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ÉTUDES URÉDINOLOGIQUES.
PAR

LENNART HOLM.
3. Sur Puccinia Stipae Arth. et ses allies.
Introduction.
Dans son grand ouvrage sur les Rouilles de TEurope centrale
(1959) Gäumann a fait un essai de grouper les espéces de Puccinia et
d’Uromyces en coupures infragénériques, dites « Formenkreise », en
tout pas moins de 138. En établant ces groupes, le regretté savant
suisse, å Limitation de Fischer (1904) et de Klebahn (1912—1914),
suivait deux principes, l’un d’ordre morphologique, L autre d’ordre
biologique : 1°. Chacun des genres fut divisé en trois groupes basés
sur certains caractéres du stade téleuto selon ce schéma :
1. Sektion. Teleutosporen festgestielt
1. Untersektion. Teleutosporen bedeckt
2. Untersektion. Teleutosporen früh nackt
2. Sektion. Teleutosporen abfallend.

2°. Les catégories susdites furent divisées d’apres le support, les
espéces dont les plantes hospitaliéres appartiennent å la méme famille étant classées dans un « Formenkreis ». Cette classification
n’est certainement pas naturelle comme le fit d’ailleurs comprendre
Gäumann lui-méme, tout d’abord en traitant les genres Puccinia et
Uromyces séparément, au lieu de les unir comme le fit par exemple
Arthur (1934). Puis les trois catégories susdites, définies morphologiquement, ne sont sürement pas des entités naturelles mais représentent plutöt des niveaux devolution différents, gagnés indépendamment par diverses Urédinées, par suite d’une evolution parallele
- nous en trouverons des exemples dans la suite. Cela, bien entendu, n’empeche pas que la classification gäumannienne n’a nullement une valeur seulement pratique — plusieurs de ces groupes
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d’especes sont indubitablement des coupures naturelles. Un tel
groupe est sans aucun doute le « Formenkreis der Puccinia stipina »,
groupe qui peut servir comme point de départ pour l’étude suivante.
Sur la base des travaux de Tranzschel (1910) Gäumann caractérisa le groupe de Puccinia stipina en ces termes : « Heteroecische
Puccinien mit gelbbraunen Aecidiosporen auf verschiedenen Angiospermfamilien und mit nackten Teleutosporenlagern mit festge
stielten, glatten, am Scheitel verdickten Teleutosporen auf StipaArten » (1959, p. 733). Cet auteur ajoute encore : « Der Formenkreis
der Puccinia stipina kennzeichnet sich nach Tranzschel (1910)
durch die gelbbraune Färbung der Aecidiosporen und durch das
Roestelia-artige Aussehen der Aecidien, ferner durch die starke Ver
dickung der Aussenwand der Pseudoperidie. » Gäumann å ce groupe
rapporta sept especes pour lesquelles il donna l’apercu suivant :
Aecidien auf
Crassulaceen. Teleutosporen auf

Slipa Sibirien Lam.
Geraniaceen. Teleutosporen auf
Stipa pennala L.

Puccinia sedi-stipae-sibiricae
Tranzsch.

Puccinia Oerteliana Tranzsch.

Umbelliferen. Teleutosporen auf

Slipa Sibirien Lam.

Puccinia stipae-sibiricae Ito

Labiaten. Teleutosporen auf
Stipa capillata L. und Stipa pennata
L.

Puccinia stipina Tranzsch.

Compositen. Teleutosporen auf

Stipa splendens Trin.
Stipa spartea Trin. und
Stipa comata Trin. et Rupr.

Puccinia stipae Arth.

Ranunculaceen
Teleutosporenwirt unbekannt

Aecidium pulsatillae Tranzsch

Puccinia lasiagroslis Tranzsch

II faut observer, comme le fit aussi Gäumann, que le cycle évolutif
de Puccinia oerteliana n’est pas expérimentalement vérifié, c’est-ådire que sa connexion avec Aecidium tranzschelianum n’est pas démontrée bienque fort vraisemblable. Remarquons encore que la po
sition reelle d’Aecidium Pulsatillae est inconnue, son rangement ici
étant basé sur une conjecture; cet écidie est sürement en rapport
avec une Rouille graminicole mais la possibilité ne doit pas étre exclue que l’hote alternant soit une Graminée autre que Stipa.
Ce qui caractérise ce groupe d’especes est, comme le lit valoir déjå
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Tranzschel, surtout les caractéres écidiens fort intéressants. Certes,

ceux-ci ne se retrouvent pas sans changement chez toutes ces formes,
mais il s’agit de variations sur le meine theme. Nous tes examinerons
ci-apres :
1. Remarquons d’abord le type roestelioide des écidies. Voila une
condition particuliére et tres rare dans le genre Puccinia. Le type
Roestelia ne se retrouve pas constamment dans les formes en question,
mais il est parfois manifeste. Ainsi, nous avons vu cette forme écidienne bien dévéloppée chez Puccinia Stipae-sibiricae, dont le péridium profondément découpé fait saillie, 1 mm environ (par exemple
dans une collection chinoise : Mandchourie, Fulaerdi, Siler <!divaricatum, leg. Dorsett & Dorsett n° 3398, USDept. Agr. n° 61166,
det. Cummins, UPS). Mais on trouve aussi des transitions vers des
écidies pustuleuses, cas vérifié par Thümen, Myc. univ. n° 1715, sur
Phloiodocarpus dahuricus — collection étudiée déjå par Lindroth et
citée par lui sous le nom de Aecidium Libanotidis. D’ailleurs le savant
finnois écrivit å propos de cette forme : « Aecidien pustelförmig
(immer?) » (1902, p. 169). Chez d’autres espéces, par contre, les
écidies ne sont pas de type Roestelia, du moins pas en général, mais
plus ou moins pustuliformes, leur péridium étant fort réduit. C’est
le cas de Puccinia Stipae et, du moins partiellement, de P. stipina. La
morphologie écidienne de celui-ci fut traitée en détail par Klebahn
(op. cit., pp. 477-478). Selon cet auteur la f. sp. Thymi-Stipae posséde
un péridium assez bien développé, tandisque les écidies de la f. sp.
Salviae-Stipae sont parfaitement pustuliformes å péridium fort réduit.
L’ornementation des cellules péridiales en est aussi différente.
L’affmité entre les écidies roestelioldes et les écidies pustuliformes
est done incontestable chez ces espéces et nous considérons comrne
évident que les derniéres représentent un type secondaire, c’est-ådire que les écidies pustuliformes sont des écidies réduites, 1’on
pourrait dire dégénérées, étant dérivées d’écidies de type Roestelia.
Il mérite d’etre souligné, å ce propos, que les deux espéces d’Endophyllum, å notre avis appartenant å la section Stipae, voire E. Sempervivi et E. tuberculatum, ont des écidies en forme de pustules. Condi
tion digne d’etre prise en consideration puisque sans aucun doute les
Endophyllum sont des formes trés réduites, ce qui correspond bien
avec l’idée de la nature réduite des écidies pustuliformes. Nous te
nons d’ailleurs pour probable que ces écidies sont en général déri
vées d’écidies de type Roestelia et non, ou seulement par exception,
d’écidies cupuliformes.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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2. L’ornementation des cellules péridiales est bien caractéristique
chez les formes roestelioides, par exemple le Puccinia Stipae-sibiricae.
Son péridium se compose de cellules allongées et étroites, dont la
paroi interne est ornementée de bourrelets longitudinaux plus ou
moins sinueux (PI. I, fig. 1). Ce phénoméne fut déjå indiquée par
Juel dans sa description de l’espece, sous le nom d’Aecidium Libanotirtis (1899, fig. 2 III: c), bienque cet auteur füt victime d’un inalentendu, croyant que cette ornementation appartenait å la face ex
terne. Plusieurs auteurs, ainsi Gäumann, cité ci-devant, ont attiré
l’attention sur 1’épaisseur considérable de la paroi externe. Ce caractére, cependant, n’est pas tres extraordinaire. Ce qui est remarquable,
par contre, c’est la striation de la paroi. En général, chez les cellules
péridiales, la paroi externe est enfilée de stries perpendiculaires,
formant une « Stäbchenstruktur » plus ou moins prononcée. Dans
le groupe de P. stipina les stries sont arrangées en faisceaus, dont
chacun comprend un certain nombre de stries divergentes (voir
Gäumann op. cit., lig. 599; cf. PI. II, fig. 3).
3. Les écidiospores sont remarquables. Elies sont d’une couleur
brun d’or, å paroi assez épaisse, en moyenne 2,5 p environ, densement et finement verruculeuses, toutes les verrues étant régulierement de la meine taille, 0,5 p environ. Leur caractéristique la plus
frappante est la presence de nombreux (15—20) et tres distincts
pores germinatifs épars (PI. I, fig. 2) (condition qui, chose curieuse,
ne fut pas signalé par Gäumann, bienque justement soulignée par
Tranzschel). L’existence de pores germinatifs si bien développés
est presque unique parmi les Puccinia et nous voulons y accorder une
grande importance de point de vue phylogénétique. A ce que nous
sachions, les pores germinatifs sont en général rares chez les écidio
spores de Puccinia, et, quand presents, ils sont presque toujours réduits n’etant visibles qu’apres une certaine coloration. De tels pores
sont par conséquent presque toujours peu observes.
En résumé, le « Formenkreis der Puccinia stipina » nous montre
des caractéres écidiens fort remarquables : les écidies sont roeste
lioides ou pustuliformes, les cellules péridiales sont dans des cas
typiques pourvues d’une ornementation extraordinaire, et enfin les
écidiospores sont munies de pores germinatifs tres développés.
Voilå un ensemble de caractéres qui donne å ce groupe une position
extraordinaire. A notre avis il faut aussi lui reconnaitre une position
centrale de point de vue taxonomique. Comme nous tenterons de la
montrer dans la suite, il y a de bonnes raisons pour supposer que
Su. hot. Tidskr., 59 (1965) : 1

ETUDES UREDINOLOGIQUES

5

plusieurs Rouilles autoi'ques, sur diverses familles de Dicotyledones,
sont des descendants du groupe stipina.
Les stades uredo et teleuto n'offrent, par conh·e, rien de h·es parti
culier. Les uredospores sont echinulees, a paroi brun d'or et assez
epaisse, munies de pores germinatifs epars, au nombre de 10 en
viron. Les teleutospores sont epaissies au sommet et pourvues d'un
pore germinatif apical assez indistinct, tandis que la cellule basale
semble en eh·e depourvue. Le pedicelle est assez long et persistant,
surtout chez P. Lasiagrostis, ou il est dit : « thickwalled and mostly
not collapsing, attaining 175 µ in length » (GREENE et CuMMINS 1958,
p. 24). Il doit s'y h·ouver des teleutospores anormales de type Dior
chidium, Phragmidium et Triphragmium (KLEB.-\HN, op. cit., p. 479),
ce que nous ne pouvons confirmer; par contre nous avons rencontre
des teleutospores de type Uromyces. Ni les uredosores ni les teliosores
ne possedent des paraphyses.
Comme nous l'avons deja signale dans le diagnostique les especes
du groupe stipina sont liees au genre Slipa, d'apres ce qu'on le sait,
dans leurs stades Il et 111. A part de ces especes, il en existe plu
sieurs auh·es attaquant ce genre de Graminees. Un aperc;u de toutes
les Rouilles rencontrees sur Stipa fut publie par GREENE et CuMMINS
( op. cit.), comprenant pas moins de 24 especes de Puccinia et d' Uro
myces, bienque la notion d'espece de ces auteurs soit beaucoup plus
vaste que celle de GÄuMANN. (Ainsi le Puccinia Stipae, d'apres ces
auteurs americains, comprend presque tout le groupe stipina de
GÄUMANN.) Abstraction faite des omnivores P. coronata et P. grami
nis, les especes en question sont a tout prendre infeodees a Slipa; par
fois quelques genres apparentes comme Nasella et Ory=.opsis y sont
aussi sensibles. De toute fac_;,on il est incontestable qu'une de ces
autres Rouilles stipaecoles, a savoir P. inlerveniens Bethel, est h·es
proche du groupe stipina et nous allons ci-dessous en exposer les
preuves. De meme il faut y rapporter quelques auh·es especes he
ler oi:ques bienque pas stipaecoles, par ex. Puccinia longissima el
P. Triseti.
De plus, nous croyons que plusieurs Uredinees autoi'ques, meme
macrocycliques, s'attachent au groupe slipina, auquel il faut recon
naih·e, a notre avis, une position importante du point de vue phylo
genetique. Comme l'a developpe surtout JACl{SON, dans Ull ouvrage
magish·al (1931), il est evident que l'heteroxenie est un phenomene
primitif chez les Pucciniacees, l'autoxenie etant secondaire. Dans ces
dernieres annees, cette idee a ete developpee par LEPPIK dans de
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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nombreuses publications (1956, 1959 etc.). En ce qui concerne cette
evolution, nous croyons que le groupe stipina a joue un röle impor
tant, etant I' origine de plusieurs Rouilles autoi:ques, sur diverses
familles de Dicotyledones. A la base de cette theorie, nous unissons
toutes ces especes, heteroi:ques et autoi:ques, en une grande coupure,
ou il semble indique d'admettre le rang de section, sous le nom de
Puccinia section Stipae, voir definition formelle p. 28.
I. Le groupe de Puccinia interveniens.

Puccinia interveniens BETHEL est, dans sa phase monocaryotique,
infeode a la famille des Malvacees, dont un certain nombre d'especes
y sont sensibles, tandis que la phase dicaryotique, uniquement con
stituee du stade teleuto, se forme sur quelques especes de Stipa (et de
Nasella); P. interveniens nous presente donc un des tres rares exemples
d'un Pucciniopsis heteroxene.
Les ecidies en presentent des ressemblances manifestes avec celles
du groupe stipina, tout d'abord par leur aspect roestelioi:de qui se
reflete dans des denominations telles que Roestelia interveniens Peck
et Aecidium roestelioides EU. et Ev. Le peridium longuement exsert
est divise en une douzaine de lanieres de 1 mm environ, composees
de cellules allongees a paroi externe epaisse, pourvue d'une striation
a la fac;on singuliere de P. stipina. La paroi interne est ornementee
de bourrelets sinueux et longitudinaux (voir Pl. II, fig. 1 ); en somme
le peridium est extremement ressemblant a celui de certaines formes
du groupe stipina.
Les ecidiospores de P. interveniens different de celles-ci, par
contre, tout d'abord par le manque de pores germinatifs, bien que
la membrane en soit plus epaisse, de 3-4 µ environ, et d'une couleur
beaucoup plus claire. Elle est densement verruculeuse, les verrues
etant en partie fusionnees en cötes plus ou moins labyrinthiformes.
Remarquons enfin que les caracteres teliospores de P. interveniens
sont fort semblables a ceux de P. sli'pina.
Vu ces similitudes et considerant le fait important que P. inter
veniens est egalement stipaecole, nous estimons comme evident que
cette espece est voisine du groupe stipina - en depit des differences
ecidiosporees, soulignees ci-devant. Celles-ci, pourtant, ne sont pas
tres fondamentales. Le manque de pores germinatifs peut s'inter
preter sans difficulte comme un phenomene secondaire ainsi que la
couleur faible de la membrane sporee. Il s'agit la, a notre avis, de
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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caractéres avancés, qui se rencontrent chez de nombreuses Urédinées, tandisque 1’épaisseur considérable de la paroi sporée peut étre
plutot un trait primitif.
Autour du P. interveniens se groupent quelques autres espéces
américaines. En premier lieu il faut nommer Puccinia avocensis
Cumm. & Greene, aussi un Pucciniopsis hétéroique, formant sa phase
monocaryotique sur Callirhoe triangulata (Malvaceae) et ses téliosores
sur Stipa sparten. Nous n’avons pas vu de matériaux de cette espéce,
assez récemment décrite, mais renvoyons å l’ouvrage de Greene et
Cummins et aux travaux, qui y sont cités. Puccinia auocenis est évidemment tres proche de P. interveniens, s’en distinguant surtout par son
pédicelle téleutosporé fragile. Encore s’y rattachent aussi, comme le
firent souligner les savants américains, quelques espéces autoiques
infestant les Malvacées, å savoir Puccinia sphaeralceoides Cumm.,
P. sherardiana Koern. et Endophyllum tuberculatum (Eli. et Kell.)
Arth. et Fromme.
Puccinia sphaeralceoides ( =P. sphaeralceae Gäum.) est une espéce
du type opsis; å en juger par les descriptions de Gäumann (1947) et
de Cummins (1952) eile ne semble avoir qu’une seule generation,
les stades I et III prenant naissance du meine mycélium. Les caractéristiques péridiales sont dites les mémes que celles de P. inter
veniens, ce qui est sans doute valable aussi pour Endophyllum tuber
culatum, quoique cette derniére espéce présente une tendance mani
feste vers les écidies pustuleuses. Comme 1’ont souligné plusieurs
chercheurs, cette espéce est intimement liée å P. interveniens. Pucci
nia sherardiana, enfin, est une micro-forme, évidemment en rapport
elle-aussi avec P. interveniens — «a correlated species » selon Arthur.
Il mérite d’etre remarqué qu’il existe encore un Puccinia, alternant
entre des Malvacées et des Graminées, å savoir P. Schedonnardi
Kellerm. & Swingle. Cette espéce, cependant, posséde des écidies
d’un type tout å fait normal aux Urédinales graminicoles et nous ne
croyons pas qu’elle soit voisine du groupe st ipina; d’ailleurs P. Schedonnardi ne parasite pas Stipa ni aucun autre genre de la tribu
Stipae.
Par contre il faut rapporter å ce groupe un couple d’espéces
autoiques liées a Stipa, å savoir Puccinia graminella Diet. & Hohv. et
Uromyces pencanus (Diet. & Neg.) Arth. & Holw. Celles-ci ne possédent que les stades 1 et III qui, å en juger par leur aspect, se för
ment sur le méme mycélium. A ce qu’on sache, ces deux espéces
nous semblent fournir les seuls exemples de Roubles graminicoles
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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autolques, ce qui leur accorde une position unique. Leurs caractéres
écidiens sont exactement pareils å ceux de P. interveniens et leur
rapport étroit avec cette derniére espéce est hors de doute, comme le
lit ressortir déjå Arthur (1925).
En resumé : le groupe de Puccinia interveniens comprend å notre
avis (qui a cet égard n’a rien d’original mais qui se base sur les idées
des auteurs antérieurs) : 1°. Les espéces hétérolques P. interveniens
et P. avocensis. 2°. Les espéces autoiques sur Malvacées, dérivées
des précédentes (ou d’especes voisines) P. sphaeralceoides, P. sherardiana et Endophyllum tuberculatum. 3°. Les espéces analogues sur
Graminées, P. graminella et Uromyces pencanus.
2. Le groupe sur Crassulacées.
Comme le démontre 1’apercu p. 2 1’une des formes constituant
le groupe de Puccinia stipina dévéloppe sa phase monocaryotique
sur Sedum (aizoon et camtschaticum'), å savoir P. Sedi-Stipae-sibiricae
Tranzsch. Il convient d’observer que d’autres Urédinées aussi présentent un spectre phytoparasitaire analogue. Rappeions nous les
deux coupures, appelées par Gäumann (1959) « Formenkreis der
Puccinia longissima Schroeter » et « Formenkreis der Puccinia
Triseti Eriksson ». La premiére d’entre elles y fut ainsi caractérisée :
« Heteroecische Puccinien mit gelben Aecidien und gelben Aecidiosporen auf Sec/um-Arten und mit nackten Teleutosporenlagern mit
festgestielten, glatten, am Scheitel verdickten Teleutosporen auf
Gramineen » (op. cit., p. 723). Gäumann y inclut deux espéces, voire
P. longissima Schroet., formant ses stades II et III sur Koeleria spp.
et P. australis Koern., dont les meines stades se dévéloppent sur
Diplachne serotina.
Puccinia longissima presente au stade écidien de manifestes ressemblances avec certaines formes du groupe stipina, par ses écidies
vésiculeuses et surtout par ses écidiospores. Celles-ci sont densement
et réguliérement verruculeuses, å membrane jaune påle, 1,5-2 p
d’epaisseur et percée de 10-12 pores germinatifs, comme le fit remarquer déjå Fischer (1904, p. 249). Les pores sont assez difficiles
å voir, å cause de la pigmentation assez faible de la membrane sporée, et ont évidemment échappé å la plupart des investigateurs, meine
å Klebahn. A tout prendre, les écidiospores de P. longissima rappellent fortement celles du groupe stipina, n’en différent en réalité que
par leur couleur plus diluée. Les écidies pustuleuses sont encore plus
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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réduites que celles qu’on trouve chez par exemple P. stipina f.
Salviae, les cellules péridiales étant en partie manifestement dégénérées et passant par des formes transitoires en écidiospores normales
(PI. II, fig. 2). Les écidies sont ainsi nettement distinctes de celles de
P. Sedi-Stipae-sibiricae, comrne le souligna aussi Tranzschei. (1910,
p. 112). Cependant, en méme temps qu’on se rend compte des dif
ferences il laut reconnaitre les similitudes. En effet, les frappantes
ressemblances des caractéres écidiens nous obligent å conclure
d’une apparenté entre Puccinia longissima et le groupe de P. stipina,
et nous croyons d’ailleurs que, si 1’hote télien de P. longissima avait
été un Stipa, Gäumann aurait classé cette espéce dans le groupe de
stipina. L’objection que P. longissima n’est pas une espéce stipaecole
ne semble pas tres grave. Certainement, on ne peut pas a priori nier
au groupe stipina la faculté d’avoir élargi son spectre phytoparasitaire en dehors du genre Stipa. Un exemple analogue et instructif
nous est fournit par le Puccinia monoica Arth, qui, au stade dicaryotique, parasite aussi les genres Koeleria (sic!) et Trisetum en dehors
des genres Stipa et Oryzopsis. Enfin il faut observer que le mycelium
écidifére de P. longissima est généralisé, condition assez remarquable
que 1’espéce partage avec Endophyllum Semperuivi et Puccinia
Trise ti.
Quant å Puccinia australis nous hésitons plutot sur sa position
naturelle, mettant en question le bien fondé de la vue de Gäumann
de le ranger prés de P. longissima. En effet, ces espéces ne présentent
pas beaucoup de ressemblances. P. australis posséde un mycélium
écidifére localise, dont les écidies sont trés bien dévéloppées, pourvues d’un péridium cylindrique, å la facon de plusieurs autres
Roubles graminicoles, comme Puccinia Aristidae Tracy et P. Redfieldiae Tracy. Ses écidiospores sont finement verrueuleuses, et, en
outre, mirabile dictu, granuliféres. Pourtant leur membrane trés
mince est percée de pores germinatifs indistinets, au nombre de 8
environ, ce qui, bien entendu, est un appui au rangement de cette
espéce auprés de P. longissima. Cependant, quelques autres Urédinées graminicoles hétéroxénes aussi comme P. Redfieldiae, ont des
écidiospores å pores indistinets et nous sommes plutot enclins å y
faire rapporter P. australis, dont la ressemblance avec P. longissima
en choix d’hote serait une simple coincidence.
Cependant il nous semble incontestable d’admettre une affmité
entre Puccinia longissima et le « Formenkreis der Puccinia Triseti »;
— en effet les ressemblances en sont si frappantes qu’il est étonnant
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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qu’elles n’aient pas été indiquées ni par Gäumann ni par d’autres
investigateurs. Le groupe de P. Triseti est constitué par deux espéces,
å savoir P. Triseti Erikss. et la micro-forme P. Sedi Koern. Le cycle
évolutif de P. Triseti fut éclairci par Dupias (1958) qui montra par
des expériences que cette espéce, connue depuis longtemps aux
stades II et III sur Trisetum, forme sa phase monocaryotique et
généralisée sur Sedum (nicaeense, reflexum et rupestre). Selon la de
scription donnée par Dupias les écidies de P. Triseti sont conformes
a celles de P. tongissima, et le savant l'rancais ajoute : « II ne semble
pas que ces deux rouilles (P. Triseti et P. tongissima) puissent étre
séparées morphologiquement au stade écidien sur Sedum nicaeense et
reflexum qui servent de support aux deux parasites, la disposition et
la structure des écidies étant tres seinblables » (1958, p. 310).
Gråce å 1’amabilité de M. Dupias nous avons eu 1’occasion d’étudier du matériel écidien de P. Triseti récolté par lui (Coteaux de
Pech-David prés Toulouse, Sedum nie., 21.in. 1948; La Grace par
Villeneuve-sur-Lot, Sedum nie., 10.n. 1948) ce qui nous permet de
verifier sa description, en ajoutant que les écidiospores en sont
munies de pores germinatifs (PI. II, fig. 2; PI. IV, fig. 1). Ceux-ci ne
sont visibles qu’apres traitement de bleu coton puisque la membrane
sporée est presque hyaline et encore plus påle que chez P. tongissima.
Les pores sont épars, au nombre de 10 environ. En considération de
ces ressemblances, conjointement å l’analogie du spectre phytoparasitaire — P. Triseti est inféodé aux genres Trisetum et Koeleria,
comme nous le montra Dupias — la conclusion semble inevitable que
Puccinia tongissima et P. Triseti sont des espéces voisines.
II faut remarquer que cette apparenté n’est nullement indiquée
par les stades téliens, qui sont au contraire sensiblement ditlerents.
Les téliosores de P. Triseti, oü se trouvent d’eparses paraphyses, demeurent longtemps recouverts par Tépiderme. Les téleutospores,
peu épaissies au sommet, ont un pédicelle court et fragile, souvent
cassé å la base de la spore. En leurs caractéres téliens le P. Triseti
concorde parfaitement avec de nombreuses autres Rouilles graminicoles, comme P. recondita auquell’espece fut rapporté par Hylander,
Jörstad et Nannfeldt (1953). II laut done supposer une évolution
parallele, les téliosores recouverts représentant un stade régressif.
Le groupe de Puccinia Triseti sensu Gäumann englobe encore une
espéce, å savoir P. Sedi Koern. Cette microforme est évidemment
étroitement liée å P. Triseti, comme le remarqua Gäumann. A notre
avis il faut y rattacher encore une espéce Endophyllum Sempervivi
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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(Alb. ct Schw.) De Bary, dont le mycelium generalise parasite plusieurs membres du genre Sempervivum. Les écidies de cette espece
sont tres ressemblantes ä cedes de P. longissima et P. Triseti, ayant
également un péridium fort réduit et des écidiospores analogues. La
membrane de celles-ei ont unc couleur plus foncée que ce qu on
trouve chez P. longissima — ressemblance avec P. stipinal — mais
manque de pores, parait-il. Encore des variations sur notre theme
écidiosporé. On admet depuis longtemps que le genre Endophyllum
est un groupement artificiel el hétérogéne, compose de diverses
formes ;i cycle singuliérement raccourci, el 1 ’riffinite entre E. Sempervwi et P. longissima a été souligné par Arthur et par Jackson (1931,
p. 50). Mentionons enfln le Uromyces Sedi Gäum., espece fort particuliére, a écidies en forme de caeoma. A en juger par la description,
Uromyces Sedi parait pouvoir étre aisément admis dans cet ensemble
de Rouilles apparentées.
Peut-etre conviendra-t-il aussi d’attirer I ’attention sur VAecidium
Umbilici Trott., parasitant Umbilicus pendulinus et jusqu’a present
rencontre seulement au Portugal, å ce que nous sachions. Nous en
avons étudié tin materiel, distribué dans l’exsiccata de Sydow,
Uredinéen n° 1645, et nous pouvons å tout prendre en confirmer
la description originate, en ajoutant cependant que les écidiospores
en sont munies d’une dizaine de pores germinatifs. Les écidies et les
écidiospores sont tres conformes å celles de Puccinia Triseti, mais le
mycélium de VAecidium Umbilici est évidemment localisé. On pourrait dire que, dans une certaine mesure, cet Aecidium occupe une
position intermédiaire entre Puccinia Sedi-Stipae-sibiricae et P. Triseti
— mycélium localisé comme le premier, mais en outre portant les
caractéres écidiens du dernier.
En résumé de ce chapitre : Notre examen nous a conduit å la con
clusion que les formes suivantes comprennent un groupement na
turel : 1°. les espéces hétéroiques Puccinia Sedi-Stipae-sibiricae, P.
longissima, P. Triseti. 2°. les espéces autoiques, dérivées Endophyl
lum Sempervivi, Puccinia Sedi, Uromyces Sedi. (Ajoutons qu’il nous
semble probable que P. monoica en est voisin, bienque formant sa
phase monocaryotique sur Cruciféres.)
3. Le groupe sur Ombelliferes.
Une des formes du groupe stipina, å savoir Puccinia Stipae-sibiricae
dévéloppe sa phase monocaryotique sur les Ombelliferes, dont
Su. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Greene et Cummins (1958, p. 23) y rapportent 6 espéces comme
plantes hospitaliéres. P. Stipae-sibiricae — traité comme variété de
P. Stipae par les savants américains — est un membre typique du
groupe stipina avec les caractéristiques de celui-ci, voir p. 4. A
notre avis il est proche de Uromyces graminis (Niessl) Diet., affinité
qui, chose curieuse, ne semble pas avoir été signalée antérieurement.
Cependant les similitudes en sont frappantes. Tout d’abord les deux
espéces présentent des analogies remarquables en leurs spectres
phytoparasitaires, V Uromyces graminis alternant également entre
Ombelliféres et Graminées; selon Gäumann (1959, p. 259) les stades
0+1 en sont expérimentalement vérifiés sur une bonne vingtaine
d’especes d’Umbelliferae, tandisque les stades des II et III semblent
inféodés au genre Melica, en Europe surtout å Melica ciliata.
Hors de cela Uromyces graminis montre des ressemblances fort
frappantes avec le groupe stipina quant aux caractéres écidiens. Une
bonne description en fut donnée par Guyot (1938) qui souligna leur
type roestelioi'de (cf. op. cit., fig. 35, 36). Certes, les cellules péridiales
d'Uromyces graminis different sensiblement de celles de P. stipina,
leur paroi externe étant mince et sans striation, leur paroi interne par
contre plus épaisse, ornementée d’une facon caractéristique de verrues dont beaucoup sont un peu étirées au sens longitudinal surtout
vers Tapex des cellules. Ce type d’ornementation se laisse aisément
dériver de celui du groupe stipina, comme une forme rétrograde.
Enfin, et c’est peut-étre encore plus significatif, les écidiospores
sont parfaitement du type stipina — meine couleur, rnerne verrucosité el meines pores germinatifs. Que reste-t-il done ä prouver?
Nous trouvons inévitable la conclusion qu’il faut rattacher Uromyces
graminis au groupe de Puccinia stipina.
Uromyces graminis, de son coté, est å notre avis indubitablement
voisin de Puccinia Trebouxii Syd. Cette espéce, sürement hétéroique,
n’est connue qu’aux stades II et III qui se förment sur Melica ciliata.
A part cetle conformité biologique, les deux espéces en question pré
sentent aussi une remarquable ressemblance d’ordre morphologique en tant que les urédospores en sont presque identiques (PI. Ill,
fig. 1 et 2). Certes, une telle ressemblance n’est pas rare en soi, mais
en ce cas eile est remarquable, puisqu’il s’agit d’un type urédosporé nullement commun. Les urédospores ont une membrane forte,
brunåtre, épaisse de 3 p au moins, est percée d’une dizaine de pores
germinatifs épars (Sydow déerivit les urédospores de P. Trebouxii
comme ayant seulement 4-6 pores, indication erronée comme le réSv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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vele l’examen du matériel-type : Russie, Samarkand, Melica ciliata,
26.VII.1909, O. Treboux, S). L’identite du support télien et du type
urédosporé caractéristique nous en semble etre un témoignage convaincant de leur proehe parenté.
Il convient de remarquer que les téliospores de Puccinia Trebouxii
sont presque pareilles å celles de P. stipina et, comme le fit observer
déjå Sydow, des téliospores unicellulaires sont frequentes, ce qui
nous rend encore plus disposés å regarder P. Trebouxii comme une
forme intermédiaire entre P. Stipae-sibiricae et U. graminis. Rappelons-nous aussi que l’on connait des espéces stipaecoles d'Uromyces
comme U. mussooriensis Syd. et U. ferganensis Tranzsch. et Eremeeva
- celles-ci certainement hétéroiques, bienque leurs stades écidiens
soient inconnus. A en juger par la description, la derniére espéce est
fortement ressemblante å U. graminis, ce que fit d’ailleurs remarquer
Tranzschel lui-méme : « Uromyceti graminis ... similis » (1939,
p. 100). (D’apres Tranzschel 1. c. P. Trebouxii serait synonyme de
P. heimerliana Bubåk, également parasitant Melica ciliata. Cependant le dernier est décrit comme ayant des urédospores å paroi forte
ment épaissie aux sommet ce qui est une condition remarquable. A
cet égard P. heimerliana ressemble aux Roubles autoiques des
groupes Psorodermae et Bullatae, ressemblance å peine accidentelle.)
Ainsi, des Rouilles telles que Puccinia Stipae-sibiricae et ses voisins,
ou plutöt ses ancétres, ont-elles joué un röle pour la génése des
Rouilles autoiques infestant les Ombelliféres? Question å laquelle
on doit répondre Taffirmativement, å notre avis, pour des raisons
que nous allons exposer dans la suite.
Les Urédinées sur Umbelliferae sont extraordinairement bien étudiées, grace å la monographic encore tres utile de Lindroth (1902)
oü presque toutes les espéces alors connues furent méticuleusement
décrites. Bien entendu ce travail est suranné å certains égards, mais
il est encore tout utilisable pour un apercu général. En ce qui concerne les espéces autoiques, Lindroth en décrivit 79 espéces de
Puccinia et 11 espéces d’ Uromyces. Les Puccinia furent répartis en 5
groupes, I—'V, dont les numéros IV et V, comprenant seulement 2 et 3
espéces respectivement, différent considérablement de la vaste majorité des espéces, appartenant au groupes I—III. Ceux-ci furent regardés par Lindroth comme des taxa naturels, bienque sans rang
défini, auxquels il donna des dénominations latines, å savoir Retiferae, Psorodermae et Bullatae. Ces trois groupements furent définis å
la base de caractéres téliosporées, plus particuliérement 1’ornemenSv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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tation de l’epispore, celle-ci étant réticulée chez les Retiferae, et verruculeuse chez les Psorodermae, tandisque lisse chez les Bullatae. Les
trois coupures seraient, selon Lindroth, apparentées, constituant un
ensemble ä soi, « einen grossen und ziemlich einheitlichen Stamm
unter den Rostpilzen » (op. cit., p. 193). Elles correspondent, ä tout
prendre, aux groupes gäumanniens dits « Formenkreis der Puccinia
Pimpinellae », « Formenkreis der Puccinia Oreoselini » et « Formen
kreis der Puccinia bullata » respectivement.
Cette systématique préte sürement a des objections parcequ’il est
en principe pen satisfaisant de la baser exclusivement sur un seul
caractére. Lindroth le pensa probablement lui-méme, en écrivant :
« Für die Berechtigung dieses Verfahrens spricht wohl die Tatsache,
dass die Teleutosporen der Uredineen die konstanteste und für das
Erhalten der Art wichtigste Sporenform bilden » (op. cit., p. 179).
Ce raisonnement est peu valable. II est evident que les téliospores réticulées (ainsi que verruculeuses) se sont évoluées plusieurs fois indépendamment, coniine nous montre l’existence de telles formes sur
de nombreuses families. A priori Ton ne peut réfuter la possibilité
que le type réticulé soit polyphylétique aussi en dedans des Rouilles
sur Umbelliferae. Celles-ci représentent manifestement des formes
avancées, appartenant toutes an type Bullaria, et bien d’entre elles
montrent des caracteres secondaires.
Quels sont les caracteres écidiens de ces Rouilles, et nous olfrent-ils
des indications concernant le probleme qui nous occupe? D’abord
il laut remar quer la frequence manifeste des écidies pustuliformes
chez les Reticulatae et leur absence (totale?) dans les autres groupes.
(Certes, Lindroth signale de telles écidies chez quatre espéce du
groupe Bullatae, å savoir Puccinia Falcariae, P. Ferulae, P. microica
et « P. altensis ». Les trois premieres, cependant, ont des écidies
cupulées, au moins dans les matériaux étudiés par nous, tandisque
« P. altensis » est un nomen confusum, le materiel original étant un
melange d’écidies de P. Chaerophylli et de téliosores de P. Suendsenii, comme le révéla Jörstad 1940, p. 111.)
Dans son ouvrage cité le savant finnois décrivit 21 espéces de Reti
culatae dont 18 étaient connues au stade écidiens; 15 d’entre elles ont
des écidies pustuleuses, les trois autres des écidies cupulées. Chez les
groupes Psorodermae et Bullatae les « écies urédinoides » sont manifes
tement fréquentes — en effet toutes les formes dites « brachy » doivent
en avoir. Des écidies cupulées s’yrencontrentégalement, chez 5 espéces
de Psorodermae et chez 7 de Bullatae, les deux groupements comptant
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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au total 19 et 34 espéces respectivement (tous ces chiffres d’apres Lind
roth).

Les Reticulatae se caractérisent ainsi, entre autre, par la domi
nance des écidies pustuliformes, présentant de diverses étapes de
regression péridiale. Un cas typique nous offre par exemple Puccinia
Chaerophylli, dont les écidies furent décrites par Lindroth en ces
termes : « Pseudoperidium ziemlich schwach entwickelt, dessen
Zellen weniger fest mit einander vereinigt, polygonal oder gerundet,
mit nicht oder kaum verdickten Aussenwänden ...» (op. cit., p. 13).
Un type plus rétrograde encore est représenté par P. retifera : « ...
sind die Peridienzellen des Aecidiums ... äusserst locker mit ein
ander verbunden und erscheinen mehr als sehr frühzeitig ganz iso
lierte Zellen. Ein Pseudoperidium in dem gewöhnlichen Sinne des
Wortes kommt also hier nicht vor, und die Aecidien kommen darum
beim ersten Blicke dem Caeoma-Typus sehr nahe ... Die sehr spo
renähnlichen Pseudoperidienzellen sind nicht polygonal oder eckig,
sondern fast rund oder breit und kurz elliptisch, ganz wie die Sporen.
Man kann jedoch die Pseudoperidienzellen von den Sporen an ihrer
dickeren und ein wenig grobwarzigeren Membran unterscheiden;
auch sind sie ein wenig grösser als die Sporen » (cfr. PI. IV, fig. 8).
Nous avons examiné les écidies de 13 espéces de ce type, å savoir
Puccinia aromatica, P. athamanthina, P. Chaerophylli, P. Cicutae,
P. dictyoderma, P. Heraclei, P. Osmorrhizae, P. Philippii, P. Pimpinellae, P. retifera, P. Sileris, P. sogcliana, P. Smyrni-Olusatri (nomen
clature d’apres Lindroth). A tout prendre nous pouvons vérifier les
données de Lindroth, en ajoutant l’indication importante que, chez
les espéces précitées, les écidiospores sont pourvues de pores germinatifs distincts, au nombre un peu varié, mais en général de 5
environ (PI. IV, fig. 3).
La présence de pores germinatifs y est un caractére extrémement
intéressant et jusqu’ici complétement négligé, semble-t-il. Cette
négligeance est tout å fait comprehensible tenant compte du fait que
les pores sont å peine visibles sans traitement spécial, puisque la
paroi sporée est presque hyaline. Cependant, aprés coloration de
bleu coton, la membrane se teint d’un bleu clair ou les pores apparaissent comme des taches blanches, å condition que le cytoplasme
fortement coloré soit auparavant éliminé. Ceci est facilement effectué
en écrasant la membrane par une legere pression sur le couvre-objet,
par quoi le cytoplasme est exprimé de la spore, laissant la membrane
vide en forme d’une enveloppe plus ou moins déchirée.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Ces caractéres écidiens nous rappellent évidemment ceux que nous
venons de décrire chez certains Puccinia hétéroiques comme P. longissima et P. Triseti oil nous rencontrons également un péridium réduit, composé de cellules å peine differentes d’écidiospores. En effet,
ces deux espéces présentent en caractéres écidiens des ressemblances
extraordinaires avec P. retifera et ses allies. Cette analogie nous
semble aussi étre une indication que ces Roubles autoiques sont apparentées au groupe stipina, c’est-å-dirc qu’elles sont des descendants
autoiques des formes hétéroxénes du type P. Stipae-sibiricae. En tout
cas il n’y a, å notre avis, aucune raison de supposer une affinité entre
ces Roubles et les autres Urédinées å stade écidien sur Ombelliféres
- å 1’abstraction du groupe de P. Bistortae — å savoir P. Trabutii
Roum. et Sacc., P. miyoshiana Diet. et Uromyces lineolatus (Desm.)
Sehr o et.
Mais comme nous venons de le dire il y a aussi plusieurs espéces
autoiques aux écidies cupulées. Que faut-il dire ä ce propos? Comme
le remarqua déjå Jukl (1899), leurs écidies ont une structure différente, ayant un péridium fort dévéloppé et des écidiospores en général å paroi mince et finement verruculeuse. Nous avons examine
12 espéces de ce type et pouvons fournir certaines données nouvelles
concernant les écidiospores. Celles-ci ont en général une paroi mince,
trés finement verruculeuse, bienque des verrues plus fortes ne soient
pas rares; chez deux espéces, Puccinia Apii et P. microica, il existe
aussi des granules détachants. Les pores germinatifs font défaut chez
la majorité; ainsi nous n’en avons pas vu chez les espéces suivantes ;
Puccinia Apii, P. Bulbocastani, P. Bupleuri-falcatae, P. Eryngii,
P. Ferulae, P. Falcariae, P. Kundmanii, P. Libani, P. microica. Des
pores malaisément perceptibles existent chez P. Saniculae (4?),
Uromyces Ferulae (6), U. Mulinae (6?). (Soi dit par parenthése : les
prétendues écidies de P. Apii appartiennent-elles en effet å cette
espéce? Comme le remarqua Juel elles sont tout å fait semblables
aux écidies des Roubles caricicoles. Leur liaison avec les stades II et
III de P. Apii ne semble pas avoir été vérifée avec certitude.) Il parait
probable que 1’absence de pores germinatifs y est un phénoméne de
regression. Ces écidiospores sont d’un type avancé et, au fur et å
mesure que la membrane sporée s’est amincie, les pores ont disparu.
Les relations entre les écidies cupulées et les écidies pustuleuses
présentent un probléme intéressant mais å peine discuté. Quant aux
Roubles sur Ombelliféres il semble tout å fait improbable que les
deux types représentent deux groupes profondément différents, et,
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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a ce que nous sachions, personne ne l’a prétendu. Certainement il y a
une parenté proche entre ces écidies. Cela est en soi une solution
simple que de deliver le type pustuleux, indubitablement retrograde,
d’un type cupulé. Mais il est manifeste, comme nous l’avons déjå
fait valoir, que 1’écidie en forme de pustule peut se dériver du type
roestelioi'de. La condition contraire — que les écidies cupulées soient
évoluées des écidies pustuleuses — parait tout å fait inconcevable.
Reste la possibilité d’une evolution parallele, c’est-å-dire qu’aussi
les écidies cupulées se sont évoluées du type Roestelia. Il est sür qu’il
y une parenté entre ces types d’écidies comme nous montre le genre
Gymnosporangium, comprenant et des formes Roestelia et des formes
å écidies cupulées.
Cependant il convient de remarquer que les caractéres écidiens,
;i notre avis relativement primitifs, se rencontrent justement chez les
Reticulatae, dont les caractéres téliosporés sont par contre avancés. A
cet égard les Bullatae sont plus primitifs, leurs écies étant pourtant
le plus souvent « urédinoiides », condition certainement avancée.
« Formenkreis der Puccinia Bistortae ».

Sous ce nom Gäumann comprit les espéces alternant entre certains
Ombelliféres et Polygonum et qui semblent former trois groupes
naturels :
1°. Puccinia Bistortae DC. sensu lato. Espéce avec des écidies
pustuleuses (Pl. III, fig. 3) et des téliosporés sans papilles, å épispore
verruculeuse. Les stades II +III sur Polygonum Bistorta et Pol. viviparum.
2°. Puccinia mammillata Schroet. sensu lato. Les écidies y sont
cupulées, les téliosporés pareilles å celles de P. Bistortae mais les
pores en sont surmontés de papilles proéminentes. Dicaryophase
également sur Polygonum Bistorta et Pol. viviparum.
3°. Puccinia nitidula Tranzsch. et P. Polygoni-alpini Cruch. et
Mayor. Ces deux espéces furent incluses au groupe 1 par Gäumann,
ce qui nous semble pourtant injustifié, puisqu’elles en different par
leurs téliosporés lisses et, d’apres les descriptions, par des écidies
cupulées. En outre la phase dicaryotique se forme sur Polygonum
alpinum, plante hospitaliére pas tres proche de P. Bistorta et de
P. viviparum. Nous n’avons pas vu de matériaux écidiens de ces
espéces.
Puccinia Bistortae presente des caractéres écidiens fort semblables
2 — 653878

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1

18

LENNART HOLM

a ceux qui prédominent chez les Reticulatae, comme le souligna
Juel (1899, p. 14). Nous en avons étudié cinq collections euro-

péennes sur Angelica silvestris et deux canadiennes sur Conioselinum
chinense et les avons trouvées tres conformes. Leurs écidiospores
ont une membrane assez épaisse, de 2,5 g environ, hyaline, densement et en partie grossierement verruculeuse et — fait non observé
jusqu’ici — percée de 6-8 pores germinatifs distincts (PI. IV, fig. 2).
La ressemblance avec les Reticulatae est manifeste et, a noire avis,
ne peut étre accidentelle, mais reflete une parenté proche.
Puccinia mammillata posséde, comme le remarqua Juel (op. cit.)
de toutes autres écidies, mais les écidiospores aussi sont différentes
(PI. Ill, fig. 4), ayant une membrane mince, épaisse de 1 g environ,
finement verruculeuse, mais en meine temps munie de granules
refractaires et de pores germinatifs, malaisément perceptibles, au
nombre de 8 environ. Ce type écidiosporé se rencontre aussi bien
chez la forme sur Ligusticum mutellina ( =P. Mei-mammillata) que
chez celle sur Angelica silvestris ( =P. Angelicae-mammillata). Nous
avons ici affaire a un type écidiosporé rappelant celui de P. microica.
II existc done des differences considérables en caractéres écidiens
entre les deux espéces collectives susdites, differences étant sur bien
des points paralleles å celles que nous avons rencontre chez les
groupes autoiques. Ces differences laissent å croire peut-ctre que le
« Formenkreis der Puccinia Bistortae » est hétérogéne. En tout cas
il parait incontestable que toutes les espéces qui y sont rapportées
sont liées au groupe autoique, ce qui s’explique par ce qu’elles sont
provenues de ces derniéres formes, dont la phase dicaryotique se
serait transférée ä Polygonum. Une autre explication imaginable
serait qu’elles se dérivent directement des Roubles du type Puccinia
Stipae-sibiricae, sans aucun état autoique intermédiaire.
Nos études portant sur les Puccinia sur Ombelliféres nous font
supposer un groupement naturel comprenant : 1°. les espéces hétérolques Puccinia Stipae-sibiricae, P. Trebouxii et Uromyces graminis.
2°. les espéces hétéroiques du groupe « P. Bistortae ». 3°. [Tous?]
Les Puccinia autoiques sur Umbelliferae.
4. Le groupe sur Composées.
Ainsi que nous venons de le dire deux espéces du groupe stipina
produisent leur mycélium écidifére sur Composées, å savoir Puccinia
Stipae Arth. s. str. el P. Lasiagrostis Tranzsch. Celles-ci semblent
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étre assez pléophages, dans le cadre de cette famille (voir Greene ct
Cummins, 1958). Y a-t-il des raisons pour supposer une parente entre
ces Rouilles et les Puccinia autoiques sur Compositae? Voilå le Pro
bleme que nous examinerons dans ce chapitre.
Tout d’abord il faut constater que la vaste majorité des Rouilles
infestant cette famille sont du type Bullaria, autrement dit des formes
avancées, ce qui nous permet d’attendre a priori que des caractéres
primitifs ne soient pas restés, du moins pas å un degré considérable.
Cette supposition est manifestement vérifiée par les conditions écidiennes. Ainsi les « écies urédinoides » sont tres frequentes chez ces
Rouilles, tandisque les formes roestelioides n’y existent pas, å ce
que nous sachions. Des écidies cupulées n’y sont pas rares mais ce
qui est remarquable est la fréquence des écidies pustuleuses.
Ainsi 1’on trouve de telles écidies chez plusieurs espéces et dans la
flore européenne on pourrait nommer les cas suivants : Puccinia
Cirsii-Eriophori Jacky, P. Cirsii-lanceolati Schroet., P. Chondrillae
Cda, P. lactucarum Syd., P. minussensis Thüm., P. Prenanthispurpureae (DC.) et P. Mulgedii Syd. (La nomenclature d’apres
Gäumann 1959). Nous rencontrons ici des caractéres écidiens tout a
fait analogues å ceux que nous venons de connaitre chez les Retiferae. Chez les espéces susdites le péridium est fortement réduit, se
composant de cellules å peine réunies, dont beaucoup différent peu des
écidiospores. En fait il y a dans ces écidies une série de transition
entre des écidiospores typiques et des cellules péridiales assez nor
males, comme Tont fait souligner plusieurs auteurs (Bubåk, Fischer,
Lindroth etc.) (PI. IV, fig. 7). Les écidies pustuliformes, en partie
encore plus réduites, caractérisent également un groupe d’espéces
américaines de Puccinia, parfois rapportées å un genre å part,
Eriosporangium Bert., défini justement par ces caractéres écidiens,
ainsi que par les téliospores, celles-ci du moins étant en général du
type lepto. Arthur (1912) signale 11 espéces de Eriosporangium de
TAmérique du Nord, dont 8 sur les Composées et 3 sur les Labiées
(voir aussi p. 23).
En conformité des Rouilles analogues sur les Ombelliféres, les
espéces en question ont des écidiospores munies de pores germinatifs, visibles aprés traitement de bleu coton (PI. IV, tig. 4, 5). Voici les
résultats de nos observations : P. Cirsii-Eriophori (6 pores), P. Cirsiilanceolati (3-8), P. Chondrillae (3—5), P. lactucarum (5), P. minussensis (4-8), P. orbicula (5?), P. Prenanthis-purpureae (6), P. Mul
gedii (5). De meine il se trouve des pores manifestes chez les deux
Sv. Bot. Tidskr.,59 (1965) : 1

20

LENNART HOLM

espéces d’Eriosporangium, dont nous avons eu 1’occasion d’étudier
le stade écidien, ä savoir P. Baccharidis (6) et P. euadens (6). Il est å
reniarquer que le nombre n’y est pas constant, de méme qu’il est
souvent difficile de le déterminer avec certitude. Quoi qu’il en soit
il est evident que, dans tous les cas susdits, les pores sont épars et au
nombre de 6 environ.
Quant aux Puccinia aux écidies cupulées, sur cette famille les
conditions sont variées en ce qui concerne 1’existence de pores, le
plus souvent absents. Nous n’avons nullement examine toutes les
espéces s’y rapportant, mais les quelques faits suivants doivent en
donner une indication. Chez 4 espéces nous avons trouvé des pores
indistincts, å savoir chez P. investita (3-5), P. jackyana (6), P. major
(6 environ, faisant parfois défaut!), P. Verbesinae (6-8, avec des
granules!). Par contre nous ne sommes pas å méme de voir des pores
chez les espéces suivantes aux écidies cupulées : Puccinia Batesiana,
P. Crepidis, P. Helianthi, P. Lapsanae, P. Podospermi, P. Senecionis,
P. Tragopogonis, P. variabilis, P. Willemettiae (nomenclature d’aprés
Arthur et Gäumann). Ces pores germinatifs n’ont été jusqu’ici
guére observés; les seules indications que nous en connaissions sont
celles de Fischer (1904) déclarant l’existence de « drei nicht vor
gewölbten Keimporen » chez « P. Scorzonerae » ( =P. jackyana) et
chez P. Tragopogonis. Selon notre experience la prcmiére espéce
posséde des écidiospores å 6 pores; par contre nous n’en avons
trouvé aucun chez P. Tragopogonis, bienque nous en ayons examiné
plusieurs collections. Evidemment on peut trés bien supposer qu’il
s’agit ici d’un phénoméne de réduction, ä savoir d’une évolution des
spores å pores distincts (type P. Chondrillae) par des spores å pores
indistincts et inconstants (P. major) vers des spores sans pores
(comme P. Crepidis).
II y a aussi des differences quant å l’ornementation de la membrane
sporée. Les espéces aux écidies vésiculeuses ont des spores densement et réguliérement verruculeuses, en fait semblables aux spores
du groupe stipina, bienque beaucoup plus claires. II est ä remarquer
que ceci est le cas pour les écidiospores véritables et non pour les
divers types transitoires plus ou moins ressemblants aux cellules
péridiales. Dans les écidies cupulées on trouvé, du moins en général,
des spores å membrane mince et irréguliérement verruculeuse, les
verrues étant de taille variée et en partie du type « gröbere Warzen »
— chez P. Helianthi et P. Verbesinae se trouvent méme des granules
(« Plättchen »).
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Nous trouvons done ici les mémes caractéres écidiens et écidiosporés que chez les Puccinia sur Ombelliféres — les analogies en sont
tres frappantes et nous donnent lieu de faire les mémes considérations sur 1’évolution de ces caractéres. Les ressemblances extraordinaires viennent ä 1’appui de 1’hypothése que ces deux groupements ont une méme origine laquelle nous cherchons dans le groupe
stipina.
Nous ne pourrons pas entrer dans le détail en ce qui concerne les
relations entre les espéces aux écidies pustuleuses (P. Chondrillae
et ses alliées) et la grande foule de formes aux écidies cupulées et
surtout aux « écies urédinoides », mais nous tenons å souligner qu’il
n’est nullement évident que tous les Puccinia sur Composées för
ment une coupure homogene — l’on ne peut pas nier la possibilité
que certains d’entre eux — aussi des formes macrocycliques — sont des
descendants d’autres formes hétéroiques, telles que P. Poarum
(P. tenuis, donl les téliospores sont pourvus de paraphyses s’y rapporte peut-étre) ou les Puccinia alternant entre Composées et Cypéracées.
En tous cas nous présumons une parenté entre les espéces hété
roiques Puccinia Stipae et P. Lasiagrostis et les espéces autoiques
avec écidies pustuleuses ou caeomoides, c’est-å-dire le groupe de
P. Chondrillae et les espéces du type Eriosporangium, infestant les
Composées.

5. Le groupe sur Labiées.
Puccinia stipina Tranzsch. forme sa phase écidifére sur une bonne
trentaine de Labiées (voir Gäumann 1959, p. 736) surtout sur des
espéces de Stipa et de Thymus. Selon Klebahn une certaine spécialisation de la phase monocaryotique s’est établie, suivie d’une différenciation morphologique (cfr. p. 3). Nous tenons pour probable
que les Roubles autoiques sur cette famille se sont développées des
formes du type stipina; en tout cas cela parait incontestable pour
deux espéces, voire Puccinia mellifera Diet, et Holw. et P. Ziziphorae
Syd.
La premiere d’entre elles est un Pucciniopsis parasitant un certain
nombre d’especes de Salvia en Amérique du Nord. Les écidiospores
en sont tout å fait pareilles å celles de P. stipina — méme couleur,
méme verrucosité et mémes pores germinatifs. Son péridium n’est
pas du type Roestelia mais peut s’y rattacher sans diffieulté, étant
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cylindrique ct compose de collides allongées et étroites, låchement
juxtaposées, å ornementation tres réduite. Il nous semble que P. mellifera ne forme que les stades I et III, et å en juger par leur aspect,
ces stades appartiennent å une méme génération, les téliosores se
dévéloppant souvent dans de vieilles cupules écidiennes.
Paccinia Ziziphorae est une espéce du proche Orient, oil eile infeste
le genre Ziziphora. Nous en avons examiné le matériel-type (S) et
avons constaté que cette espéce présente de tres frappantes ressemblances avec P. stipina. Ainsi leurs écidiospores sont parfaitement
pareilles — il est étonnant que ni Sydow (1902, p. 304) ni Baxter
(1962, p. 54) n’aient fait mention des pores germinatifs. (Ce dernier
auteur y rangea le P. Ziziphorae comme une variété de P. Menthae,
ce qui nous semble injustifié, vu les dissemblances en caractéres
écidiens.) Le péridium de P. Ziziphorae est cylindrique mais il n’est
pas fendu å la facon d’un Roestelia, ce qui d’ailleurs est une preuve
que ces écidies n’appartiennent pas en réalité å P. stipina — leur
connexion avec les stades urédo et téleuto n’étant pas démontrée
expérimentalement, å ce que nous sachions. L’ornementation des
cellules péridiales est ressemblante å celle qu’on trouve chez P. sti
pina; la paroi externe en est enfilée de lignes perpendiculaires for
mant des faisceaus (PL II, fig. 3), tandisque la paroi interne est
munie de bourrelets longitudinaux.
Quant å la vaste majorité des Roubles sur les Labiées il y a ä peine
des raisons directes pour nous faire supposer une parenté avec
P. stipina. Elles sont presque toutes des Puccinia — nous n’en connaissons que deux espéces d’Uromyces, ä savoir Uromyces Ocimi
Hansf. et U. Orthosiphonis Ramakrishnan et Srinivasan — dont la
majorité sont des espéces américaines, surtout sur Salvia et Hyptis.
Des microformes sont communes. Dans quelques cas, cependant,
nous trouvons des caractéres écidiens dignes de remarque. Ainsi
Puccinia Menthae, espéce commune et bien connue aux stades II et
III, mais plutöt rare aux stades O et I, nous intéresse ici comme
ayant des écidies plus ou moins vésiculeuses. Le péridium en est parfois manifeste mais il est fragile et se compose de cellules låchement
juxtaposées : « Peridie gross, flach, sehr locker gefügt; Zellen stark
zusammengedrückt und nicht fest miteinander verbunden » (Klebaiin, op. cit., p. 373). Les écidiospores de P. Menthae ont une
membrane presque hyaline, épaisse de 1-1,5 p, réguliérement verruculeuse et percée de 4-6 pores germinatifs aisément visibles aprés
traitement de bleu coton. Ces spores sont presque pareilles å celles
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de P. Chondrillae et ses allies. II convient de remarquer que nous
n’avons pas trouvé de tels pores écidiosporés ni chez P. nigrescens,
ni chez P. Phlomidis, ces dernieres espéces ayant des écidies cupulées.
Une condition trés interessante est i’existence de formes du type
Eriosporangium aussi sur les Labiées, c’est-a-dire sur Hyptis, voir
Baxter (1961, 1962) et Jackson (1932). Certaines d’entre elles
comme Puccinia tucumanensis (Speg.) Arth. ( =P. Gibertii Speg. fide
Baxter 1962, p. 53) ont des écidies pourvues d’un péridium qui
est fragile et compose de cellules låchement juxtaposées. D’autres
formes comme P. Hyptidis (Curt.) Tracy et Earle ont, d’apres les
descriptions unanimes, des écies caeomoides, done en analogie avec
P. Baccharidis et ses alliés. La seule espéce de cet ensemble dont
nous connaissions nous-memes le stade écidien est le P. tucumanensis
oü nous avons mis en evidence l’existence de 1-3 pores germinatifs
chez les écidiosporés. Il est évident qu’il y a une ressemblance prononcée entre les Eriosporangium sur Compositae et ceux sur Labiatae
et nous croyons qu’il s’agit lä plutot d’une évolution parallele que
d’une parenté immédiate. Leur extreme ressemblance, pourtant,
indique une origine commune pas tres éloignée et que nous pensons
trouver dans le groupe de P. stipina.
Enfin, attirons 1’attention sur le genre Polioma Arth., récemment
rétabli par Baxter et Cummins (1951, p. 51), caractérisé par ses
téliospores sessiles de type lepto. Le genre comprend, å ce qu’on
sache, quatre espéces, dont trois microcycliques sur Salvia, et une
espéce macrocyelique, c’est-a-dire P. unilateralis (Cummins) Baxter
et Cummins. II nous parait possible et meine probable que les espéces
sur Salvia sont voisines des espéces d’Eriosporangium sur Hyptis;
pour ce qui est de P. unilateralis voir p. 24.
En résumé : nous unissons en un groupe les espéces suivantes :
1°. Puccinia stipina Tranzsch., espéce hétéroique. 2°. P. mellifera et
P. Ziziphorae, espéces autoiques. 3°. (avec une certaine hesitation)
Puccinia Menthae et les formes sur Labiées, rangées parmi les genres
Eriosporangium et Polioma.

6. Le groupe sur Géraniacées.
Comme il ressort du tableau p. 2 le Puccinia oerteliana sur Stipa
pennata est considéré comme étant en rapport axfec l’Aecidium
tranzschelianum sur Geranium sanguineum; en tout cas on ne peut
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mettre en doute que cet Aecidium s’inscrive dans le cycle évolutif
d’une espéce du groupe stipina. C’est par conséquent un fait intéressant sinon inattendu qu’aussi des Rouilles autoiques sur les
Géraniacées paraissent s’y attacher. Il s’agit d’abord d’un groupe
d’especes, appelé par Gäumann le « Formenkreis der Uromyces
Geranii (DC.) Fr. » que ce chercheur caractérisa ainsi : « Autoecische
Uromyces-Arten mit nackten Teleutosporenlagern und mit leicht ab
fallenden, am Scheitel eine Papille tragenden Teleutosporen auf
Geranium-Arten. »
Uromyces Geranii qui est la seule espéce de ce groupe étudiée par
nous, presente des caractéres écidiens qui nous sont déjå si familiers :
des écidies pustuleuses å un péridium réduit, dont les cellules sont
en partie pareilles aux écidiospores (PI. IV, fig. 6). Ces derniéres
ont une membrane assez forte, épaisse de 2 p, environ, réguliérement
verruculeuse, presque hyaline, percée de 4 (toujours?) pores germinatifs pas assez distincts pour permettre une reproduction photographique. En somme nous y rencontrons des caracteres qui parlent
décidément pour une parenté avec le groupe stipina. Quant aux
spores de la seconde génération eiles sont fort avancées. Les urédospores sont d’un type rare et manifestement évolué, la membrane
étant percée d’un seul pore germinatif, audessous duquel la mem
brane est lisse (cf. Klebaiin, p. 217). Les téliospores, å pédicelle
caduque et å papille apicale, font évidemment ranger cette espéce
parmi les Bnllaria, bienque Arthur pour des raisons inconnues la
classa parmi les Eu-Puccinia. Quoi qu’il en soit VUromyces Geranii
est sans aucun doute une espéce fort évoluée, trés éloignée des ancétres présumés, dans le groupe stipina. Mais il existe une autre
Rouble, encore plus évoluée, sur Geraniaceae, que nous sommes
tentés de mettre en rapport avec Uromyces Geranii, å savoir Polioma
unilateralis (Cummins) Raxter et Cummins 1951, p. 54 ( = Puccinia
unilateralis Cummins 1940, p. 67).
Polioma unilateralis est une espéce autoique et macrocyclique,
parasitant quelques espéces de Geranium au Mexique et en Amérique
du Sud. D’aprés les descriptions détaillées des auteurs américains,
(op. cit.) cette espéce présente des ressemblances intéressantes avec
Uromyces Geranii. Les écidies sont évidemment encore plus réduites
que chez U. Geranii et sont dites « caeomoid, blister-like, orange,
usually elongate, 0.1-0.3 x 0.5-1 m [sic] or larger and irregular by
confluence, péridium none » (Cummins 1940, p. 67). Les urédospores
sont d’un type trés singulier, la membrane étant percée d’un seul
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pore germinatif, qui est entoure d une tache lisse (« wall echinulate
except around the single pore », 1. c.). Ces caractéres parlent fortement en faveur d’une parenté entre Uromyces Geranii et Polioma
unilateralis. Les urédospores å un seul pore sont ä tout prendre tres
rares et il semble presque incroyable que l’existence sur Geranium
de deux Roubles pourvues de telles urédospores ne soit qu'une
simple coincidence. Les téliospores sont du type lepto et manquent
de pédicelle ce qui est le caractére générique distinctif. A l’abstraction de cette espéce, le genre Polioma comprend trois espéces microcycliques, sur Sahna. Comme nous l’avons indiqué p. 23 ces
espéces présentent des ressemblances frappantes avec Eriosporangium.
Summary.
The present paper is a contribution towards a natural classifica
tion within the genus Puccinia (including Uromyces). I he author
tries to demonstrate the considerable taxonomic interest of the Puccinia stipina group, holding the opinion that several heteroecious as
well as autoecious Puccinia-species are descendants or relatives of
this group. It is proposed that all these related forms he referred to a
a section of their own, see below.
The “Formenkreis der Puccinia stipina Tranzschel” (Gäumann
1959) comprises a very distinct group of closely allied forms with
uredia and telia on Stipa. A synopsis of these forms and their host
families is given on p. 2. The group is morphologically highly
distinctive because of its remarkable aecial characters. The aecidia
are often of the Roestelia type and then composed of elongated
peridial cells with peculiar surface ornamentation (pp.3-4). There is
a manifest tendency towards a reduction of the peridium, resulting
in pustulate aecidia. The aecidiospore membrane is yellowish brown,
closely and regularly verrucose, and pierced by several scattered,
quite distinct germ pores. In Puccinia this type of aeciospore is almost
unique.
1. Puccinia interveniens and its allies.
P. interveniens is a stipaecolous species, too, with its aecial stage
on several members of the Malvaceae. In aecial characters as well
as in telial, these being, however, rather trivial—it closely resembles
P. stipina, except for the lack of germ pores, which obviously is a
case of reduction. There can be no doubt of the close affinity.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1

26

LENNART HOLM

As pointed out by several authors some shortcycled species are
evidently correlated with P. interveniens, viz. P. sherardiana, P. sphaeralceoides and Endophyllum tuberculatum on Malvaceae, and P. graminella and Uromyces pencanus on Stipa.
2. Puccinia longissima and its allies.
Puccinia longissima and P. Triseti are graminicolous rusts which
like P. Sedi-Stipae-sibiricae form their first generation on Sedum. The
grass host, however, is not Stipa, but Koeleria or/and Trisetum. Both
the rust species in question have aecial characters which are much
the same as those encountered in the stipina group. The aecidia are
pustulate and the aecidiospores almost identical (germ pores!) ex
cept for the pale colour. In the author’s opinion there can hardly be
any doubt of the kinship to P. stipina. Some shortcycled autoecious
species are evidently derivatives of this group, viz. Endophyllum
Sempervivi, Puccinia Sedi and Uromyces Sedi.
3. The group on Umbelliferae.
Besides Puccinia Stipae-sibiricae there are a few heteroecious rusts
with their aecial stage on Umbelliferous hosts and telia on Gramineae.
Such a species is Uromyces graminis, alternating between a number
of Umbellifers anti Melica spp., and in the author’s opinion related
to the stipina group. The resemblances in aecial characters are con
vincing. Furthermore P. Trebouxii should probably be referred here,
though its aecial stage is unknown.
It is pointed out that some of the autoecious rusts in Umbelliferae
viz. P. Chaerophylli and its allies, have aecial characters which are
much the same as those met with in the stipina group: pustulate
aecidia with sometimes highly reduced peridium, aecidiospores
with germ pores. The author suggests that these forms are derivatives
of the stipina group and that this possibly holds true also for the
autoecious species with uredinoid or cupulate aecia. These auto
ecious descendants probably have originated from the stipina group
by transferring their telial phase to the aecial host.
There is still another group of Puccinia with aecidia on Umbelli
fers, viz. the “Formenkreis der Puccinia Bistortae” sensu Gäumann.
Some of these forms have aecial characters almost identical with
those of the P. Chaerophylli group. The affinity can hardly be
doubted. The P. Bistortae group has probably arisen from a stipina
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form by shifting the second generation to Polygonum, though the
possibility of an intermediate autoecious state should perhaps not
be excluded.
4. The group on Compositae.
The aecial characters met with in the P. Chaerophylli group are
found also in a number of autoecious macrocyclic Pucciniae infesting
the Compositae, such as P. Chondrillae and its allies. The author be
lieves that this similarity is not a mere analogy but due to a parallel
evolution from a common origin, viz. the stipina group, which in
fests Composites as well as Umbellifers. The same aecial type, some
times still more reduced and more or less caeomoid, is characteristic
for those very advanced Puccinia species sometimes referred to
Eriosporangium. The author suggests that these forms are related to
the P. Chondrillae group.
5. The group on Labiatae.
Puccinia mellifera and P. Ziziphorae are manifestly descendants of
the stipina group, P. Ziziphorae being especially noteworthy as a
macrocyclic rust. P. Menthae probably also has this origin, its aecial
characters recalling P. Chaerophylli. It is quite interesting to note
that the Eriosporangium type is represented also among the Labiatae
rusts. In the author’s opinion this is due to a convergent evolution,
and the Eriosporangium forms on Compositae and Labiatae have the
same origin, most probably the stipina group.
6. The group on Geraniaceae.
The pertaining aecial characters are met with also in some auto
ecious rusts parasitizing this family, such as Uromyces Geranii, and
the author indicates its connection with P. oerteliana, of the stipina
group, with aecidia on Geranium sanguineum. Further stressed are
the striking similarities between U. Geranii and Polioma unilateralis,
in aecial as well as uredospore characters. The author suggests that
the latter, highly advanced species should also be referred to this
group.
I o sum up this paper the author holds the view that all the treated
rusts comprise a group of cognate species centered around the
Formenkreis der Puccinia stipina”. It seems appropriate to ascribe
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to this group the rank of a section of Puccinia. As may be evident
from the preceding discussion it is difficult or impossible to mention
a single character of importance common to all these forms but in
order to validate the name of this new taxon we provide a formal
diagnosis:
Puccinia Pers. sect. Stipae sectio nova. Species heteroicae vel
autoicae, macrocyclicae, demicyclicae vel microcyclicae, imprimis
characteribus aecidiorum insignes. Aecidia typice roestelioidea vel
pustulata, membrana aecidiosporarum flavobrunnea ad hyalina,
saepissime poris germinationis instructa. Typus: Puccinia Stipae Arth.

Légende des planches.
Planche I.
Fig. 1. Puccinia Stipae-sibiricae; péridium, ornementation de la paroi interne. 1250 x .
2. Puccinia stipina; écidiospores aux pores germinatifs. 500 x.

Planche II.
Fig. 1. Puccinia inlerveniens; péridium, ornementation de la paroi interne. 1250 x.
2. Puccinia longissima; écidiospores et cellules péridiales. 500 x .
3. Puccinia Ziziphorae; cellules péridiales en profil, avec « Stäbchenstruktur ».
1250 x .
4. Puccinia Triseti; écidiospores et cellules péridiales. 500 x.
Planche III.
Fig. 1. Puccinia Trebouxii; urédospores et téleutospores. 500 x.
2. Uromyces Graminis; idem. 500 x .
3. Puccinia Angelicae-Bistorlae; écidies pustuleuses sur feuille d’Angelica silveslris.
5 x.
4. Puccinia Mei-mammillata; écidiospores avec granules. 500 x .
Planche IV.
Fig. 1. Puccinia Triseti; écidiospore vide, colorée avec Bleu coton, aux pores visibles.
500 x.
2. Puccinia Angelicae-Bistortae; idem, membrane sporée déchirée. 500 x.
3. Puccinia Chaerophylli; idem. 500 x .
4. Puccinia Cirsii-lanceolati; idem. 500 x.
5. Puccinia minussensis; idem. 500 x .
6. Uromyces Geranii; écidiospores et cellules péridiales. 500 x.
7. Puccinia Mulgedii; idem. 500 x .
8. Puccinia relifera; idem. 500 x .
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TWO NEW SPECIES OF SCYTALIDIUM
WITH ANTAGONISTIC PROPERTIES TO
EOMES ANNOSUS (FR.) CKE.
BY

ALLAN KLINGSTRÖM and LISELOTTE BEYER.
In conjunction with the study of decay in Scots pine, Norway
spruce and birch wood, mycelia of the genus Scytalidium have been
discovered. They lead to blue stain in the wood. The genus Scytali
dium was described for the first time in 1956 by Pesante, and only
one species, Scytalidium lignicoliun from Italian planewood, was
dealt with in Pesante’s work. The mycelia found in Sweden vary
considerably from the Italian species and two new species have been
separated.

Materials and methods.
Scytalidium mycelia has been found on six different occasions:
Our isolation FF21 (in the reference collection of pure cultures of the
Department of Forest Botany, Royal College of Forestry, Stockholm) was
made in the autumn of 1962 from pulpwood of Scots pine from Skinnskatteberg, 84 miles WNW of Stockholm in the county of Västmanland (cf.
Beyer & Lundeberg 1965).
FF28 refers to an isolation made in the autumn of 1963 from Norway
spruce attacked by Fomes annosus and coming from Garpenberg, 90 miles
NW of Stockholm in the county of Kopparberg.
Isolation FF29 was made from birch pulpwood in the spring of 1963 and
came from Björkå Bruk, 246 miles N of Stockholm in the county of Väster
norrland.
A further isolation, FF30, was cultivated in the autumn of 1963 from
Norway spruce suffering from root-rot taken from the vicinity of Uppsala,
36 miles NNW of Stockholm in the county of Uppsala.
When the paper had been written a further two occurrences of Scytalidium
mycelia were discovered in the autumn of 1964 in chips of Scots pine from
Korsnäs, 96 miles N of Stockholm; as these were partly from pine which
had been floated and partly from wood which had been transported by road
the exact place of origin is unknown.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) ■ 1
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Pesante’s type culture of Scytalidium lignicolum, FF27, was obtained
from Centraalbureau voor Schimmelcultures in Baarn, Holland.
The other fungi used in antagonistic experiments were: Stereum sanguinolenlum Alb. et Schw. (K29), Peniophora gigantea (Fr.) Masse (K19), Pomes
annosus (Fr.) Cke. (L64), Polyporus sulphureus (Bull.) Fr. (L39), Leptographium lundbergii Lgb. et Melin (H4), Pullularia pullulans (de Bary)
Berk. (H27), Trichoderma viride Fr. (F49).
The mycelia were cultivated on malt agar (2.5% malt, 1.5% agar) at
25°C in darkness, and the optimum temperatures were determined on the
same substratum by studying the radial growth.
In a decay experiment using blocks of Norway spruce sapwood the sub
stance loss and respiration intensity (C02 output) were examined. For deter
mining the substance loss ocularly homogeneous blocks were used; these
were weighed after 48 hours at + 101°C, then heated again for a further
three hours to make them sterile, and then moistened in sterile distilled
water to 25-30 % (moisture content of the dry weight). They were then put
in Petri dishes on cultures of the fungus in question in 1 litre glass containers
with a high relative air humidity due to the presence of water in the bottom
(12-14 blocks in each dish). The cultivation period was 20 days. The blocks
were afterwards transferred to sterile glass jars with water in the bottom and
small containers of NaOH to remove the respiration C02 (5 blocks in each
jar, air volume 0.9 litres). This treatment was carried out under sterile
conditions.
During the test it was necessary to make the air circulate every third
day to maintain the oxygen content and control the NaOH concentration.
After the test the blocks were dried as described above and the substance
loss was calculated as a percentage of the original dry weight.
For the respiration measurements ordinary 100 ml Erlenmeyer flasks
with wide necks and rubber plugs were used. 5 ml of 0.05N NaOH was
poured into each flask. The test blocks (mean size 2 xl.5 x5 cm) were
fastened to the plugs by means of needles. The blocks were dipped into the
flasks for 5 hours and then removed. 0.15 ml of saturated BaCl2 was added
in order to precipitate as BaC03 the Na2C03 obtained, whereupon a titration
was made with 0.05N HC1 to determine the remaining NaOH. Indicator:
phenolphtalein. Some dry sterile blocks were always included which gave
a test error which.had to be subtracted.
From the consumed NaOH the amount of C02 was calculated as mg C02
per gramme dry weight and 24 hours.

Results of the experiments.
Tests showed that the rate of growth after 6 days on malt agar at
optimum temperatures is 4 to 7 times faster for Scytalidium lignicolum
than for the Swedish mycelia. There is a discrepancy also where the
optimum temperatures are concerned. Superoptimum temperatures
(35°C) which completely check the Swedish isolations, nevertheless
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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23 25 29 31

36’ C Temperature

Fig. 1. Radial growth of Scytalidium species after 6 days at different temperatures.

permit a further considerable degree of activity for Scytalidium
lignicolum on malt agar (PI. I: 1 and Fig. 1.).
A distinct difference between Pesante’s type culture and the
Swedish isolations is readily noticeable also where colour develop
ment is concerned. When cultivated on malt agar Scytalidium ligni
colum almost immediately forms a completely black culture, whereas
FF21 and FF29 show first of all a decided yellow-red colour, and
then change to black when chlamydospores begin to form. These
mycelia are also strewn with distinct red spots. Mycelia FF28 and
FF30 are similar to each other and have a pale yellow pigmentation
which is absent in Pesante’s type culture.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Weight-Loss
Fomes

Scytalidium
Fomes + Scytal i dium
76 Days
Fig. 2. The effect of Scytalidium album (FF28) on the decay activity of Fomes annosus.
The dry weight loss as a percentage of the dry weight of Norway spruce sapwood at
+ 25°C. The first 20 days comprise the incubation period on an agar culture.

To illustrate the reaction of the isolations to other mycelia all strains
of Scytalidium were tested by cultivating them pairwise on malt agar
with some rot, blue stain and mould fungi (see Materials and me
thods). The tests were made at +10°, +20° and + 28°C. It was
shown in all test combinations that Scytalidium has a pronounced
antagonistic effect. FF21 and FF29 showed the most pronounced
antagonistic effect. The least pronounced was FF27, i.e. Pesante’s
Scytalidium lignicolum.
Preliminary tests have shown that FF21 and FF29 possess antibio
tic qualities also against certain human pathogenic bacteria, which is
the subject of further study.
The strong antagonism at lowr temperature ( + 10°C) towards Fomes
annosus (PI. I: 2) and of Stereum sanguinolentum and Trichoderma
viride at all temperatures ( +10°, +20° and +28°C) with the Swedish
isolations is worth noting (cf. PI. I: 3).
Since Fomes annosus is of extreme importance to forestry wre found
it of interest to discover w hether Scytalidium could check Fomes also
in wood. FF28, which had been cultivated from Norway spruce, wras
chosen for this experiment. Moistened sterile blocks of Norway
spruce sapwood w7ere infected at both ends with Petri dish cultures
of Fomes and FF28. The test was carried out in darkness at +10°C
and +25°C respectively and was discontinued after 20, 45 and
75 days. The result is shown in Fig. 2 and Table I.
Root-rot in a pure culture gives both a continuous and heavy
substance loss and a clear C02 output vdiich reflects the decay inten
sity. On the other hand the rot is affected considerably when cultivated
together with Scytalidium (Klingström 1965). On completion of the
test it was possible only in exceptional cases to get another pure cul3 - 653878
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Tabic I. Substance loss and C02 output during cultivation of Scytalidium album (FF28) and Fomes annosus on Norway spruce sapwood
at + 10°C and +25°C.
Fomes annosus

Scytalidium album

Fomes ± Scytalidium

Days

25°C

10°C

Substance loss as
a percentage of
the dry weight

20a
45
75

0.4 ±0.1
2.4 ±0.2
3.5±0.1

0.1 ±0.03
0.4 ±0.04
0.8 ±0.1

0.3 ±0.1
1.0±0.1
1.0±0.1

0.1 ±0.03
0.2 ±0.04
0.3 ±0.1

0.7 ±0.1
0.8±0.1
0.9±0.1

0.1 ±0.02
0.5 ±0.1
0.3 ±0.1

Mg C02/24 hours
and g dry weight
recorded when
taking the above
substance loss
readings

20“
45
75

1.2 ±0.2
1.9 ±0.03
0.6 ±0.1

0.1 ±0.03
0.2 ±0.04
0.4 ±0.04

0.7 ± 0.1
0.2 ±0.02
0.2 ±0.02

0.2 ±0.02
0.2±0.1
0.4 ±0.1

1.1 ±0.1
0.3±0.03
0.1 ±0.1

0.2 ±0.02
0.2 ±0.03
0.3±0.1

25°C

10°C

25°C

10°C

Inoculation on agar cultures during the first 20 days.

ture of Fomes from the mixed culture. Consideration must be paid
to Ihe possibility that in this experiment Scytalidium had a lethal effect
on Fomes.
In the cultivation of Scytalidium lignicolum and all other Swedish
isolations on Norway spruce sapwood blocks of known dry weight
it has been seen that none of the mycelia was able to cause any
substantial substance loss after being cultivated for 3 months (cf.
Fig. 2). However, all mycelia left clear traces of blue slain caused
essentially by the accumulation of chlamydospores in the wood,
which in the Swedish strains was preceded by a yellow discolouration.
As can be seen from Table II, morphological measurement of
spores and mycelia from even-aged cultures showed only small
differences.

Discussion.
FF21 and FF29, which are very similar to each other, differ from
Scytalidium lignicolum partly because of the rate of growth and
optimum temperature, and partly because of their colour (when
cultivated on malt agar). These two mycelia have a strong yellowred colour which later turns to black when the formation of chlamvdospores commences. Furthermore, these mycelia are strewn with
distinct and plainly visible spots, particularly before the cultures
Su. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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Table II. The size of chlamydospores, arthroconides and hyphae in
even-aged cultures of Scytalidium aurantiacum (FF21 and FF29),
Scytalidium album (FF28 and FF30) and Scytalidium lignicolum
(FF27).
Scyta
lidium

FF 21
FF29
FF 28
FF 30
FF 27

Chlamydospores

6.4-12.8
6.4-12.8
6.4-12.8
6.4-14.4
4.8-12.8

x 4.8-8.0//
x 4.8-9.6 /t
X 4.8-8.0 ß
x 4.8-9.6^
x 4.8-8.0/«

Arthroconides

Hyphae: ad
vancing zone

Older
hyphae

4.8-9.6 x 1.6-3.2 /«
4.8-8.0 x 1.6-3.2 /i
4.8-8.0 x 1.6-3.2/I
5.6-9.6 x 2.4-3.2 /<
4.8-8.0 x 3.2-4.8 y

1.6-2.4/I
1.6-2.4 [j,
1.6 -4.0 n
1.2-2.4 /«
1.6-4.8 yti

1.6-4.8/«
1.6-4.8 /«
3.2-4.8 n
4.8—8.0 /«
1.6-2.4 fi

form chlamydospores. This characteristic is not present in the type
culture of Scytalidium lignicolum. Other morphological qualities can
be seen from Table II. The characteristics discussed here seem to
justify the distinguishing of a new species: Scytalidium aurantiacum
Klingström & Beyer sp. nov. (cf. PI. I: 4).
In ligno pini et betulae. Lignum pigmento quodam fungi primo flavescit,
deinde nigrescit chlamydosporis nascentibus. In agaro nutriticio: cultura
crescens primum flava cum punctis rubris, insignibus distinctis, ad 2 mm
diametro attingentibus. Cultura nigrescit chlamydosporis nascentibus.
Hyphae crescentes 1.6-2.4
crassae, hyphae adultae 1.6-4.8,« crassae.
Chlamydosporae magnitudine et formae variae, 6.4-12.8 x 4.8-9.6 ft, primum
pallidae postea brunneae, globosae vel ellipsoideae, catenulas intercalares
formantes. Arthroconidia semper hyalina, bacilliformia, 4.8-9.6 x 1.6 3.2 /.<,
e fragmentatione hypharum genita.
Habitat in Suecia, repertum anno MCMLXII.
Typus: cultura in Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn, et ex
vitro desiccata in Skogshögskolan, Stockholm 50.

As adult cultures, the very similar isolations FF28 and FF30 from
Norway spruce damaged by root-rot, are, when cultivated on malt
agar, entirely comparable in appearance with Scytalidium lignicolum
Pesante. The optimum growth, Ihe rate of growth and the presence
of a pale yellow pigmentation are, however, clearly distinguishing
characteristics. During the growth period agar cultures are comple
tely white. Furthermore, as already mentioned, there are distinct
physiological differences regarding the antagonism towards other
fungi. Other morphological qualities can be seen from Table II.
These facts appear to justify the distinguishing of yet another species:
Scytalidium album Beyer & Klingström sp. nov.
Sv. Bot. Tidskr.f 59 (1965): 1
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In ligno piceae. Lignum pigmento quodam fungi paulum flavescit,
postea nigrescit chlamydosporis nascentibus. In agaro nutriticio: cultura
crescens primum alba, deinde nigrescit chlamydosporis nascentibus. Hyphae
crescentes 1.2-4.0 /i, hyphae adultae 3.2-8.0 p. Chlamydosporae magnitudine et formae variae 6.4-14.4 x 4.8-9.6 //, primum pallidae deinde brunneae, globosae vel ellipsoideae, catenulas intercalares formantes. Arthroconidia semper hyalina, bacilliformia, 4.8 9.6 x 1.6-3.2p, e fragmentatione
hypharum genita.
Habitat in Suecia, repertum anno MCMLXIII. Fomite annoso adsociatum
et huic antibioticum.
Typus: cultura in Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn, et ex
vitro desiccata in Skogshögskolan, Stockholm 50.

Summary.
Scytalidium aurantiacum has on two occasions been isolated from
pulpwood in Sweden. The species has the character of blue stain and
when tested on agar possesses antagonistic properties to fungi and
bacteria. Scytalidium album has on two occasions been isolated from
Norway spruce damaged by root-rot. Also this species has Ihe charac
ter of blue stain and possesses antagonistic properties. The antago
nism has also been studied in block tests with Fomes aanosus.
LITERATURE.
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Explanation of the Plate.
1. Radial growth of Scytalidium species after 6 days at different temperatures on malt
agar. A = Scytalidium lignicolum (FF27), B = Scytalidium album (FF28), C and D =
Scytalidium aurantiacum (FF29 and FF21 respectively).
2. Mixed cultivation of Scytalidium species and Fomes annosus on malt agar (Scytali
dium at the upper edge of the dish).
3. Example of antibiotic effect. Mixed cultivation Scytalidium aurantiacum (FF29 and
FF21), Scytalidium album (FF28) and Scytalidium lignicolum (FF27) with Stereum
sanguinolenlum at + 28°C.
4. Magnification of Scytalidium aurantiacum (FF21), showing the distinct red spots.
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STUDIES ON THE PARMELIA BORRERI GROUP.
BY

MASON E. HALE, Jr.
The Parmelia borreri group includes about 25 species recently
classified in subgenus Parmelia, section Parmelia, subsection Simplices Hale & Kurokawa (Half. & Kurokawa 1964). All of these species
have distinct laminal pseudocyphellae and simple rhizines. The
temperate species have been studied in some detail (cf. Culberson &
Culberson 1956, Hale 1959, Culberson 1960, 1962) and a number
of name changes have been proposed. I recently had an opportunity
to study the European collections intensively and establish the sa
lient chemical and morphological characters of almost all of the
type specimens in this group. This has necessitated some further
unavoidable changes in nomenclature which are reported on here,
with special reference to the European and American species. Exsiccati specimens seen are also listed here; citations of all other speci
mens examined will be included later in a monograph of subgenus
Parmelia now in preparation.
The fact that the names of four common species are being changed
here will be disconcerting to many lichenologists. One of the reasons
for the lack of stability is that few lichen genera have been mono
graphed on the basis of the type method. As older types are reexa
mined, lliey are often found to antedate currently accepted names.
Moreover, few names long accepted by custom have been adequately
typified and are sometimes used in senses that do not conform with
the type. Stabilization of names in the P. borreri group has been
further delayed by the slow recognition of several important diagno
stic characters not previously used. For example, color of the under
side is a basic species character, although most lichenologists have
overlooked it. It is only now, too, that the chemical characters of all
of the holotype specimens have been established.
Chemistry plays a basic role in the taxonomy of the P. borreri
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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group, and it is futile to identify any specimens without appropriate
color or microchemical tests. All species in this group are K -, P - in the
medulla. With the application of C, the medulla will react rose (gyrophoric acid), blood red (lecanoric acid), or negatively (fatty acids).
Although a microchemical test is usually needed to distinguish leca
noric acid from gyrophoric acid, a fortunate correlation between
color of the underside and chemicals will usually make further tests
unnecessary in practice. All specimens so far examined that contain
lecanoric acid have a C+ deep red reaction and a pale underside.
All specimens with gyrophoric acid react C+ rose and have a black
underside (though often brown at the margins). Plants reacting C —
contain fatty acids and may have a pale or black underside.
1. Parmelia borreri (Sm.) Turn.
Lichen borreri Sm., Eng. Bot. 25: 1780. 1807. Type collection: Sussex,
England, Borrer (BM, holotype).

Parmelia subaequans Nyl. in Cromb., Journ. Bot. Brit. For. 14:19. 1876.
Type collection: Table Mountain, Cape of Good Hope, Eaton (K, holo
type; H, isotype).
P. insignata Stizb., Ber. St. Gall. Naturw. Ges. 1888-89: 162. 1890. Type
collection: Mt. Leonis, near Cape Town, MacOwan (ZT, holotype).
P. aleuriza Vain, in Lynge, Rev. Bryol. Lichen. 10:86. 1937. Type collec
tion: Hopefield, Union of South Africa, v. d. Byl 149 (TUR, holotype).
P. rudecta f. albida Zahlbr. in Magn. & Zahlbr., Ark. Bot. 31 A, No. 6:89.
1944. Type collection: Mauna Loa, Hawaii, Rock 182 (W, holotype).
P. pseudoborreri Asah., Journ. Jap. Bot. 26: 259. 1951. Type collection:
Prov. Musashi, Tochimoto, Chichibu, Japan, Asahina, July 27, 1933
(TNS, lectotype).

The holotype of Parmelia borreri contains atranorine and gyro
phoric acid (not lecanoric acid as implied in Hale & Kurokawa
1962) and has a black underside. This corresponds exactly to the.
concept of P. pseudoborreri (cf. Culberson, 1960) but is completely
contrary to the presently accepted concept of P. borreri, a lichen with
lecanoric acid and a pale underside, which must now be called
P. subrudecta Nyl.
Parmelia borreri is therefore much rarer than previously thought.
The general distribution pattern has already been summarized by
Culberson (1960) as “P. pseudoborreri”. The distribution in Europe
(fig- 1) is strongly oceanic and quite distinct from that of P. subru
decta (fig. 3). Parmelia borreri does not occur at all in Germany or in
areas to the east and is much rarer than P. subrudecta in herbaria,
probably because of its more restricted distribution.
So. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Fig. 1, Distribution of Parmelia borreri (Sm.) Turn, in Europe.

Exsiccati examined. Sampaio, Lieh. Port. 254 (LD, M); Moller, Fl. Lus.
Exs. 1116 (S); Meresch., Lieh. Ticin. 77 (BM, G); Trev., Lieh. Ven. 46
(M); Mass., Lieh. Ital. 107 (L, LD, UPS); Anzi, Lieh. Rar. Langob. 374 (S);
des Abb., Lieh. Armoric. Spect. Exs. 51 (G, LD); Hepp, Fl. Europ. 582 (BM,
UPS), 583 (LD); Kbr., Lieh. Sel. Germ. 395 (M, S, UPS).

2. Parmelia reddenda Stirt., Scot. Nat. 4: 298. 1877—78. Type collec
tion: Near New Galloway, Scotland, M’Andrew (BM, holotype;
GLAM, isotype).
Parmelia borreri subvar. reddenda (Stirt.) Boist., Nouv. Fl. Lieh. 2: 62. 1903.
P. cyliphora var. subsorediosa Räs., Revista Univ. 21: 141. 1936. Type collec
tion: Corral, Quitaluto, Valdivia, Chile, Gunckel (H, holotype).

P. microslida var. aspera Räs., Revista Univ. 12: 198. 1937. Type collection:
Panguipulli, Valdivia, Chile, Hollermeyer (H, holotype).

This is a rarely collected species known from Great Britain,
France, southern Scandinavia, South Africa, South America, and
eastern North America. The underside is jetblack. It differs from
P. borreri chiefly in chemistry; the medulla reacts C-, KC- and
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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Fig. 2. Parmelia subrudeda Nyl. (above, holotype specimen, x 2) and P. perreticulata
(Räs.) Hale (below, Spotorno, Liguria, Italy, Sbarbaro, Jan. 1944, US, x2).

Su. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Fig. 3. Distribution of Parmelia subrudecta Nyl. in Europe.

microchemical tests yield crystals of protolichesteric acid in G.E. or
a mixture of several closely related but unidentified fatty acids (cf.
Culberson, 1962). The soredia are in general coarser and more
scattered than those in P. borreri with a greater tendency toward
subisidial formations.
Exsiccati examined, des Abb., Lieh. Gall, non al. Exs. 17 (H, LD); Rabh.,
Lieh. Europ. 954 (M).

3. Parmelia stictica (l)uby) Nyl., Bull. Soc. Linn. Norm. ser. 2,
6: 270, 1872.
Parmelia borreri var. stictica Duby, Bot. Gall. 2: 601. 1830. Type collection:
Yire, Vosges, France, Delise (G, H, P, isotypes).

This species in Europe is confined largely to France, although it is
also known rarely from Africa and South America. It differs from
P. borreri in smaller size, saxicolous habit, and distinct brownish
tinge. As with P. borreri, the underside is black, and gyrophoric acid
is the cause of the C + rose reaction in the medulla. The soredia are
typically laminal.
Exsiccati examined. Almb., Lieh. Afr. 62.
So. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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4. Parmelia subrudecta Nyl., Flora 69: 320. 1886. Type collection:
St. Paul, Fenzl (H, Nyl. herb. no. 35033, holotype).
Parmelia caperata ß ulophylla Ach., Lieh. Univ. 458. 1810. Type collection:
Switzerland, Schleicher (H, holotype).

Lichen dubius Wulf, in Jacq., Coll. Bot. 4: 275. pi. 19, f. 1. 1790. Type collec
tion: Austria (not seen).

Parmelia dubia (Wulf, in Jacq.) Schaer., Lieh. Helv. Spic. 10: 453. 1840.
Non P. dubia (Ach.) Flk., Deutsch. Lieh. 4: 9. 1819 ( = Physcia).
P. borreri var. ulophylla (Ach.) Nyl., Flora 55: 547. 1872.
P. ulophylla (Ach.) Wils., Pap. Proc. Roy. Soc. Tasm. 172. 1893 (not seen).
P. bijlii Vain., Ann. Univ. Fenn. Abo Ser. A, 2(3): 1. 1926. Type collection:
Klapmuts, Cape Province, Africa, v. d. Byl 128 (TUR, holotype).
P. ulophylla (Ach.) Merrill, Bryol. 11: 91. 1908. Superfluous combination.
P. dubia var. maculalo-sorediosa Gyel., Ann. Mycol. 30: 442. 1932. Type
collection: near Gyrmötfalva, Vas, Hungary, Föriss 4237 (BP, holotype).
P. maculalo-sorediosa (Gyel.) Gyel., Rev. Bryol. 7: 219. 1935.
P. by Ui Vain, in Lynge, Rev. Bryol. Lichenol. 10: 86. 1937. Orthographie
variant and superfluous name for P. bijlii Vain.
P. dubia var. foliosa B. de Lesd., Bull. Soc. Bot. Fr. 101: 222. 1954. Type
Collection: Varazze, Rianello, Liguria, Italy, Sbarbaro, 1953 (not seen;
specimen so identified at F as type, from Varazze, Liguria, was probably
identified in duplicate by Bouly de Lesdain).

I his is by far the commonest species in the P. borreri group. It is
characterized by abundant soredia (fig. 2), a uniformly pale tan to
light brown underside, and deep red medullary test caused by
lecanoric acid. Culberson (1962) has already pointed out the strong
correlation between lecanoric acid and a pale underside. The produc
tion of soredia is extremely variable. Many specimens are quite
loosely attached and have predominantly marginal soralia. This
variant includes the type of P. ulophylla. Other specimens are more
closely adnate and have predominantly laminal soralia, as in the
type of P. subrudecta. I do not believe that these variations deserve
subspecific rank.
the long-accepted name for this species was P. dubia, a later
homonym, or P. borreri, but as shown above, P. borreri has a black
underside and gyrophoric acid. The earliest available epithet is P.
subrudecta, first described from St. Paul. This is a very common
species in all of Europe south of Scandinavia (fig. 3) (cf. Hasselrot,
194o), as well as in North America (fig. 4), South Africa, and
Australia.
Exsiccati examined. Leicht., Lieh. Brit. Exs. 231 (M); Flagey, Lieh Fr
73 (M); Claud. & Harm., Lieh. Gall. Exs. 487 (BM, UPS, W); des Abb.!
So. Bot. Tidskr.,59 (1965): 1
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Fig. 4. Distribution of Parmelia subrudeda Nyl. in North America and Mexico. Map
used with permission of University of Chicago press.

Lieh. Armoric. Spect. Exs. 51 (W); Mass., Lieh. Ital. 107 (BM); Schaer.,
Lieh. Helv. 361 (L); Kbr., Lieh. Sel. Germ. 95 (M, S); FI. Exs. Austr. Hung.
3118 (BM, G. H, LD, M, S, W); Krypt. Vind. Exs. 247 (BM, G, H); Rabh.,
Lieh. Eui'op. 184 (L, M, S, UPS); Arn. Exs. 374 (W), 384 (H, M, W); 876
(H, LD, M), 1546 (H, M, S, UPS); Petrak, Fl. Bohem. Exs. 45 (BM, S);
Suza, Lieh. Bohem. 141, 142 (M); FI. Hung. Exs. 519 (BM, H, LD, M, S,
LTPS); Föriss, Lieh. Bükk. Exs. 74 (F, LD, M, W); Tobol. Lieh. Polon. 170
(L, LD, M, S, UPS); 220 (LD, M, S, UPS).

5. Parmelia bolliana Müll. Arg., Flora 60: 78. 1877. Type collection:
Van Zandt Co., Texas, Boll (G, holotype; BM, FH, US, W, isotypes).
P. frondifera Merrill, Bryol. 11: 91. 1908. Type collection: Pule Point,
Ontario, Canada, Macoun 3627 (FH, holotype).

The holotype specimen at Geneva is a large homogeneous collec
tion reacting C —, KC -, representing the lobulate population contain
ing protolichesteric acid. Isotypes, all apparently distributed from
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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Geneva and labeled by Müller, are rather fragmentary mixtures of
C— and C+ material. The C— material so far tested contains protolichesteric acid. The C + population contains lecanoric acid and is
identifiable as P. hypoleucites Nyl. (see below).
Culberson (1962) has already typified P. bolliana with the C +
isotype specimens, but if we use these as a lectotype, the name
bolliana automatically becomes a synonym of P. hypoleucites and is
lost. If we reject Culberson’s lectotype and use the C — specimen
at Geneva as the holotype (since it is the only specimen so named
there on file), the epithet bolliana is the earliest name for the fatty
acid population, supplanting the later P. frondifera Merr. which
Culberson had already fully typified.
I believe that this problem can be resolved only by using specimens
in an original author’s herbarium for typification and relying on
isotype material in other herbaria only if the holotype is obviously
destroyed or otherwise unavailable. In this way the chemical constitu
tion of any particular taxon is fixed and is not subject to later changes
when the isotype or syntype materials are found to be mixtures of
different chemical species.
The distribution of P. bolliana has been summarized by Culberson
& Culberson (1956) as “P. frondifera”. It is most common in the
prairie-forest ecotone from Saskatchewan southward to Texas and
Mexico with more sporadic occurrence eastward to southern Canada
and the Appalachians. It is the most conspicuous pioneer lichen on
oak trees in the prairie regions but much rarer on open trees or in
tree tops in forest areas. A series of mass collections totaling 225 spe
cimens from 19 localities that I recently made on trees in Minnesota
proved to contain only P. bolliana except for a single specimen of P.
hypoleucites. In mass samples made in Kansas, Oklahoma, and Texas,
P. bolliana made up about 75 % of 592 specimens collected on oak
trees at 13 localities. While many specimens of P. bolliana are iden
tical with P. hypoleucites, P. bolliana appears on the average to have
much greater development of lobules and is extremely rare on rocks.
6. Parmelia hypoleucites Nyl., Flora 41: 379. 1858. Type collection:
Orizaba, Mexico, Müller (H, Nyl. herb. no. 35578, holotype).
P. azulensis B. de Lesd., Lieh. Mex. 6. 1914. Type collection: Cerro Azul,
Morelia, Mexico, Arséne 4068 (US, lectotype).

This species had previously been called P. bolliana. As discussed
above, however, we prefer to use P. bolliana in a sense conforming
Sv. Hot. Tidskr., 59 (1965): 1
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with the holotype in Muller’s herbarium, even though some isotype
specimens are C + red. Parmelia hypoleucites only rarely produces
lobules and is frequently collected on sandstone, as well as on tree
bark. Culberson & Culberson (1956) have shown that P. hypoleu
cites (as “P. bolliana ch. str. 1”) is strongly restricted to the prairieforest border and westward. I recently collected the species on sand
stone in the low mountains of Tennessee, Georgia and Alabama, but
its absence further north in the Appalachians and eastern Canada
seems fairly well established. It also has a northern limit in south
eastern Minnesota and west-central Wisconsin. As discussed above,
P. hypoleucites is not as common as P. bolliana on trees in the prairieforest border, usually making up only 25 % of random collections of
the two species.
Exsiccati examined. Hale, Lieh. Amer. Exs. 29 (LD, US).
7. Parmelia rudecta Ach., Syn. Lieh. 197. 1814. Type collection:
North America, Muhlenberg (H, holotype).
Parmelia leiocarpa Tayl., London Journ. Bot. 6: 170. 1847. Type collection:
United States, Greene (FH-Tayl).

P. borreri var. rudecta (Ach.) Tuck., Syn. Lieh. N.E. 26. 1848.
P. laceratula subsp. phricodes Stirt., Trans. Glas. Soc. Field Nat. 5: 213.
1877. Type collection: Somerset East, South Africa, MacOwan 503 (BM,
holotype).
P. toxodes Stirt., Scot. Nat. 4: 253. 1877-78. Type collection: Near Boschberg, South Africa, MacOwan (BM, holotype; GLAM, isotype).
P. rudecta var. microphyllina f. albissima Hue, Nouv. Arch. Mus. Paris,
ser. 4, 1: 152. 1899. Type collection: Hirosaki, Japan, Faurie 205 p.p.
(P, holotype).
P. ruderata Vain., Bot. Mag. Tokyo 35: 47. 1921. Type collection: Mt. lo,
Prov. Inaba, Japan, Yasuda 145 (TUR, Vain. herb. no. 2744).
P. rudecta var. cylindrica Räs., Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Vanamo 20, No. 3:3.
1944. Type collection: Waterford, Maryland, U.S.A., Plitt (H, holotype).
P. subrudecta var. australica Räs., Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Vanamo 20,
No. 3: 3. 1944. Type collection: Eastern Creek, New South Wales, Austra
lia, Wilson (H, holotype).
P. phricodes (Stirt.) Dodge, Ann. Mo. Bot. Gard. 46: 82. 1959.
Culberson (1962) has discussed this species adequately. As the
synonymy indicates, it is a widespread and common lichen in drier
subtemperate or subtropical regions, although it is unknown from
Europe. The variation in isidial formation is very great. As a rule the
isidia are very coarse and almost always tend to be sublobulate or
Su. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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even strongly dorsiventral. Lecanoric acid has been demonstrated in
all specimens tested so far, and the underside is tan.
Exsiccati examined. Cummings, Lieh. Bor. Amer. 165 (H, US); Hale,
Lieh. Amer. Exs. 6 (LD, US).

8. Parrnelia appalachensis Culb., Nova Hedw. 4: 571, pi. 134, fig. 6.
1962. Type collection: Onego, Pendleton Co., West Virginia, Hale,
Lieh. Amer. Exs. 63 (DUKE, holotype; H, LD, M, US, isotypes).
This species has been fully described by Culberson. It is charac
terized by a jetblack lower surface, which differentiates it from P.
bolliana, and abundant laminal and marginal lobules. The medulla
reacts K —, KC —, C —, and contains protolichesteric acid. The species
is known only from the Appalachian Mountains of eastern North
America.
9. Parrnelia perreticulata (Räs.) Hale, Southwest. Nat. 3: 212. 1959.
Parrnelia dubosqii var. perreticulata Räs., Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Vanamo
20, No. 3: 3. 1944. Type collection: Chiariventi, Spotorno, Italy, Sbarbaro,
June 1936 (H, holotype).

P. dubia f. scrobiculala B. de Lesd., Bull. Soc. Bot. Fr. 99: 145. 1952. Type
collection: Savona, Spotorno, Liguria, Italy, Sbarbaro (not seen; a spe
cimen at F labeled “specimina originalia,” Pino alia, Collina, Spotorno,
Italy, Sbarbaro, Dec. 19, 1951, was probably identified by Bouly de
Lesdain in duplicate).
Parrnelia dubia var. caesiocinerea B. de Lesd., Bull. Soc. Bot. Fr. 23: 843.
1923. Type collection: Spotorno, Italy, Sbarbaro 410 (not seen).

This species is known from Italy and a single locality in Texas. I
did not recognize this species as having pseudocyphellae until I
tried unsuccessfully to place it in other sections of subgenus Parrnelia.
It is in certain respects as extremely modified form of P. subrudecta
Nyi. but the lobes are narrow and closely appressed, the pseudo
cyphellae rather sparsely produced marginally, and the upper surface
noticeably scrobiculate (fig. 2). In this respect P. perreticulata is
remarkably close to the Australian species P. subflava Tayl. and
P. polycarpina Zahlbr. The underside is pale and lecanoric acid
is always present. The soralia are primarily marginal. The typical
habitat in Italy seems to be mossy rocks, although the ecology and
distribution of this species are otherwise very poorly known.
Exsiccati examined. Vezda, Lieh. Sel. Exs. 97 (H, LD, US); Gyel.,
Lichenoth. 136 (LD).
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10. Parmelia helenae B. de Lesd., Bull. Soc. Bot. It. 84: 283. 1937.
Type collection: Ada Torre, Spotorno, Liguria, Italy, Vivante &
Sbarbaro (F, holotype; H, isotype).

Parmelia dubosqii var. laeviuscula Räs., Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Yanamo
20, No. 3: 3. 1944. Type collection: Villa Ada, Spotorno, Liguria, Italy,
Sbarbaro (H, holotype; F, isotype).

This Italian species differs from P. perreticulata in having almost
exclusively laminal soralia and a distinctly less scrobiculate surface.
The two species are identical in all other respects; P. helenae seem
to be relatively much rarer.
The name changes given above may be summarized in the follow
ing key to the North American and European species patterned after
Culberson (1962). Ainphigymnia-Yike species (P. cetrarioides, etc.,
P. flaventior) are excluded here.
1. Thallus isidiate, underside pale; medulla C+ deep red (lecanoric acid).
P. rndecta Ach.
1. Thallus without isidia but often with lobules; underside pale or black;
medulla C + or C - .
2. Thallus esorediate; lobules common.
3. Thallus black below; medulla C- (protolichesteric acid).
P. appalachensis Culb.
3. Thallus pale below; medulla C+ or C-.
4. Medulla C+ deep red (lecanoric acid); lobules absent or poorly
developed.
P. hypoleucites Nyl.
4. Medulla C- (protolichesteric acid); lobules usually well
developed.
P. bolliana Müll. Arg.
2. Thallus sorediate, without lobules.
5. Underside pale; medulla C+ deep red (lecanoric acid).
6. Lobes adnate, rather broad, 3-6 mm. wide; cosmopolitan.
P. subrudecla Nyl.
6. Lobes appressed, narrow, 1-2 mm. wide; more or less restricted
to Italy.
7. Soralia predominantly marginal; surface strongly scrobiculate.
P. perreticulata (Räs.) Hale
7. Soralia predominantly laminal; surface plane to weakly scrobi
culate.
P. helenae B. de Lesd.
5. Underside black; medulla C+ rose or C-.
8. Medulla C- (unidentified fatty acids).
P. reddenda Stirt.
8. Medulla C + rose (gyrophoric acid).
9. Thallus usually corticolous, mineral gray. P. borreri (Sm.) Turn.
9. Thallus usually saxicolous, brown.
P. stictica (Duby) Nyl.
I wish to thank Dr. Ove Almborn for critically reading the manuscript.
This study was supported in part by a grant from the National Science
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POLLENKÖRNER UND SPOREN ALS TEILCHEN
IM GETRIEBE DER BOTANIK1.
VON

GUNNAR ERDTMAN.
Wenn die Pollenkörner der durch den Wind bestäubenden Pflan
zen gleichmässig verteilt zu Boden sinken würden, würde die Er
zeugung eines einzigen Jahres die Oberfläche des ganzen Landes
bedecken (in Schweden gemachte Beobachtungen). Jeder Quadrat
meter wäre mit ungefähr dreihundert Millionen Pollenkörnern be
deckt. Die Pollenkörner, die über wachsende Moore geweht werden,
mischen sich mit dem Torf. Hierbei wird ihr lebendiges, biologisch
wichtiges Innere zerstört, während die äusserst widerstandsfähigen
Aussenteile als Fossile durch die Jahrtausende erhalten bleiben
können. Durch Pollenanalyse, d. h. durch Analyse von Pollen, die in
Torfproben von Mooren — vertikal durch alle Schichten genommen
— Vorkommen, kann die fossile Pollenflora sowie auch ihre Wand
lungen bestimmt werden; daraus wieder lassen sich Schlüsse auf die
Vegetation und das Klima in vergangenen Zeiten ziehen.
Neue Verfahren, vor allem die C14-Methode, haben die Pollen
analyse nach Lennart von Post als Mittel zur Zeitbestimmung fast
verdrängt. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Pollenanalyse
sehr grosse Möglichkeiten ganz anderer Art hat. Sie bildet quantitativ
das wesentlichste Element in der Forschung, die zur Palynologie von
heute führte.
Pollen und Sporen findet man nicht nur in den Torfmooren, man
findet sie auch in uralten Erd- und Gesteinsarten, im Gletschereis, in
den Bodenablagerungen der Seen und Meere, im Honig, in den
Exkrementen der pflanzenfressenden Tiere, usw. Einzelne Pollen
körner können durch Luftströmungen zu den Polen und weit über
die Ozeane verweht werden. Pollen und Sporen haben somit viel-1
1 Auszug aus einem im Botanischen Institut der Universität München im September
gehaltenen Vortrag.
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leicht eine weit grössere Verbreitung in Zeit und Raum als irgendwelche
andere Pflanzenbestandteile.
Als ich vor einigen Dezennien im westlichen Kanada war, um die
dortigen Moore pollenanalytisch zu untersuchen, fand ich nach
kurzer Zeit, dass die Torflager im allgemeinen sehr arm an Pollen
körnern waren. Ich versuchte darum bessere Methoden für die Kon
zentration der fossilen Pollenkörner auszuarbeiten und zwar durch
Auflösung der Matrix, in der die Pollenkörner eingebettet waren.
Nach einer Reihe von Experimenten stellte es sich heraus, dass
Azetolyse, das heisst Behandlung mit einer Mischung von Essigsäure
anhydrid und konzentrierter Schwefelsäure, für diesen Zweck sehr
geeignet war. Ausserdem Hessen sich gute Präparate von Pollen
körnern lebender Pflanzen, beziehungsweise Herbariumexemplaren
mit Hilfe der Azetolyse hersteilen.
Über die Morphologie der Pollenkörner, besonders hinsichtlich
ihrer Verwendbarkeit in der Pflanzensystematik, kann folgendes kurz
hervorgehoben werden. In der Anzahl, der Lage und den Längen
verhältnissen der Staubgefässe liegt das wichtigste Einteilungsprinzip
des linnéschen Sexualsystems. Eine Klassifizierung der Sporen der
höheren Pflanzen kann nach analogen Prinzipien durchgeführt wer
den. Auf die Anzahl, Lage und Beschaffenheit der Keimstellen ist
z. B. das ,,NPC-System” gegründet. N bedeutet Numerus (Anzahl),
P = Positio (Lage) und C = Character (Form usw.) der Keimstellen
Die Sporen können in neun Gruppen eingeteilt werden: sie sind
entweder mit einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs oder mehr als sechs
Keimstellen (tremata) versehen. An diese sieben Gruppen schliessen
sich noch zwei an: erstens, diejenigen Pollenkörner oder Sporen,
deren Keimstellen-Verhältnisse mehr oder minder unregelmässig
sind, zweitens, Sporen oder Pollenkörner, die ohne Keimstellen sind.
Es können diese neun Gruppen hinsichtlich der Lage und der Form
der Keimstellen weiter gegliedert werden.
Dr. C. Marticorena hat sich mit einer etwas erweiterten NPCAnalyse der Pollenkörner der wichtigsten Cucurbitaceen-Gattungen
Verdienste für die Systematik der Cucurbitaceen erworben. Er hat
von Kew und zwar von dem dortigen Cucurbitaceen-Spezialisten,
Herrn Jeffrey, viel Material von genau bestimmten Arten bekom
men. Er hat dann voraussetzungslos, hauptsächlich mit Rücksicht
auf die NPC-Merkmale, gearbeitet und ist dabei in einigen Fällen
zu Resultaten gekommen, die von denjenigen in dem System von
Jeffrey abwichen. Jeffrey hat auch, den Indikationen der PollenSv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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morphologie folgend, sein System teilweise revidiert. So weichen z. B.
die Pollenkörner der Gattung Schizopepon klar von denjenigen der
übrigen Gattungen der Szq/os-Gruppe ab. Jeffrey hat dann Schizo
pepon zu einer speziellen neuen Untergruppe der Cucurbitaceen
gemacht.
Wie hin ich selbst zu dieser vergleichenden Untersuchungsmethode
gekommen? Mehrere Forscher, in erster Linie Roger Wodehouse,
haben früher nach denselben Prinzipien gearbeitet und deren An
wendung empfohlen. Eine Anregung kam vielleicht auch von einem
Aufsatz von Professor Dr. E. Gilg über kleine Pflanzenfamilien
unsicherer systematischer Stellung. Ich machte z. B. einen Versuch
mit Diclidanthera, von Gilg als Vertreter einer eigenen Familie bei
den Sympetalen eingeordnet. Auf Grund der Pollenmorphologie
schien mir ein Vorschlag von Hallier, wonach Diclidanthera unter
die Polygalaceen eingeordnet werden sollte, empfehlenswert. Es war
dies während des zweiten Weltkrieges und ich wusste nicht, dass
einige Forscher etwas früher zu demselben Resultat gekommen
waren.
Ich habe auch einige Gattungen von unsicherer systematischer
Stellung untersucht. In Morina, eine abweichende Dipsacaceengattung, kommen zwei Typen von Pollenkörnern vor. In M. alba aus
Tibet sind die Pollenkörner gross, über 100 g, und sehen ganz normal
aus. Die Pollenkörner von M. longifolia aber sind grösser, fast bis zu
200 g, und sehen durch ihre trichterförmigen abstehenden Keimstel
len sehr originell aus. Der französische Botaniker van Tieghem
hatte schon am Anfang dieses Jahrhunderts die Gattung Morina in
zwei Gattungen zerlegt. Es erwies sich, dass seine Einteilung voll
kommen mit den pollenmorphologischen Befunden übereinstimmt.
Für die Zweiteilung der Caprifoliaceen-Gattung Abelia, die von
Redder nur vorsichtig angedeutet wurde, hat die Pollenmorphologie
zu ähnlichen Ergebnissen wie bei Morina geführt. Die Pollenkörner
der l ntergatlung Zabelia sind sehr charakteristisch und denjenigen
von En-Abelia ganz ungleich. Es wäre interessant, etwas über die
Chromosomenverhältnisse und Kompatibilitätsfragen bei den beiden
Unterabteilungen von Morina und Abelia zu erfahren.
Aut Neu-Guinea, Neu-Caledonien, Neu-Seeland usw. gibt es eine
eigentümliche, nicht nur geographisch isolierte kleine Gruppe von
Caprifoliaceen-Gattungen: Alseuosmia, Memecylanthus und Pachydiscus. Es fragt sich, ob diese Gattungen wirklich zu den Caprifoliaceen gerechnet werden sollten.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Die Pflanzen-Gattungen können „stenopalyn“ oder „eurypalyn“
sein. Wenn sie stenopalyn sind, zeigen die Pollenkörner keine grossen
Variationen. In eurypalynen Gattungen aber ist Vielgestaltigkeit kenn
zeichnend. Zufälligerweise sind taxonomisch besonders schwierige
Familien oder Gattungen häufig ausgeprägt eurypalyn. Das gilt z. B.
von den Gentianaceen, Polemoniaceen und anderen Familien oder
Pflanzengruppen.
Wer sich mit der Pollenmorphologie der Capparaceen beschäftigt,
wird bald finden, dass diese Familie ausgeprägt stenopalyn ist. Aber
wenn er zu den Pollenkörnern der westaustralischen, endemischen,
von Ferdinand Müller beschriebenen Gattung Emblingia kommt,
muss es ihm augenblicklich klar werden, dass Emblingia kaum bei
den Capparaceen eingeteilt werden kann. Dieser Pollentypus ist ganz
einzigartig. Wohin gehört denn eigentlich Emblingia? Diese Frage
wird augenblicklich in Kew und Stockholm nochmals überprüft,
was aber aus Mangel an Material erschwert ist.
Die Pollenkörner von Saxegothaea conspicua sind denen von
Araucaria sehr ähnlich. Saxegothaea ist die einzige PodocarpaceenGattung, die Pollenkörner ohne Luftsäcke hat. Die Pollenkörner von
Saxegothaea unterscheiden sich auch von den Pollenkörnern der
übrigen Podocarpaceen dadurch, dass sie an der Oberfläche kleine
Klümpchen, wahrscheinlich aus Tapetum-Material gebildet, besitzen.
Es fragt sich nun, ob es nicht — der Gedanke ist nicht ganz neu —
besser wäre, Saxegothaea unter die Araucariaceen einzugliedern? Es
ist ein Versuch gemacht worden, die chinesische GymnospermenGattung Cathaya aus holzanatomischen Gründen bei Pseudotsuga
einzugliedern. Die Pollenkörner von Pseudotsuga haben aber im
Gegensatz zu denjenigen von Cathaya keine Luftsäcke. Im ganzen
scheinen die pollenmorphologischen Merkmale deutlich daraufhin
zuweisen, dass Cathaya eine selbständige gute Pinaceen-Gattung ist.
Die Pollen-Tetraden von Sonnentau (Drosera) sind von demselben
eigentümlichen Typus wie diejenigen der Kannenpflanzen, Nepenthes,
nur viel grösser. Sie weisen auch einige noch unbeschriebene Einzel
heiten auf; wenn man diese auch in Nepenthes fände, wurde dies
wesentlich zu der Ansicht beitragen, dass eine gewisse Verwandt
schaft zwischen den Droseraceen und den Nepenthaceen besteht.
Die verwandtschaftlichen Verhältnisse der Plumbaginaceen wer
den seit 150 Jahren lebhaft diskutiert. Die pollenmorphologischen
Feinmerkmale einer ihrer Unterabteilungen, den Plumbaginoideen,
stimmen sehr genau mit denen der Linaceen, z. B. Linum und
Sv. Bol. Tidskr., 59 (1965): 1
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Hesperolinon, überein. Wenn in den Blüten der Linaceen nur die
epipetalen Staubgefässe übrigbleiben sollten, könnte man die Ähn
lichkeit zwischen den Linaceen und den Plumbaginoideen gut erken
nen. Die Gattung Ceratostigma gehört zu den Plumbaginoideen, zu
denen die seltene tropische Gattung Aegialitis aus mehreren Gründen,
auch aus pollenmorphologischen, gerechnet werden muss. In Plum
bago stehen die Fortsätze der Exine auf einer besonderen Schicht,
dem Tectum. In Ceratostigma verschwindet dieses Tectum gradweise:
in C. willmottianum stehen die Fortsätze sogar isoliert, von schmalen
Stäbchen gestützt, auf dem innersten Teil der Exine. Unter anderem
ist es auf Grund dieser Tatsachen schwierig der pollenmorpholo
gischen Terminologie von Faegri und Iversen zu folgen. Sie wollen
auch die Terminologie, wenigstens teilweise, auf Morphogenese und
auf die verschiedene Fähigkeit, mit der die Teile der Exine gewisse
Farbstoffe aufnehmen, basieren. Dies kann aber zu Komplikationen
führen: man beachte z. B. die Schwierigkeiten, die mit einer Unter
suchung von fossilen und von recenten, besonders kleinen Pollen
körnern, wie Myosotis und anderen, verbunden sind.
Von besonderem Interesse sind pollenmorphologische und cytologische Parallelbefunde. Die Lamiaceen sind eine ausgesprochen
stenopalyne Familie. Die Pollenkörner sind meistens entweder tricolpat oder hexacolpat. Es konnte in den Vierzigerjahren nachgewiesen
werden, dass diejenigen Pollenkörner, die, den Cytologen zufolge,
zweikernig waren, immer tricolpat waren, die dreikernigen Pollen
körner dagegen immer hexacolpat. Dies hat zu Vorschlägen für
eventuelle taxonomische Änderungen Anlass gegeben. Von der eben
genannten Regel, Kernanzahl und Furchenanzahl, gibt es auch nach
den neuesten Untersuchungen von Frau Dr. D. Wunderlich in
Wien keine Ausnahmen.
Bemerkenswert ist auch, dass unter den Amaryllidaceen nur die
Crinoideen und Amaryllis (Amaryllideae) ein (oder kein) Integument
und gleichzeitig zweifurchige Pollenkörner haben. Die übrigen
Amaryllideen, z. B. Hippeastrum, Lycoris und Placea, haben alle ein
furchige Pollenkörner. Dies scheint auch bei allen Unterabteilungen
ausser bei den Amaryllideen und Crineen der Fall zu sein. (Die
Angabe in Englers Syllabus der Pflanzenfamilien, 12. Auflage, 1964,
S. 528, dass die Pollenkörner oft dreifurchig sind, muss auf einem
Irrtum beruhen.)
Es ist vielleicht am besten, in der Pollenmorphologie voraussetzungslos, d. h. ohne Rücksicht auf irgendwelche systematische Anga
be. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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ben und Hinweise, zu arbeiten. Das ist oft schwierig und zeitraubend,
kann aber dennoch erfolgreich sein, was aus folgendem Beispiel
hervorgeht. Vor etwa zehn Jahren wurde nach Kew eine Pflanze aus
Tanganyika zur Bestimmung geschickt. In Kew konnte man diese
zweigehäusige, Strauch- bis kleinbaumartige Pflanze nicht ohne
weiteres bestimmen. Eine voraussetzungslose Untersuchung der Pol
lenkörner liess aber vermuten, dass die Pflanze vielleicht eine Montinia oder eine Greuea sei. Diese beiden Gattungen sind aberrante
Saxifragaceen-Gattungen, die erste aus Südafrika, die zweite aus
Madagaskar. Die Pflanze aus Tanganyika wurde dann als eine neue
Art der Gattung Greuea beschrieben. Montinia und Greuea wurden,
mit Recht oder Unrecht, zu einer speziellen Familie, den Montiniaceen, zusammengeschlossen. Es kann hinzugefügt werden, dass bei
einer Überprüfung der Pollentypen der Saxifragaceen die Gattung
Berenice aus Reunion als eine Campanulacée entlarvt wurde. Die
Blüten sind sehr klein und die Blumenblätter fast ganz frei. Dr.
Metcalfe, Kew, hat eine anatomische Untersuchung von Berenice
gemacht und dabei ihre Zugehörigkeit zu den Campanulaceen bestä
tigt.
Noch ein Beispiel voraussetzungsloser pollenmorphologischer
Studien und deren Ergebnissen aus derselben Zeit: Dr. R. Cowan,
jetzt in Washington, war damals mit einer Monographie der grossen
Fabaceengattung Macrolobium beschäftigt. Für ihn habe ich dazu
eine Anzahl von Arten pollenmorphologisch untersucht. Im Zusam
menhang damit kam mir der Gedanke, ob man nicht auf Grund der
pollenmorphologischen Merkmale entscheiden könnte, ob eine Art
aus Südamerika oder Afrika stamme. Um dies genau feststellen zu
können, bat ich Dr. Cowan, mir Antheren von verschiedenen
Macrolobium-Arten, ein Dutzend aus Afrika, ein Dutzend aus Süd
amerika, ohne Angaben über deren Namen und geographische
Verbreitung, zu senden. Die Pollenmorphologie erlaubte es in diesem
Fall, eine durchaus richtige Antwort zu geben. Unter Berücksichti
gung der Pollenmorphologie usw. hat Cowan später Macrolobium
auf die südamerikanischen Arten beschränkt. Rein afrikanisch ist
dagegen Anthonota usw. (früher bei Macrolobium eingegliedert).
So kann man Artgruppe nach Artgruppe, Gattung nach Gattung
und Familie nach Familie untersuchen. Von diesbezüglichen Arbeiten
möchte ich hier zwei nennen: Die eine ist eine ausführliche Mono
graphie der besonders intrikaten und interessanten Pollenmorpho
logie der Gattung Iris von Dr. G. Schulze (Grana palynologica, Bd.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1

POLLENKORNER END SPOREN

00

V: 1, 1964). Hier werden unter anderem drei abweichende Iris-Arten
in eine neue Gattung, Siphostylis, eingereiht. Die andere, „Die Pollen
morphologie der biovulaten Euphorbiaceen und ihre Bedeutung für
die Taxonomie“ ist von Dr. Egon Köhler verfasst (Grana palynologica, Bd. VI: 1, 1965; im Druck). Es ist dies eine etwas gekürzte
und teilweise veränderte Fassung seiner Dissertation. Für die mit
Stacheln versehenen Pollentypen wird hier eine neue Unterfamilie, die
Oldfieldioideen, vorgeschlagen.
Wie aus diesen und anderen Arbeiten hervorgeht, wäre es wün
schenswert, die avancierte Pollenmorphologie zu einem möglichst
feinfühligen „Detektor“ zu machen, mit dem man die Taxonomie
der Pflanzen abtasten könnte. Die Reaktionen des Detektors sollten
registriert und den leitenden Spezialisten zur eventuellen Verwendung
übermittelt werden.
An denjenigen Herbarexemplaren, von denen pollenhaltiges Mate
rial an das Palynologische Laboratorium, Solna, geschickt wird oder
von dem wir selbst Material entnommen haben, wird ein kleiner
gelber Zettel angebracht. Der Zettel enthält die Angabe, dass sich
von der betreffenden Art im Laboratorium von Solna Pollenmaterial
befindet. Dies hat, unter anderem, den Zweck, unnötige weitere
„kleptomanische“ Eingriffe in die Pflanzensammlungen, besonders in
ihre seltenen Arten, zu vermeiden. Man kann statt dessen an Solna
schreiben und um ein Duplikat-Präparat bitten.
Auf diese Weise werden die grossen Linien für eine pollenmorphologisch-taxonomische Zusammenarbeit sichtbar. Es wäre wün
schenswert, wenn einige Zentralinstitutionen parallel zu den Pflan
zensammlungen auch Sammlungen von Pollenbildern, elektron-mi
kroskopischen Feinrelief- und Schnittbildern einrichten würden (vgl.
Fig. 1). Hier könnten die Taxonomen in vielen Fällen unmittelbar
sehen, ob die Pollenmorphologie für oder gegen Änderungen be
treffend Umfang und Verteilung der Taxa spricht. Ähnliche Anre
gungen sind mit Rücksicht auf Embryologie, Anatomie usw., neuer
dings von P. Maheshwari ausgesprochen worden.

Wie soll man das plötzliche Auftreten der Blütenpflanzen in der
Kreidezeit erklären? Hier soll nur ein gewisser Hintergrund zu einem
Erklärungsversuch gegeben werden. In den Schären nördlich von
Stockholm bildet der Sanddorn (Hippophae rhamnoides) häufig eine
graue Gebüschzone längs der Ufer. Die säkulare Landhebung
Su. Dot. Tidskr., 59 (1965): l

beträgt hier ungefähr einen halben Meter in hundert Jahren. Da
durch erhält Hippophae genügend Lebensraum, um von den Bäu
men, Ainus und anderen, nicht verdrängt, das heisst nicht zu Tode
beschattet, zu werden. Weiter südlich, wo die Landhebung geringer
ist, verschwindet der konkurrenzschwache Sanddorn. Am Ende der
Eiszeit besiedelte Hippophae — das konnte man unter anderem im
Inneren Schwedens und in den Bergen Nordschottlands feststellen —
den jungfräulichen Boden, der durch das Zurückweichen des Eises
brach lag. Hier wuchs Hippophae zusammen mit Artemisia, Armeria,
Chenopodiaceen und anderen. Heute ist Hippophaé ganz, die anderen
Pflanzen ganz oder fast ganz aus dem Inneren des nördlichen
Schwedens verschwunden. Überall, wo mehr oder minder künst
liche Eingriffe in die Pflanzengesellschaften gemacht werden, durch
Vulkanismus, Atombomben, Ackerbau, Besiedelung usw., findet
man auch Unkräuter, Pioniere, Opportunisten. Häufig ist diese
Flora ganz ephemär. Vor ein paar Jahren wuchsen Artemisia, Melilotus und viele andere Unkräuter in der Nähe des palynologischen
Laboratoriums in Solna. Jetzt sind die meisten verschwunden.
Möglicherweise kann man noch einige Exemplare von ,,Rorippa
siluestris“ sehen. Besser wäre es vielleicht, hier über etwas neues im
Entstehen begriffenes, zu sprechen. Damit verhält es sich wie folgt.
Einmal machten wir für verschiedene skandinavische botanische
und quartärgeologische Institutionen Pollenpräparate von etwa sie
benhundert skandinavischen Pflanzenarten. Vom Quartärgeolo
gischen Institut in Lund wurden uns die Präparate von Rorippa
siluestris mit der Bemerkung, dass uns eine Verwechslung unter
laufen sei, da derartige Pollenkörner bei den Brassicaceen über
haupt nicht vorkämen, zurückgesandt. Die Sache wurde dann näher
untersucht und es wurde festgestellt, dass wir uns keiner Verwechs
lung schuldig gemacht hatten. Es bestehen nämlich in Rorippa silvestris allerlei Übergänge von den dreifurchigen, normalen Pollen
körnern in normaler Rorippa siluestris, die an feuchten Standorten
wächst, zu den grossen Pollenkörnern, ohne irgendwelche Furchen,
die von denjenigen, meistens sterilen Sippen produziert werden, die
z. B. auf den Rasenflächen der Stockholmer Parkanlagen jetzt ziem
lich häufig sind. Die im Zusammenhang hiermit stehenden Probleme
werden jetzt in Uppsala, und zwar besonders zytogenetisch, weiter
untersucht.
Hier kann eingeschaltet werden, dass ich der Kürze wegen die
Pioniere, Opportunisten oder Unkräuter als „Apokrate“ zusammenSv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Fig. 1. Pollenkorn von Pelargonium. (Nach Thornhill et al., Grana palyn. VI:1, 1965.)

fasse. Für sie ist die Konkurrenzlosigkeit besonders wichtig, klima
tische und edaphische Verhältnisse sind meist von geringerer Be
deutung. Man findet sie fast überall, wo labile Verhältnisse vor
herrschen. Sind sie anthropochor oder nicht? Diese Frage ist häufigschwer zu beantworten. Ich ziehe es vor, das neutrale Wort ,,Apokrat“ zu verwenden, das nichts über die Geschichte der betreffenden
Pflanzen aussagt. Im Gegensatz zu den Apokraten kann man von
Statokraten sprechen, der Buche, der Fichte und anderen, die unter
stabilen Verhältnissen leben und sich nur allmählich an etwaige
Veränderungen des Klimas und des Bodens anpassen.
In spätkretaceischen oder frühtertiären Schichten in Alaska hat
man u. a. grosse Mengen von Pollenkörnern, die wahrscheinlich von
Loranthaceen stammen, gefunden. Theoretisch könnte es vielleicht
sein, dass die mesozoischen Gymnospermenwälder von aktiven Apo
kraten in Gestalt von parasitierenden Mistelgewächsen angegriffen
wurden. Sie bereiteten damit den Gymnospermen den Untergang,
besiegelten aber gleichzeitig ihr eigenes Schicksal. Beispiele von etwas
ähnlichen Verhältnissen findet man heute z. B. in Arizona, wo in
der Nähe des Grand Canyons grosse Juniperus-Bestände von Arceuthobium stark angegriffen sind.
Was hat nun dies mit der frühen Geschichte der Blütenpflanzen
zu tun? Dazu möchte ich bemerken, dass die Quartärpollenanalytiker
Sv. Bot. Ticlskr., 59 (1965) : 1
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erst langsam, sehr allmählich, zu Klarheit in der Geschichte der
Apokraten kamen. Pollenkörner von Apokraten sind nämlich nicht
gerade häufig. Die Apokraten wachsen auf labilem Hoden, wo die
Aufbewahrungsmöglichkeiten ihrer Pollenkörner gering sind oder
ganz fehlen. Warum fehlen bis jetzt fossile Beweise für die frühkretaceische und die präkretaceische Geschichte der Blütenpflanzen?
Wenn diese Blütenpflanzen, wie es denkbar wäre, aktive, in starker
Entwicklung begriffene Apokraten waren, ist es kein Wunder, dass
ihre Pollenkörner nicht oder nur spärlich gefunden worden sind.
Dies wäre ganz besonders der Fall, wenn diese Apokraten ausserdem
entomophil waren oder wenn sie zu Familien oder deren Vorläufern
gehörten, deren Pollenkörner leicht zerstörbar sind und deswegen
fast nie fossil gefunden werden. Zu diesen Pflanzen gehören z. B. die
Lauraceen und einige nahestehende Familien sowie auch die Juncaceen und die Thurniaceen.
Es könnte theoretisch so sein, dass viele Pioniere nach einer
präkretaceischen und frühkretaceischen Sturm- und Drangperiode
auf mehr oder minder labilen Böden sich als gute, lebenskräftige
Statokraten auf stabilen Böden ausbreiteten. Wenn es etwa so gewesen
ist, haben wir ja in dieser Weise wenigstens eine Erklärung des
plötzlichen Massenauftretens der Blütenpflanzen.
Zum Schluss soll betont werden, dass ich durchaus bestrebt bin,
die eventuelle Bedeutung der Palynologie nicht zu überschätzen. Das
tat man gewiss nicht vor etwa fünfzig Jahren. Ich erinnere mich z. B.
an das, was der Professor der Botanik, Dr. Otto Rosenberg, der
bekannte Zytologe und Embryologe, zu uns jungen Studenten über
die Pollenkörner sagte: „Diese Körner können verschiedene Formen
haben, was z. B. aus den Abbildungen in Kerners Pflanzenleben
der Donauländer hervorgeht.“ Das war alles, was wir damals über
Pollen erfuhren. Daraus sieht man wie grundlegend sich die Situation
inzwischen geändert hat.
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HUBBSIA, A NEW GENUS OF ROCCELLACEAE
(LICHENIZED FUNGI) FROM MEXICO.
BY

WILLIAM A. WEBER.
University of Colorado Museum, Boulder.

The following new genus in the lichen family Roccellaceae was
collected in the course of the April, 1963, expedition to Guadalupe
Island, Baja California by the Scripps Oceanographic Institution,
La Jolla, California, on which the writer was an invited participant.
The genus bears the name of the leader of the expedition, Dr. Carl
L. Hubbs. Dr. Hubbs is first an ichthyologist, but he is also a natura
list in the linest sense and has been active for many years in the
scientific exploration of Guadalupe Island. He has made important
studies of its vanishing inhabitants, including an endemic Fur Seal,
the Northern Elephant Seal and seA^eral species of rare pelagic nesting
birds. Dr. Hubbs’ enthusiasm for the island has led him to make it
possible, through his expeditions, for scientists of many disciplines
to visit the island and to study its biota. His particular fascination for
the unique lichen flora, which is perhaps the dominant A'egetational
feature of Guadalupe Island prompted him to invite the writer to
participate in the 1963 expedition, during which ten days were spent
making collections. The first result of this excursion is reported here.
This study is supported in part bA’ National Science Foundation
Grant GB-1538.
Guadalupe Island is a true sea-mount lying in the Pacific Ocean
about 150 miles Avest of the coast of LoAver California and southwest
ol San Diego, California, at Lat. 29°11' N., Long. 118°17' W. It rises
gently from the south and east to a height, near the northern end, of
about 4,500 feet. Precipitous cliffs, dense fog, and hazardous seas
make the north and Avest coasts almost inaccessible.
The vegetation of Guadalupe Island has been severely treated over
the years by goats Avhich AA'ere introduced more than a century ago.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Fig. 1. Hubbsia Inmbricoides. a ascus. — b spores. — c ascocarp in cross-sectional view.
— d section along long axis of lirelliform ascocarp showing discrete interthecial units.
Note small area of residual cortex at summit of excipuloid layer (arrow).

Many endemic species have been exterminated by these animals,
and at least one tree species, Juniperus californica, is now extinct on
the island.
Fortunately, the lichen flora was not affected by goats. In accessible
areas where fog is prevalent (especially on the southwest coast) the
lichen flora is highly developed and so dominant that a green color,
visible for some miles, is imparted to the landscape by species of
Ramalina and the yellow crustose Lecanora pinguis Tuck. On talus
slopes great areas are splashed with what from a distance appear to
be hird-droppings. In reality these white splotches are colonies of
white or gray lichens belonging to Buellia, Roccella, Dendrographa,
Dirina and Opegrapha. The genus to be described here is one of the
most bizarre of the Guadalupe lichens and was found to be locally
abundant on cliffs at the summit of such a talus slope.
The writer is indebted to Dr. Rolf Santesson, whose paper (1949)
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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on Dolichocarpus provides a critical evaluation of generic lines in the
Roccellaceae. Dr. Santesson provided comparative material of related
genera, bibliographic assistance and taxonomic counsel in the prepa
ration of this paper. Special recognition should be given Dr. C. J.
McCoy, Jr., the writer’s field assistant on the expedition, for discover
ing this remarkable plant, and to Mrs. David F. Murray, laboratoryassistant, who performed much of the micropreparation work and
drawing.
Hubbsia, nov. gen., fam. Roccellacearum.
Thallus fruticulosus; cortex ex hyphis irregulariter dispositis et massa
diffusa formatus; ascocarpia apothecioidea immersa lirelliformia lateralia
lineare-elongataveldichotomo-ramosavelpectinato-ramosa; “hypothecium”
atrofuscum, stratum excipuloideum prosoplectenchymaticum atrofuscum,
asci saccati inter hyphas paraphysoideas dispersi; sporae hyalinae transversaliter septatae; pycnoconidia exobasidialia acicularia arcuata. Algae: Treritepohlia sp. — Species typica (et adhuc unica):

Hubbsia lumbricoides nov. spec.
Thallus usque ad 7-10 cm longus, pendulus, subteres, albus vel cinereoalbus, nec sorediosus nec isidiosus; ascocarpium compositum; sporae octonae,
13-17 p longae, 4-5 p latae, 4-5-loculares, oblongo-fusiformes; medulla et
cortex acidum lecanoricum continens.
Holotypus: Mexico. Isla Guadalupe, Baja California Norte ad Melpomene
Cove, saxicolus, 1963, W. A. Weber et C. J. McCoy, Lieh. COLO Exsicc.
No. 85 (COLO).

Thallus fruticose, pendent from the sides of vertical basaltic cliffs,
pale gray to chalky white, matt, composed of masses of terete to
somewhat flattened or contorted, sparingly-branched solid stems
intertwined and overlapping but generally directed downwards and
curving toward the substrate, tapering to rounded tips, very fragile
and brittle when dry, spongy when wet, very light in weight, neither
sorediate nor isidiate, loosely attached by a brownish-discolored basal
portion consisting of the bases of branches loosely fused by compres
sion. Ascocarps produced on the older growth, lirelliform, at first
dichotomously, finally pectinately- or stellately-branched, narrowly
linear, often becoming reticulate and, on older stems, sometimes
compressed at right angles to the long axis and thus undulate-plicate,
black in surface view, appearing as narrow slits which widen with
age. Pycnidia immersed, visible on the surface at first as minute
So. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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black spots, later as larger areas concolorous with the thallus and
delimited by circular cracks in the cortex.
Thallus branches up to 10 cm long, ranging from 1.5 mm diam at
the tips to 5-7 mm diam in the older portions, the average diameter
being about 3 mm; cortex 50-70 p thick, consisting of irregularly
interwoven prosenchymatous hyphae which are neither perpendi
cular nor parallel to the surface but quite indiscriminately oriented,
the lumina very narrow ( < 1 p) and the hyaline walls up to 2 /t thick,
difficult of optical resolution because of dense incrustation by granu
les or crystals (presumably of lecanoric acid); medullary hyphae 3 p
diam, similar to the cortical hyphae, dense and cottony, forming
a solid, spongy central core. Cortex and medulla C + red, yielding
lecanoric acid in G.E. KOH — , Pd — .
Ascocarps ascolocular, immersed, lirelliform, at first dichotomously branched, becoming pectinate or stellate, eventually reticulate,
in cross-sectional view with usually one, sometimes two, discrete
cups (interthecial tissue units) side by side, each 100—200 p diam,
110—135 /t deep, in longitudinal (along the axis of the lirella) view
showing large numbers of discrete cups in a row, these separated by
their excipuloid walls and a small wedge-shaped remnant of cortical
plectenchyma of oblong hyphae and with slightly larger lumina than
the normal vegetative cortical tissue; excipuloid tissue brown-black,
consisting of vertically-oriented elongate prosoplectenchyma on the
sides of the interthecial cups, grading into a dense black “hypothecium” at the base of the ascocarp; asci clavate, bitunicate, 30—
55/1x6-13/1, surrounded by slender intricate paraphysoid hyphae;
spores 8/ascus, biseriate, (2) 4—5 (6)-celled, oblong or ellipticoblong,
hyaline, with rounded tips, (11) 13—17 (19) /tx(3.5) 4—5 (6) p; inter
thecial tissue IKI + vinose red; pycnoconidia acicular, curved in a
semicircle, 15-18 p along a line drawn straight from tip to tip,
0.5 p diam. Algae Trentepohlia sp.
Type Collection. Material of this number will be distributed in the
exsiccatum “Lieh. COLO Exsicc.” No. 85. — Mexico. Baja California
Norte. Guadalupe Island. Locally abundant on seawardfacing basalt
cliffs at summit of talus slope just above the weather station at Mel
pomene Cove, southernmost tip of the island; forming massive
pendent festoons on vertical faces and cave-like underhangs, 21
April 1963, W. A. Weber and C. .1. McCoy, Jr. (HOLOTYPE: COLO)
Because several new genera of Roccellaceae have been proposed in
recent years it is instructive to assess the position of the new genus
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by a point-by-point comparison of all of the genera of Roccellaceae
(including Dirinaceae) now known according to the technical charac
ters by which they have been distinguished. A non-weighted compari
son table can be constructed by assigning upper and lower case
letters to alternative conditions:
Ascocarp
“Hypothecium”
Spores
Cortex
Soredia
Spores
Habit

round
dark
light
palisade
present
4-locular
fruticose

A
B
C
D
E
F
G

lirelliform
light
dark
parallel
absent
others
crustose

a
b
c
d intermediate — dd
e
f3, f6, f„
g

Anagrams of the morphological combinations of the nineteen
genera are listed below with explanatory note of any additional
condition which has been considered diagnostic.

Combea
Cyclographa
Darbishirella
Dendrographa
Dirina
Dirinastrum
Dolichocarpus

AbCDeFG
ABCDeFg
ABcdef,G
ABCdEFG
A B C 1) e f4_8 g
A B c D e f4_8 g
a b C dd e f, G

Gorgadesia
Hubbsia

abCDe f4_5 G
a B C dd e F G

Ingaderia
Pentagenella
Reinkella
Roccella
Roccellaria
Roccellina
Roccellodea
Roccellographa
Schizopelle
Simonyella

a b C d e fs_9 G
Ab C DeFG
a B C D E f8 G
A B C D E/e F G
ABCdeFG
ABCDeFg
AbC DEFG
a b c dd e f6_8 G
ABc DeFG
ABc DeFG

(thallus reticulately perforate)
(excipuloid tissue absent)

(ascocarp ventral, simple, extending
length of thallus)
(excipuloid tissue distinctly prosoplec
tenchymatous)

(ascocarp irregularly difform)
(excipuloid tissue absent)
(ascocarp terminal, lobate)
(ascocarp as in Schizopelle but lateral
and subterminal)

Hubbsia is separated from all other genera by the combination
of the following characters: branched lirelliform apothecia (shared
only by Gorgadesia, Ingaderia, Reinkella and Roccellographa), dark
prosoplectenchymatous excipuloid layer and “hypothecium”, 4-5celled hyaline spores (locule number seems to be rather unreliable
So. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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and variable here) and cortex of randomly-oriented hyphae (shared
only with Dolichocarpus and Roccellographa).
The Roccellaceae continue to emerge, as unique new genera appear,
a highly unusual family restricted to the maritime coasts of the warmtemperate world and containing a disproportionate number of highly
individual monotypic genera — fourteen of the nineteen listed here.
That these genera are amply distinct on morphological grounds seems
incontestable. The group displays in addition an unusually strong
tendency toward narrow endemism which probably testifies to great
age and a former diversity which is at present highly reduced by
evolutionary extinction.

REFERENCES.
Darbishire, Otto Vernon, 1898: Monographia Rocelleorum. -Stuttgart.
Santesson, Rolf, 1949: Dolichocarpus and Xanlhopellis, two new lichen
genera from Chile. — Svensk Bot. Tidskr. 43 (2-3), pp. 547-567.
Tavares, C. N., 1964: Contributions to the lichen flora of Macaronesia III.
New or interesting taxa. — Revista de Biologia 4 (1-2): 131-144.
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Type collection of Hubbsia lumbricoid.es. Above, a characteristic thallus. Lower left,
branch with lirelliform ascocarps. Lower right, branch with pycnidia.
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The type locality for Hubbsia lumbricoides.
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HEPATICAE COLLECTED BY MR. GILLIS EEN
IN MAURITIUS AND REUNION IN 1962.
BY

SIGFRID ARNELL.
In autumn 1962 Mr. Gillis Een during some days collected
bryophytes in the Mascarene Islands. The collection was dried and
preserved at the herbarium of the Sugar Industry Research Institute,
Réduit, Mauritius, and sent to the Paleobotanic Department of the
Swedish Natural History Museum, Stockholm, for identification.
My paper deals with the Hepatics of this collection.
The collection is rather rich considering the short time that was
available. This is due to generous assistance from institutions and
private persons on the Islands. Dr. R. E. Vaughan of the Sugar In
dustry Research Institute organized all the excursions in Mauritius
and some of his own collections from earlier field trips are included
in this study. Mr. J. M. Miguet of Conservation des Eaux et Forets
organized all the excursions in Réunion and valuable assistance was
given by Mr. Charles Boyer de la Giroday.
Rather little seems to have been collected in these Islands during
the last century. The last publication about the bryophytes of the
Mascarene Islands was printed in 1897. Since that time the nature
has changed considerably. Large areas are cultivated (for sugar-cane
etc.) and the forests have been planted with Eucalyptus. The native
flora has been restricted to Nature Reserves and that day is probably
not far away, when there will not remain much of the old native
flora. From this point of view this contribution to the knowledge of
what remains today is of value.

List of Species.
Adelanthus: see Pseudomarsupidium.
Anastrophyllum piligerum (Nees) Spr. — MAURITIUS. Petrin Heath
Nature Reserve, 2200 ft. Le Pouce, the top, 2660 ft. Mt Cocotte, the top,
2463 ft. — Area: Java, Sumatra, Borneo, Ceylon, Himalaya, Luzon, Hawaii,
5 - 653878
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Samoa, the Mascarene Islands, Tristan da Cunha, Ascencion, S. America,
Cuba.
A. schizopleurum Spr. — RÉUNION. The forest above St Denis, the
lower part of Zone de Tamarin and Zone de bois des couleurs, below 1500 m.
Plaine des Caffres, ca. 1800 m. W of Plaine des Palmistes, moist forest with
tree ferns. — Gemmae (not before described) in rusty brown clusters on the
species of the upper leaves, rounded-cubic-slightly angular, about 20 p,
usually with a large and several small homogeneous oil bodies. — Area:
Madagascar, Australia. New to Réunion.
Anthoceros fusiformis Austin. — MAURITIUS. Phoenix. Path in garden,
1350 ft, in shade. — Area: The Mascarene Islands.
Arachniopsis diacaniha (Mont.) Howe. — MAURITIUS. Mt Cocotte,
north slope. Waterfall 1 km W of Plaine Champagne. — Area: Madagascar,
S. and W. Africa, Brazil, Peru. New to Mauritius.
Archilejeunea erronea St. — MAURITIUS. Le Pouce, in the forest, half
way to the top. — Area: S. Africa. New to the Mascarene Islands.
A. mauriliana Ldbg. — MAURITIUS. Le Pouce, half way to the top.
Area: The Mascarene Islands.
Asierella Boroyana (Mont.).
MAURITIUS. Le Pouce, rocks at the old
way between St Pierre and Port Louis, ca. 1800 ft. - RÉUNION. Cilaos,
1100 m. — Area: Réunion. New to Mauritius.
Bazzania Gray.
The following species are known from Madagascar and the Mascarene
Islands: B. borbonicum (St.), B. convexum (Thunb.) Mitt., B. decrescens (L.
et L.), B. integrum (Nees), B. schismoideum (St.), B. Stephanii (Jack),
B. reflexutn (G.), B. fuscum (St.), B. curvidens (St.), B. comorense (St.),
B. seyschellanum (St.), B. Boschianum (St.), B. Lacouturei (St.), B. nutdagassum (St.), B. mascarenum (St.), B. Roberta (St.), B. Perrotanum (St.). I
have not seen specimens of B. fuscum, B. reflexum and B. integrum (the
latter is according to Stephani a forma subintegra of B. decrescens).
Key to the Bazzania species from the Mascarene Islands:
I. Leaves without vitta.
a. Amphigastria large, subquadratic and flat, base cordate.
b. Base only slightly cordate.
B. borbonica
bb. Base deeply cordate.
B. schismoideum
aa. Amphigastria smaller, subrotund, generally concave and reflexed.
b. Amphigastria connate with adjacent leaves, leaves generally appendiculate.
c. Amphigastria dentate, often with hyaline cells in the margin.

B. Roberta
cc. Amphigastria entire or only slightly dentate.
B. decrescens
bb. Amphigastria free, margin of amphigastria dentate. B. Perrotanum
II. Leaves with vitta of enlarged cells.
a. Margin of the leaves crenulate.
B. papillosum
aa. Leaves with apex + dentate, margin not crenulate.
b. Amphigastria to § lobate, lobes lanceolate.
B. convexum
bb. Amphigastria rectangulate and with apex irregularly inciso-lobate.

B. Stephanii
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Bazzania convexa (Thunb.) Mitt. — MAURITIUS. Macabé, Upland
Climax forest, 1800 ft. Mt. Cocotte the top, 2463 ft. The plateau N. of Mt.
Cocotte, 2300 ft. RÉUNION. The forest above St. Denis, Zone de Tamarin,
1400-1800 m. Plaine des Caffres, ca. 1800 m. Above St. Paul, ca. 2000 m. Area: S. Africa, Madagascar, the Mascarene Islands, Kilimandjaro, Chile,
Fretum Magellanicum.
B. borbonica (St.). — RÉUNION. The forest above St. Denis, Zone de
Tamarin, 1400-1800 m. Ditto, Zone de bois des couleurs, below 1500 m.
Upper part of Grand Monté, ca. 1450 m. W of Plaine des Palmistes, heath
with Pandanus etc. — Area: Réunion.
B. descrescens L. et L. Syn. B. Boschianum St. — MAURITIUS. Petrin
Heath Nature Reserve, 2200 ft. Macabé, Upland Climax forest, 1800 ft.
Perrier Nature Reserve near Mare aux Vacoas. Grand Bassin, forming
dense mats on fallen tree trunk 2336 ft, leg. E. R. Vaughan. Mt. Cocotte,
the top. Ditto, the plateau N of the mountain. RÉUNION. Cilaos, 11001200 m. The forest above St. Denis, Zone de Tamarin, 1400-1800 m. Ditto,
Zone de bois des couleurs, below 1500 m. Ditto, Zone de Branle, 1700-1900
in. Plaine des Caffres, ca. 1800 m. Upper part of Grand Monté. W of Plaine
des Palmistes, forest with tree ferns.
This species seems to be rather common and variable. The colour is
generally pale grayish green, but I have also seen plants coloured pale
brown. The leaves are generally falcate and show a tridenticulate apex, but
I have also found short forms with apex entire and base almost without
appendix (forma subintegra Stephani = Herpetium integrum Mont., Mastigobryum integrum N. et M.). Generally the basal appendix is well developed.
The amphigastria usually have the margin entire, but in well developed
plants it is often somewhat dentate. It is usually somewhat concave, but
sometimes almost plane. The amphigastrium is always connected with the
two adjacent leaves. B. Boschianum (St.) is probably only a form of B. decrescens. It differs from the typical plant in having short and broad leaves,
frequently with rounded apex and small and indistinct teeth. Appendix
lacking or small. Cell walls thickened. Amphigastria small and reflexed,
often with small teeth in the margin and almost free from the leaf on one
side. The colour is frequently somewhat brownish. B. decrescens var. umbrosum in the Herbarium of the State Museum of Natural History, Stock
holm, agrees well with the plant named M. Boschianum by Stephani. B. curvidens St. is also probably only a form of B. decrescens. — Area: Madagascar,
Mauritius, Réunion, the Comores.
B. papillosa S. Arnell nov. spec. — MAURITIUS. Macabé, Upland
Climax forest, 1800 ft. (type specimen, preserved in the Paleobotanical
Department, State Museum of Natural History, Stockholm). Mt. Cocotte,
the top 2463 ft. Ditto north slope. Ditto the plateau N of the mountain,
2300 ft.
Planta parva, pallide viridis-brunneola. Caulis ad 15 mm longus. Folia
0.5 x 0.35 mm, margine minute crenulata, cellulae marginales 10 y, in vitta
20 x 20-20 x 30 y, trigones maximae acutae. Amphigastria parva, trans
verse inserta, caule aequilata, apice truncata, integra vel leviter crenulata.
Sterile, growing other bryophytes, i.a. B. convexa (Thunb.) Mitten, pale
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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Fig. 1. Bazzania papiltosa S. Arnell. — a, Fragment of a plant in ventral view, b, Leaf.
c, Amphigastria. d, Marginal cells from the upper margin of a leaf, e, Lower margin of
a leaf, f, Branching.

yellowish green-brownish, up to 15 mm long, with leaves about 1 mm broad,
prostrate, occasionally with lateral branches, diverging at wide angle,
ventral microphyllous branches frequent. Rhizoids occasionally from the
bases of the amphigastria of the ventral branches. Insertion line of the
leaves slightly arched in its upper part, the leaves vittate, approximate to
imbricate, spreading, plane-slightly concave, almost rectangular, apex
rounded, not dentate, about 0.5 x 0.35 mm, upper margin covering } of the
stem. Marginal cells of the upper margin and the apex about 10 p and with
the marginal wall forming a papilla, marginal cells of the lower margin
about 10 p and with uniformely thickened walls. Lower margin with 3-4
rows of small cells, above these 3 rows of cells 20 x 20-20 x 30 p large and
with distinct trigones, above this vitta rectangular-rounded cells with
uniformely thickened walls, gradually diminishing in size towards the apex
and the upper margin. Dorsal wall of the cells with a distinct papilla. Leaves
of the branchings of about the same appearance as the common leaves.
Amphigastria small, as broad as the stem, subquadrate, apex rounded,
entire of slightly crenulate. Sexual branches not observed.
Amphigastria smaller than in B. angustisedens St. (from Java). Differs
also in having vitta in the leaves.
B. Pcrrotanum (St.). Syn. Mastigobryum mascarenum St. — RÉUNION.
The forest above St. Denis, Zone de Tamarin, 1400-1800 m. Ditto, Zone de
Sv.
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bois des couleurs, below 1500 m. Grand Monté, ca. 1450 m. W of Plane des
Palmistes, moist forest with tree ferns. Picon de Grele, 1300 m, leg. J. Ro
bert ex Herb. E. G. Paris. — Area: Madagascar, Réunion.
B. Roberta St. - REUNION. The forest above St. Denis, lower part of
Zone de Tamarin. W of Plaine des Palmistes, forest with tree ferns. MAURI
TIUS. Mt. Cocotte, the plateau N of the mountain, 2300 ft. - B. Roberta
is probably only a form of B. decrescens. It has the amphigastria dentate
and often with large hyaline cells in the margin, the colour is brownish. -—
Area: The Mascarene Islands.
B. schismoideum (St.). — RÉUNION. The forest above St. Denis, lower
part of Zone de Tamarin. Ditto, Zone de bois des couleurs, below 1500 m
Upper part of Grand Monté. W of Plaine des Palmistes, moist forest. —
Area: Madagascar, the Mascarene Islands.
B. StephanH Jack. - REUNION. Plaine des Palmistes, moist forest with
tree ferns. — Area: Madagascar, the Comores, Reunion.
Calypogeia argula N. et M. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax
forest, 1800 ft. Mt. Cocotte, the top, 2463 ft. RÉUNION. Above St. Paul,
ca. 2000 m. — Area: S. Africa, N. Africa, the Azores, Madeira, Scandinavia,
S. and W. Europe, E. North America.
C. bidentula (Weber) Nees. — MAURITIUS. Le Pouce, the forest half
way to the top. — Area: S. Africa, Rhodesia, Usambara, the Mascarene
Islands.
C. microstipula St.
MAURITIUS. Mt. Cocotte, north slope. Waterfall
1 km W of Plaine Champagne. RÉUNION. Above St. Paul, ca. 2000 m. —
Area: Madagascar. New to the Mascarene Islands.
Capillolejeunea S. Arnell nov. gen.
Plantae pusillae, virides vel flavescentes. Folia caulina orbiculata, margine longe ciliata. Cellulae medioeres, ocelli seriati. Lobulus ovatus vel oblongus, apice truncato, papilla hyalina proximalis. Amphigastria caulina
bifida. Inflorescentia dioica. Perianthia non observata.
Small plants. Lobes of the leaves with long ciliate teeth and basal ocelli.
Lobule with a short apical tooth and proximal slime papilla. Amphigastria
bilobate. Female organ not observed.
Capillolejeunea mascarena S. Arnell nov. spec. - MAURITIUS. Macabé,
Upland Climax forest, ca. 1800 ft. On bark together with Prionolejeunea
grata St., Harpalejeunea Delessertii St., Cheilolejeunea spec. Type specimen
deposited in the Paleobotanical Department of the State Museum of Natural
History, Stockholm. I have also seen the plant growing on Trichomanis
rigidum in a specimen from Herb. Natal, unfortunately without statement
about the collecting place.
Planta parva, ad 10 mm longus. Folia caulina imbricata, orbiculata,
margine apicis longe ciliato. Cellulae marginales 10 p, mediae 20 p, trigonis
parvis, 3-4 ocelli seriatim distributi. Lobulus inflatus, apice truncato,
angulo subrecto. Amphigastria ad
biloba, lobis triangularibus, acutis.
Androecium in ramulo terminale, ad 3-jugis. Perianthia ignota.

Dioicous, yellowish green-pale brownish green, prostrate, densely
matted, corticolous. Stem up to 10 mm long, sparsely branched, ca. 4050 /(in diameter. Leaves imbricate, orbiculate, ca. 0.40 mm long and 0.25Su. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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Fig. 2. Capillolejeunea mascarena S. Arnell. — a, Fragment of a plant in ventral view.
b, Marginal cells and teeth, c, Apex of a lobule, d, Cell from a lobe, e, Amphigastrium.

f,

Androecium.

0.30 mm broad. Lower margin strongly arched, entire, apex rounded,
generally with a long hairlike tooth, upper margin with 2-4 hairlike teeth
in the apical portion, else entire or with few small teeth. Median portion of
the lobe covering the stem. Marginal cells 10 p, inner cells of the lobe about
20 p, cells of the teeth ca 10 >; 10-12 p, end cell up to 18 p long, trigones
small or lacking. Oil bodies small, compound. Generally 3-4 ocelli, 20-28 p
long and coloured pale brown, forming a band in the basal part of the lobe.
Angle between the lower margin of the lobe and the lobule 90°-120°. Lobule
inflated, J-J as long as the lobe, apex truncate and with a short apical
tooth one cell long and a proximal slime papilla. Amphigastria distant,
twice as broad as the stem, bilobed to £, lobes triangular, occasionally a
short tooth in the lateral margin at the base of the lobe. Androecia in short
branches, with 2-3 pairs of bracts with l(-2) antheridia each. Female organs
not observed.
The description is incomplete as the female organs are not found and the
placing is thus uncertain. As I find it impossible to place the plant in any
known genus I have to create a new genus for it. Similar apical teeth are
found in some S. American species of Harpalejeunea, but the shape of the
amphigastria of the Mascarenan plant is different.
Cephaloziella species. — REUNION. Above St. Paul, 2000 m. Sterile.
Ceratolejeunea Belangeriana (G.) St. — REUNION. Cilaos, about 100 m
above the village. — Area: The Mascarene Islands, Usambara, Java,
Ranca.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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C. mascarena St. — MAURITIUS. Perrier Nature Reserve near Mare aux
Yacoas. Petrin Heath Nature Reserve, 2200 ft. Macabé, Upland Climax
forest, 1800 ft., epiphyllous. Le Pouce, half way to the top. — Area: Mada
gascar, the Mascarene Islands.
C. mauritiana St.
MAURITIUS. Petrin Heath Nature Reserve, 2200
ft. Macabé, Upland Climax forest, 1800 ft., together with Cheilolejeunea
Kurzii on bark. Le Pouce, the forest below the top, epiphyllous. Mt. Cocotte,
the plateau N of the mountain, 2300 ft. — Area: Mauritius.
C. Renauldii St.
- MAURITIUS. Perrier Nature Reserve, 2200 ft.
Macabé, Upland Climax forest, 1800 ft. Le Pouce, the forest half way to the
top. — Area Réunion. New to Mauritius.
Chandonanthus hirtellus (Weber) Mitten.
REUNION. The forest
above St. Denis, the lower part of Zone de Tamarin. W of Plaine des Palmistes, moist forest with tree ferns. — Area: Widely spread. W. Africa,
E. Africa, S. Africa, Madagascar, the Mascarene Islands, New Guinea,
Queensland, Tahiti, Samoa, Ceylon, E. India, Luzon.
Cheilolejeunea principensis St. Syn. C. Kurzii St. p. p. — MAURITIUS.
Macabé, Upland Climax forest, on bark. Le Pouce, the forest half way to the
top, on decaying wood. Ditto, the forest at the base of the mountain. Mt.
Cocotte, the top. REUNION. The forest above St. Denis, Zone de Rranle,
1700-1900 m. —Area: W. Africa. Madagascar, Réunion. New to Mauritius.
Chiloscyphus dubius G. — MAURITIUS. Cave near Bassin Anglais, cure
pipe, 1800 ft. — Area: W. Africa, Congo, S. Africa, Usambara, Madagascar,
the Mascarene Islands.
Ch. mascarenensis S. Arnell nov. spec. —MAURITIUS. Macabé, Mid
land Climax Forest, 1800 ft. Leg. G. Een 3.10.1962. Type specimen in the
Paleobotanical Department, State Museum of Natural History, Stockholm.
Sterilis, olivacea rufobrunnea, ad 2.5 cm longa, depressocaespitosa, terricola. Caulis parum ramosus, diam. ca. 250 p. Cellulae corticales 22-30 x 3040 p, parum incrassatae, cuticula laevis. Radicelli pallidi, fasciculati. Folia
caulina valde oblique inserta, opposita, dorsaliter libera vel connata, imbricata, lamina marginem et apicem versus concava, ambitu late rotundata,
integerrima, basi lata. Cellulae marginales foliorum 20 x 20-20 x 30 p,
mediae ca. 30 p, trigonis majusculis nodosis, parietibus saepe brunneis,
cuticula laevis. Amphigastria foliis utrinquae anguste connata, ad \ bilobata,
lobis lanceolatis, marginibus utrinque 1-3 dentibus vel spinis armatis, disco
cauli 2-3 x latiore.
Sterile, olivaceous green-brown, up to 2.5 cm long, growing together with
other bryophytes on soil, sparsely branched. Cortical cells 22-30 x 30-40 p,
walls moderately thickened, brown. Rhizoids in bunches from the base of
the amphigastria, pale brown. Leaves 1.2 x 1.2-2 x 1.2 mm, opposite,
dorsally sometimes connate, imbricate, obliquely inserted, insertion line
only slightly arched, rounded, margin entire, slightly concave. Marginal
cells 20 x 20-20 x 30 p, cells in the mid of the leaves about 30 p, trigones
large, walls brown, cuticle smooth. Oil bodies 2-6 per cell, up to 2 x 3 p,
homogeneous. Amphigastria narrowly connate with the adjoining leaves,
large, 2-3 times broader than the stem, bilobed to
lobes acute and diver
gent, sinus acute-obtuse, lateral margin with 1-3 teeth.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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Fig. 3. Chiloscyphus mascarenensis S. Arnell. — a, Leaves in dorsal view, b, Fragment
of a plant in side view, c, Leaf, d, Dorsal portion of the leaf insertion, variations, e, Leaf
ceil, f, Amphigastria.

Ch. regularis St. — MAURITIUS. On decaying tree trunk, leg. E. R.
Vaughan H/21. — Area: Reunion. New to Mauritius.
Ch. Renauldii St. — MAURITIUS. Perrier Nature Reserve near Mare
aux Vacoas. Petrin Heath Nature Reserve, 2200 ft. Le Pouce, the forest
half way to the top. — Area: Mauritius.
Clasmatocolea vermicularis (Lehm.) Grolle. — RÉUNION. Cilaos, 1100 m
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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road side. W of Plaine des Palmistes, moist forest with tree ferns. — Area:
S. America, Tristan da Cunha, S. Africa. New to Réunion.
Cololejeunea bidenlula (St.) E. W. Jones. — MAURITIUS. Perrier Nature
Reserve near Mare aux Vacoas. Macabé, Upland Climax forest, 1800 ft. Le
Pouce, the forest below the top. Ditto, the forest at the foot of the moun
tain. — Area: Madagascar. New to Mauritius.
C. elegans St. ? — MAURITIUS. Mt. Cocotte, the north slope. — Area:
The Cameroons.
C. decemplicala St. — REUNION. Cilaos, epiphyllous, Plaine des Caffres,
ca. 1800 m. — Area: Madagascar. New to the Mascarene Islands.
Colura digitalis (Mitt.) St.
MAURITIUS. Petrin Heath Nature Re
serve, 2200 ft., epiphyllous. Macabé, Upland Climax forest, epiphyllous.
Perrier Nature Reserve near Mare aux Vacoas, epiphyllous. Le Pouce, the
forest half way to the top, among other bryophytes. RÉUNION. Cilaos
ca. 100 m above the village. — Area: St. Thomas, the Cameroons, Congo,
Gabon, Tanganyika, the Comores. New to Mauritius and Réunion.
C. inornata S. Jovet-Ast.
MAURITIUS. Perrier Nature Reserve near
Mare aux Vacoas. Macabé, Llpland Climax forest, ca. 1800 ft. — Area:
Madagascar. New to Mauritius.
C. tenuicornis (Evs.) St. — MAURITIUS. Mt. Cocotte, the top and the
north slope, on Bazzania decrescens. REUNION. Plaine des Caffres, epi
phyllous. — Area: Widely spread in tropical Asia, Oceania S. America,
West Indies, S. and W. Africa, St. Thomas, Madagascar, the Comores,
Réunion. New to Mauritius.
Dendroceros borbonicus St. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax
forest. Le Pouce, the forest below the top (epiphyllous) and half way to the
top (on bark). — Area: Réunion. New to Mauritius.
Dicranolejeunea madagascariensis G. — - REUNION. Cilaos, 1100 m, to
gether with Marchanlia viridula L. et L. — Area: Madagascar. New to
Reunion.
Diplasiolejeunea cavifolia St. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax
forest, 1800 ft, epiphyllous. - Area: St. Thomas, Nigeria, S. Africa. New
to Mauritius.
D. ocellata St. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest, 1800 ft.,
epiphyllous. ML Cocotte, the top 2463 ft. — Area: Madagascar. New to
Mauritius.
Drepanolejeunea physaefolia G. — MAURITIUS. Perrier Nature Reserve
near Mare aux Vacoas. Le Pouce, rocks on old way between St. Pierre and
Port Louis, ca. 1800 ft. Mt. Cocotte, the top. The plateau N of Mt. Cocotte.
REUNION. W of Plaine des Palmistes, forest with tree ferns. Above St.
Paul, ca. 2000 m. — Area: Madagascar, the Seychelles. New to Mauritius
and Réunion.
D. securifolia (G.) St. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest.
Le Pouce, the forest half way to the top. — Area: Madagascar. New to
Mauritius.
D. tenuis Nees? — RÉUNION. The forest above St, Denis, Zone de Tamarin, on Bazzania convexa. — Area: Asia et Oceania tropica.
Euosmolejeimea brachytoma

G. — MAURITIUS. Le Police, at the old
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74

SIGFRID ARNELL

road between St. Pierre and Port Louis. — Area: Madagascar. New to
Mauritius.
E. Robillarclii St. — MAURITIUS. Le Pouce, half way to the top and on
rocks at the old road between St. Pierre and Port Louis. Waterfall 1 km W
of Plaine Champagne. Macabé, Upland Climax forest, on bark. REUNION.
Cilaos, 1100 m. The forest above St. Denis, Zone de Tamarin, 1400-1800 m.
— Area: Mauritius. New to Réunion.
Frullania Anderssonii Ångstr. — RÉUNION. Cilaos, ca. 100 m above the
village. Plaine des Caffres, ca. 1800 m. — Area: Mauritius, Reunion, Mada
gascar.
F. arecae (Spreng.) G. — RÉUNION. Cilaos, 1100 m, on bark. The forest
above St. Denis, Zone de Tamarin. — Area: S. America, Mexico, Galapagos,
Congo, S. Africa, Madagascar. New to Réunion.
F. borbonica Ldbg. — MAURITIUS. Perrier Nature Reserve near Mare
aux Vacoas. Petrin Heath Nature Reserve, 2200 ft. Macabé, Upland Climax
forest. Le Pouce, half way to the top. Ditto, at the old road between St.
Pierre and Port Louis. The forest at the foot of le Pouce. Mt. Cocotte, north
slope. — Area: Madagascar, Mauritius, Réunion.
F. bullaia St. ? — MAURITIUS. Le Pouce, the forest below the top. —
Area: Madagascar.
F. capens is G. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest, ca.
1800 ft. Mt. Cocotte, the plateau N of the mountain, 2300 ft. RÉUNION.
Cilaos, 1100 m. — Area: S. Africa. New to the Mascarenes.
F. diptera L. et L. — MAURITIUS. Le Pouce, the forest Half way to the
top. — Area: S. Africa, Congo, Madagascar. New to Mauritius.
F. inflatiloba St. — MAURITIUS. Le Pouce, the forest half way to the
top. Rocks at the old road between St. Pierre and Port Louis. — Area:
Mauritius.
F. Lindenbergii G. — MAURITIUS. Mt. Cocotte, the top, 2463 ft.
RÉUNION. Cilaos, 1100-1200 m. The forest above St. Denis, Zone de
Tamarin. Plaine des Caffres, ca. 1800 m. Above St. Paul, ca. 2000 m. —
Area: S. Africa, Mocambique, Madagascar, the Mascarene Islands.
F. obscura St. — MAURITIUS. Le Pouce, the forest below the top.
RÉUN ION. Cilaos, 1200 m. — Area: Madagascar, Réunion. New to Mauritius.
F. picta St. — MAURITIUS. Le Pouce, the forest half way to the top. —
Area: Burma, Pulo Penang, Ambon. New to the Mascarene Islands.
F. Renauldii St. — MAURITIUS. Le Pouce, the forest below the top.
Mt. Cocotte, the plateau N of the mountain. — Area: Mauritius.
F. Rodriguezii St. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest.
RÉUNION. The forest above St. Denis, the lower part of Zone de Tamarin.
— Area: Madagascar, the Mascarene Islands.
F. serrala G. — RÉUNION. Cilaos, 1200 m. The forest above St. Denis,
Zone de Tamarin, 1400-1800 m. — Area: Indonesia, E. Africa, Kivu,
Rhodesia, S. Africa, Réunion, Madagascar.
F. stricta Ldbg. — RÉUNION. Cilaos, 1100 m. — Area: Madagascar.
Réunion, the Comores.
F. variegata St. — MAURITIUS. Le Pouce, the forest half way to the
top. - - Area: Réunion. New to Mauritius.
Su.
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Fig. 4. Harpalejeunea punctata (Herz.) S. Arnell. Plant from Mauritius. — a, Fragment
of a plant in ventral view, b, Leaf, c, Apices of lobules, d, Marginal cells from a lobe, e,
Apex of a lobe, f, Amphigastrium.

Gongijlanthus scariosus (Lehm.) St. — REUNION. The forest above
St. Denis, Zone de Tamarin, 1400-1800 m.
Area: S. Africa. New to the
Mascarene Islands.
Harpalejeunea Delesserlii N. et M. — MAURITIUS. Macabé, Upland
Climax forest. Le Pouce, the forest half way to the top. REUNION. Cilaos,
ca. 1100 m. - Area: Réunion. New to Mauritius.
H. punctata (Herz.) S. Arnell nov. comb. Syn. Hygrolejeunea punctata
Herzog, Hepaticae Standleyanae Costaricenses et Hondurcnses, Rev.
Bryologique et Lichenologique XX, p. 163, 1951. - MAURITIUS. Le
Pouce, the forest half way to the top. - Area: Costa Rica, Ecuador. New
to the Mascarene Islands.
Herberta capillaris (St.). — REUNION. Cilaos, ca. 1100 m. The forest
above St. Denis, Zone de Branle, 1700-1900 m. - Area: Madagascar. New
to Reunion.
II. grossevittata (St.). — MAURITIUS, leg. Vaughan H/82. - Area:
Madagascar. New to Mauritius.
II. mascarenica (St.). - REUNION. The forest above St. Denis, Zone de
Tamarin, 1400-1800 m. Ditto, Zone de bois de couleurs, below 1500 m.
Spores brown, 25 p in diameter, minutely punctate. Elaters bispirate, ca.
10 p wide, bands about 3 p broad. - Area: The Mascarene Islands.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1905) : 1
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11. mollis (St.). MAURI 1 RJS. Mt. Cocotte, the top and the plateau N
of the mountain. — Area: St. Thomas. New to the Mascarene Islands.
Isothachis Rutenbergii G.
REUNION. Grand Monte, on soil, ca. 1450
m. MAURITIUS. Waterfall 1 km W of Plaine Champagne.
Area: Mada
gascar. New to Mauritius and Réunion.
1. uncinata (Weber) St. — MAURITIUS. Mt. Cocotte, the plateau N of
the mountain. Ditto, among Sphagnum. Waterfall 1 km W om Plaine
Champagne. REUNION. Foret de St. Denis, Zone de bois des couleurs.
Plaine des Caffres, ca. 1800 m. W of Plaine des Palmistes, moist forest with
tree ferns. - Area: Madagascar, Réunion. New to Mauritius.
Jumesoniella purpurascens St. - RÉUNION. Cilaos, ca. 1100 in. The
forest above St. Denis, zone de Tamarin, 1400-1800 m, and Zone de Branle,
1700-1900 m. W of Plane des Palmistes, moist forest with tree ferns. Plaine
des Caffres.
Area: Madagascar, Réunion.
Jungermania Renauldii St.
REUNION. The forest above St. Denis,
Zone de Branle, 1700-1900 m. — Area: Réunion.
Lejeunea caespilosa Ldbg.
REUNION. Cilaos, ca. 1200 in. Plaine des
Caffres, ca. 1800 m, epiphyllous. Above St. Paul, ca. 2000 m, on bark.
Area: \\. Africa, Angola, S. Africa, E. Africa. New to Reunion.
L. ecarinala St.
REUNION. The forest above St. Denis, Zone de
Tamarin, 1400-1800 m, on decaying wood. - Area: Madagascar, Reunion.
L- Ecklonii Ldbg. — REUNION. Cilaos, ca. 1200 m. Plaine des Caffres,
ca. 1800 m. — Area: S. Africa, the Canaries, the Cape Verde Islands.
L- flaoo-virens Angstr. - MAURITIUS. Le Ponce, the forest below the
top, epiphyllous. Ditto, the forest half way to the top. RÉUNION. The
forest above St. Denis together with Bazzania borbonica. — Area: Mauritius.
New to Réunion.
L. llelenae Pears.
MAURITIUS. Le Pouce, the forest half way to the
lop. REUNION. The forest above St. Denis, Zone de Tamarin. - Area:
S. Africa, Madagascar, the Mascarene Islands.
L. obtusata G. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest. Le Pouce,
the forest half way to the top. REUNION. Cilaos, ca. 1100 m.
L- Bodriguezii St.
MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest ca.
1800 ft. — Area: Madagascar, Réunion. New to Mauritius.
Leplocolea crenatifolia St. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest.
Area: W. Africa, Uganda, Tanganyika, Madagascar. New to Mauritius.
L. cristata (St.) E. W. Jones. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax
forest. — Area: Madagascar. New to Mauritius.
L. Leloulrei E. W. Jones. — MAURITIUS. Perrier Nature Reserve near
Mare aux Vacoas. Le Pouce, forest at the foot of the mountain. Androecia
with bracts in 6-7 pairs, bracts diandrous. Apex of the lobule always with
two teeth, these 1-3 cells long, apical tooth generally in the centre of the
apex and with an elongated hyaline papilla at its base as in L. africana. The
hyaline border of the lobes sometimes in single leaves only one cell broad
also at the apex of the leaves, but never crenate as in L. cristata. Pluricellular discoid gemmae abundant. — Area: Madagascar. New to Mauritius
L. subciliata (Mitt.) E. W. Jones. — MAURITIUS. Macabé, Upland
Climax forest. — Area: Madagascar, Mauritius, Rodriguez.
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L. mascarena St. Syn. L. repanda Schiffner. — MAURITIUS. Perrier
Nature Reserve near Mare aux Vacoas. Petrin Heath Nature Reserve,
2200 ft. Macabé, Upland Climax forest. Le Pouce, the forest at the foot of
the mountain. Ditto, half way to the top, on bark. —■ Area: Mauritius.
L. perforata Schiffner. — MAURITIUS. Perrier Nature Reserve. On
leaves of Gnyava seedlings, 1750 ft., leg. R. E. Vaughan. Ditto, near Mare
aux A acoas. Petrin Heath Nature Reserve, 2200 ft. Macabé, Upland Climax
forest, ca. 1800 ft. — Area: Mauritius.
L. Quintasii St.
MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest. The
forest at the base of Le Pouce. Differs from the main form in having the
lobules small, with a long tooth with distal slime papilla or inflated lobe
with a subobtuse angle and a proximal slime papilla. I have called it var.
mascarenica ad int. in the label. — Area: St. Thomas, Congo, Tanganyika.
New to the Mascarene Islands.
Leptoscyphus infuscatus Mitt. — REUNION. The forest above St. Denis,
Zone de bois des couleurs, below 1500 m. Plaine des Caffres, ca. 1800 m.
Upper part of Grand Monté. — Area: Fernando Po, the Cameroons, Congo,
Nyasaland, Réunion.
Lethocolea congesla (Lehm.) S. Arnell. — REUNION. Plaine des Caf
fres, ca. 1800 m. - Area: East African Mountains, S. Africa, Tristan da
Cunha.
Leucolejeunea capensis S. Arnell. — RÉUNION. The forest above St.
Denis, Zone de Branle, 1700-1900 m. Above St. Paul, ca. 2000 m, with
perianth. - Area: Congo, S. Africa. New to the Mascarene Islands.
L. rotundistipula (Ldbg.) St. — MAURITIUS. Le Pouce, the forest below
the top. Mt. Cocotte, the top, 2463 ft. REUNION. Cilaos, epiphyllous. —
Area: S. Africa. New to the Mascarene Islands.
Lophocolea concreta Mont. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax
forest, ca. 1800 ft. Mt. Cocotte, the top. RÉUNION. Above St. Paul, ca.
2000 m. Cilaos, ca. 1100 m. — Area: Nigeria, E. Africa, S. Africa, Mada
gascar, the Mascarene Islands.
L. congoana St. Syn. L. Newtonii St. - RÉUNION. Cilaos, ca. 1200 m.
MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest, ca. 1800 ft. Le Pouce, the
forest half way to the top. Waterfall 1 km W of Plaine Champagne.
Area: W. Africa, Congo, Angola, S. Africa, Tanganyika. New to Mauritius
and Réunion.
L. cuspidata Limpr. — RÉUNION. Cilaos, ca. 1100 m. The forest above
St. Denis, Zone de Tamarin. Ditto, Zone de bois des couleurs. Grand Monté,
ca. 1450 m. Foret de Benard, Canton de Guillaume, 1700-2000 m. — Area:
Widely spread.
L. difformis Nees. Syn. L. molleri St., L. borbonica St., L. longifolia St.,
L. macleana St., L. Cagni Gola. - - RÉUNION. Cilaos, ca. 1100 m. The
forest above St. Denis, Zone de Tamarin. Upper part of Grand Monté.
Above St. Paul, ca. 2000 m. — Area: W. Africa, S. Africa, Abyssinia, the
Mascarene Islands.
L. minor Nees. — RÉUNION. Cilaos, ca. 1200 m. — Area: Widely spread
in Europa, Asia and America. New to the Mascarene Islands.
Lopholejeunea angustiflora St. — MAURITIUS. Petrin Heath Nature
Sv.Bot. Tidskr., 59 (1965) :1
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Reserve near Mare aux Yacoas. Mt. Cocotte, the top. Waterfall 1 km W of
Plaine Champagne. — Area: Madagascar. New to the Mascarene Islands.
L. grandicrista St. — RÉUNION. Cilaos, ca. 1100 m. — Area: Mada
gascar. New to Réunion.
L. subfusca (Nees) St.
MAURITIUS. Perrier Nature Reserve near
Mare aux Vacoas. Le Pouce, the forest half way to the top and rocks at the
old road between St. Pierre and Port Louis. North slope of Mt. Cocotte.
Macabé, Upland Climax forest. RÉUNION. Cilaos, ca. 1100 m. Above
St. Paul, ca. 2000 m. — Area: Cosmopolite. Indonesia, Malaya, Brazil,
Florida, Africa.
Marchaniia viridula L. et L. — MAURITIUS. Mt. Cocotte, the north
slope. RÉUNION. Cilaos. The forest above St. Denis, Zone de bois des
couleurs, below 1500 m.
Area: Madagascar, Reunion, the Comores. New
to Mauritius.
Mastigophora diclados (Endl.) St. — RÉUNION. Cilaos. MAURITIUS.
Perrier Nature Reserve near Mare aux Vacoas. Petrin Heath Nature Re
serve, 2200 ft. Macabé, Upland Climax forest. Le Pouce, the top. Ditto, the
forest half way to the top. Mt. Cocotte, the top. Petrin, forms large cushions
at base of trees, common in very wet localities. Mossy forest of Cocotte et
Pétrin, leg. R. E. Vaughan. — Area: Madagascar, the Mascarene Islands.
Metzgeria hamata Lindb.
RÉUNION. Cilaos, ca. 1100 m. the forest
above St. Denis, lower part of Zone de Tamarin. MAURITIUS. Le Pouce,
the forest half way to the top. Mt. Cocotte, the north slope. — Area: Cosmo
polite, i.a. Madagascar. New to the Mascarene Islands.
M. madagassa St.
MAURITIUS. Le Pouce, the forest below the top
and the forest half way to the top and the lower Zone de Tamarin. — Area:
Madagascar. New to the Mascarene Islands.
M. Perrolana St. — MAURITIUS. Le Pouce, the forest half way to the
top. RÉUNION. The forest above St. Denis, Zone de Tamarin. Plaine
des Caffres, ca. 1800 m. — Area: S. Africa. New to the Mascarene Islands.
M. violascens (Ach.) Dum.
RÉUNION. Plaine des Caffres, ca. 1800 m,
on bark and epiphyllous. — Area: Widely spread in the Southern Hemi
sphere, new to the Mascarene Islands.
Microlejeunea africana St. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax
forest. RÉUNION. Cilaos. Plaine des Caffres, epiphyllous and on bark.
Above St. Paul, on bark. — Area: Widely spread in Africa.
M. dispar S. Jovet-Ast. — MAURITIUS. Perrier Nature Reserve near
Mare aux Vacoas. Le Pouce, half way to the top. Mt. Cocotte, the top. Area: Described from Réunion in Rev. Bryol. 1958, p. 191. New to Mauritius.
M. gracillima Carr. ? — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest,
on bark. Mt. Cocotte, the top. Le Pouce, at the old road between St. Pierre
and Port Louis. RÉUNION. The forest above St. Denis, Zone de Tamarin.
— Area: Ceylon, India.
Microlepidozia Stephani Ren. — MAURITIUS. Mt. Cocotte, the pla
teau N of the mountain. — Area: Reunion. New to Mauritius.
Noloscyphus Belangerianus Mitt. — RÉUNION. The forest above
St. Denis, Zone de Tamarin, 1400-1800 m. — Area: The Mascarene Is
lands.
St>. hot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Fig. 5. Microlejeunea dispar S. Jovet-Ast. Plant from Mauritius, Perrier Nature Re
serve. — a, Fragment of a plant in ventral view .b, Leaf and amphigastrium. c, “Mouth”
of a cystiform leaf.

N. lulescens G. — MAURITIUS. Le Pouce at the old road between
St. Pierre and Port Louis. Waterfall 1 km W of Plaine Champagne. RÉ
UNION. Plaine des Caffres, ca. 1800 m. — Area: India, Java, Tonkin,
Japan.
Odontolejeunea Sieberiana (G.) Schiffner. - - MAURITIUS. Macabé, Up
land Climax forest, ca. 1800 ft., epiphyllous. Le Pouce, the forest below the
top. — Area: S. America (Brazil etc.), Mauritius.
Odontoschisma africana (Pears.) Sim. — MAURITIUS. Waterfall 1 km
W of Plaine Champagne. — Area: S. Africa. New to Mauritius.
Pallavicinia byssophora (Nees) St. — MAURITIUS. Mt. Cocotte, the
north slope. Waterfall 1 km W of Plaine Champagne. RÉUNION. Grand
Monté, ca. 1450 m. The forest above St. Denis, Zone de Tamarin, 14001800 m. •— Area: Réunion. Newr to Mauritius.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Phaeoceros carolinianus (Mich.) Proskauer. — RÉUNION. Cilaos, ca. 100 m
above the village. The forest at the foot of le Pouce. — Area: Cosmopolite.
Plagiochila angusla Ldbg. — MAURITIUS. Le Pouce, the forest half
way to the top. Mt. Cocotte, 2400 ft., leg. R. E. Vaughan. — Area: Reunion.
New to Mauritius.
P. Boroyana G. — RÉUNION. The forest above St. Denis, Zone de bois des
couleurs, below 1500 m. Plaine des Caffres, ca. 1800 m. Upper part of Grand
Monte. \V of Plaine des Palmistes, moist forest with tree ferns. - Area:
Madagascar, Réunion.
P. drepanophylla Sande. — RÉUNION. The forest above St. Denis, Zone
de Tamarin, 1400-1800 m. Ditto, lower part of Zone de Tamarin. - Area:
Madagascar, Reunion.
P. flabellata St.
RÉUNION. LTpper part of Grand Monte. — Area:
W. Africa, Réunion.
P. integerrima St. — MAURITIUS. Cave near Rassin Anglais, Curepipe,
1800 ft. Le Pouce, the forest at the foot of the mountain. RÉUNION. The
forest above St. Denis, Zone de Tamarin. W of Plaine des Palmistes in
forest with tree ferns. — Area: Widely spread in Africa (W. Africa, Congo,
Uganda, Kenya, Tanganyika), Madagascar, Mauritius. New to Reunion.
P. madagascariensis St. ? — RÉUNION. Cilaos, ca. 1200 m. - Area:
Madagascar.
P. mascarena G. — RÉUNION. Cilaos, ca. 1200 m. The forest above
St. Denis, lower part of Zone de Tamarin, Plaine des Caffres. Upper part of
Grand Monté, ca. 1450 m. Above St. Paul, ca. 2000 m. — Area: Mada
gascar, Réunion.
P. peclinala (Willd.) Ldbg. - MAURITIUS. Maeabé, Upland Climax
forest ca. 1800 ft. Mt. Cocotte, the top. Pétrin, exposed sites in native land,
2150 ft., on trees. Piton Grand Bassin, base of old tree, leg. R. E. Vaughan.
RÉUNION. Cilaos, ca. 1200 m. The forest above St. Denis, Zone de Branle,
1700-1900 m. Ditto, lower part of Zone de Tamarin. Ditto, Zone de bois
des couleurs. W of Plaine des Palmistes, forest with tree ferns. — Area:
Mauritius and Réunion.
P. repanda (Schwaegr.) Ldbg. — MAURITIUS. Pétron, base of trees.
Fairly common in very wet localities 2150 ft. leg. R. E. Vaughan. Maeabé,
Mare Longue Road on buttress roots of Mimusops maxima 1850 ft. leg.
R. E. Vaughan. Perrier Nature Reserve near Mare aux Vacoas. Petrin
Heath Nature Reserve 2200 ft. Maeabé, Upland Climax forest, 1800 ft. Le
Pouce, the forest half way to the top. Mt. Cocotte, the plateau N of the
mountain. Ditto, the north slope. RÉUNION. Grand Monté, ca. 1450 m. —
Area: Madagascar, the Mascarene Islands.
P. Richardiana St. — RÉUNION. Plaine des Caffres ca. 1800 m.
Area: The Mascarene Islands.
P. terebrans Ldbg. — RÉUNION. Cilaos, 1100-1200 m. The forest above
St. Denis, lower part of Zone de Tamarin and Zone de bois des couleurs,
below 1500 m. Plaine des Caffres, ca. 1800 m. Upper part of Grand Monté. —
Area: The Cameroons, Annobon, Uganda, Congo, Ruanda Urundi, Kenya,
Tanganyika, Kilimandjaro, Angola, S. Africa, Madagascar, Mauritius,
Réunion.
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HEPATICAE COLLECTED IN MAURITIUS AND REUNION

81

P. valida St. — RÉUNION. The forest above St. Denis, Zone de Tamarin.

Area: Madagascar, Rodriguez. New to Réunion.

Pleurozia gigantea (Weber) Ldbg. — MAURITIUS. Mt. Cocotte, the pla
teau N of the mountain, c. fr. Ditto, the top. RÉUNION. Plaine des Caffres,
ca. 1800 m. — Area: St. Thomas, St. Helena, the Mascarene Islands, Asia
and Oceania tropica.
Prionolejeunea deplanata Mitten, Linn. Soc. Bot. 1886, p. 325. Probable
synonym: P. grata Gottsche, Abh. Nat. Ver. Bremen 1882, p. 359. — MAU
RITIUS. Macabé, Upland Climax forest, ca. 1800 ft. RÉUNION. The
forest above St. Denis, Zone de bois des couleurs, below 1500 m. —• Area:
Madagascar, the Mascarene Islands.
Pseudomarsupidium decipiens (Hook.) Grolle. Syn. Adelanthus decipiens
(Hook.) Mitten. — MAURI TIUS. Mt. Cocotle, the north slope. RÉUNION.
Cilaos, 1200 m. — Area: Europe (Ireland, Scotland, France), S. Africa.
Ptychocoleus parviloba St. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax
forest. The north slope of Mt. Cocotte. Grand Bassin, on bark of Aphloia
theiformis Benn., 3336 ft., leg. R. E. Vaughan. RÉUNION. Cilaos ca.
1200 m. — Area: E. Africa, the Mascarene Islands.
P. Renauldii St. — MAURITIUS. Macabé. Upland Climax forest, ca.
1800 ft. RÉUNION. Cilaos, 1100-1200 m. — Area: The Mascarene Islands.
Pycnolejeunea silvestris G. — MAURITIUS. Petrin Heath Reserve,
2200 ft., epiphyllous. Macabé, Upland Climax forest, ca. 1800 ft. Le Pouce,
the forest half way to the top. Ditto, the forest below the top. — Area:
Madagascar. New to Mauritius.
Radula caespitosa St. — RÉUNION. The forest above St. Denis,
Zone de Branle, below 1500 m. Above St. Paul, ca. 200 m. — Area: Réunion.
R. comorertsis St. — MAURITIUS. Mt. Cocotte, the top. Petrin Heath
Nature Reserve, 2200 ft. RÉUNION. Cilaos, 1100-1200 m. The forest above
St. Denis, Zone de Tamarin. Ditto, Zone de bois des couleurs, below 1500 m.
— Area: Réunion, the Comores. New to Mauritius.
R. Delesserlii St. - RÉUNION. Cilaos, 1100 m. — Area: The Mascarene
Islands.
R. javanica G. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest, ca.
1800 m. Perrier Nature Reserve near Mare aux Vacoas. Le Pouce, rocks at
the old road between St. Pierre and Port Louis. Mt. Cocotte, the top and
the north slope. Le Pouce, the forest half way to the top. RÉUNION.
Cilaos, 100 m above the village. — Area: Asia et Oceania tropica, the Mas
carene Islands.
R. madagascariensis G. — MAURITIUS. Le Pouce, the forest half way
to the top. Petrin Heath Nature Reserve, 2200 ft. RÉUNION. Cilaos,
1200 m. The forest above St. Denis, Zone de Tamarin, 1400-1800 m. —
Area: Madagascar, new to the Mascarene Islands.
R. mascarena St. — MAURITIUS. Perrier Nature Reserve near Mare aux
Vacoas. Le Pouce, the forest below the top and half way to the top. RE
UNION. Cilaos, 1100-1200 m. The forest above St. Denis, lower part of
Zone de Tamarin. Plaine des Caffres ca. 1800 m. W of Plaine des Palmistes,
moist forest with tree ferns. — Area: Madagascar, the Mascarene Islands.
R. mauritiana Mitt. — MAURITIUS. The Petrin Heath Nature Reserve,
6 - 653878
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2200 ft. Macabé, Upland Climax forest. Le Pouce, the forest half way to the
top. Mt. Cocottc, the top. RÉUNION. The forest above St. Denis, Zone de
Tamarin. Above St. Paul, ca. 2000 m. The plants have often bunches of
rhizoids from the lobules. — Area: Mauritius. New to Reunion.
Riccardia caespilans St. — MAURITIUS. Macabé, Upland Climax forest,
ca. 1800 ft. The plateau north of Mt. Cocotte. RÉUNION. The forest above
St. Denis, Zone de bois des couleurs. — Area: Réunion. New to Mauritius.
R. Lepervanchi St. — RÉUNION. W of the Plaine des Palmistes, moist
forest. — Area: Réunion.
R. limbata (St.) E. W. Jones. — MAURITIUS. Cave near Bassin Anglais,
Curepipe, 1800 ft. Mt. Cocotte, the plateau north of the mountain. RE
UNION. Cilaos, ca. 1100 m. — Area: Nigeria, Congo, Mt. Kenya, S. Africa.
New to the Mascarene Islands.
R. lonyispica (St.) E. W. Jones. — MAURITIUS. Cave near Bassin
Anglais, Curepipe, ca. 1800 ft. Le Pouce, the forest at the foot of the moun
tain. Macabé, Upland Climax forest, ca. 1800 ft. Mt. Cocotte, the north
slope. RÉUNION. Cilaos, ca. 1100 m. — Area: Madagascar, Mauritius,
Réunion.
R. ramosissima St. — RÉUNION. Cilaos, ca. 1200 m. - - Area: Réunion.
R. saccatiflora St. - MAURITIUS. Le Pouce, the forest half way to the
top. Macabé, Upland Climax forest, ca. 1800 ft. Waterfall 1 km W of Plaine
Champagne. RÉUNION. W of Plaine des Palmistes, moist forest with tree
ferns. — Area: S. Africa, Madagascar, Réunion, New to Mauritius.
Schislochila Neesii (Mont.) St. — RÉUNION. The forest above St. Denis,
Zone de bois des couleurs, below 1500 m. Plaine des Caffres, ca. 1500 m.
Upper part of Grand Monté, about 1540 m. W of Plaine des Palmistes,
forest with tree ferns. Above St. Paul, ca. 2000 m. Grows usually in rather
pure mats. — Area: Réunion.
Solenostoma atrovirens Steph., Spec. Hep. II, p. 55 (1906).
REUNION.
The forest above St. Denis, Zone de Branle, 1700-1900 m. — Area: The
Mascarene Islands.
S. Belangerianum St. — RÉUNION. The forest above St. Denis, Zone
de Tamarin, 1400-1800 m. Plaine des Caffres, ca. 1800 m. MAURITIUS.
Waterfall 1 km W Plaine Champagne. — Area: Madagascar. New to the
Mascarena Islands.
S. Borgenii G. ? - REUNION. Grand Monté, ca. 1450 m, on soil.
Area: Madagascar.
S. Lacouturei St. — RÉUNION. The forest above St. Denis, Zone de
Tamarin. Above St. Paul, ca. 2000 m. MAURITIUS. Waterfall 1 km W of
Plaine Champagne. — Area: Madagascar. New to the Mascarene Islands.
Strepsilejeunea brevifissa G. — RÉUNION. Cilaos, ca. 1200 m. The forest
above St. Denis, Zone de Tamarin, 1400-1800 m. — Area: Madagascar,
E. Africa, S. Africa. New to Réunion.
Symphijogijna podophylla (Thunb.) N. et M. — RÉUNION. Plaine des
Caffres, ca. 1800 m. — Area: Southern part of S. America, Tristan da Cunha,
S. Africa, Mountains of Central Africa, Abyssinia. New to the Mascarene
Islands.
S. rhizobola (Schwaegr.) Nees. — RÉUNION. The forest above St. Denis,
Sv.Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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Fig. 6. Taxilejeunea borbonica S. Arnell. — a, Fragment of a plant in ventral view.
b, Leaf, c, Amphigastrium. d, Marginal cells from a leaf, e, Cells from the mid of a lobe.
f, Lobules, one small and one well developed, g, Perianth, bracts and bracteole. h, Cross
section of a perianth and an androecium.

Zone de Tamarin, Ditto, Zone de bois des couleurs, below 1500 m. MAU
RITIUS. Mt. Cocotte, the north slope. — Area: Réunion. New to Mauritius.
Sijzygiella geminifolia Mitt. ? — RÉUNION. W of Plaine des Palmistes
in moist forest with tree ferns. Only one plant found.
Area: St. Thomas.
Taxilejeunea borbonica S. Arnell nov. spec. — RÉUNION. Cilaos, ca.
1100 m. Type specimen in the Paleobotanical Department of the State
Museum of Natural History, Stockholm.
Monoica, dilute olivacea. Caulis ad 10 mm longus, sparsim ramosus,
60-80 g diametro. I7olia 0.35 *0.30 mm, apice rotundato, lobulus inflatus.
Cellulae marginales 14-20 g, mediae 20 x 20-30 x 40 g, trigonis parvis.
Amphigastria caule 3-5 latiora, ad J bilobata. Perianthia pyriformia,
5-plicata.
Monoicous. Small, brownish green, up to 10 mm long, sparsely branched,
growing on Plagiochila terebrans Ldbg. together willi Taxilejeunea trichomanioides St. Stem 60-80 g in diameter, cortical cells rectangular, about
30 x40 g. Leaves 0.35 x0.30 mm, subelliptical, slightly convex, apex
rounded, lobule inflated, medium sized, apical tooth one cell long, no slime
papilla observed. Marginal cells 14-20 g, interior cells up to 20 x 30-30 x 40
g, walls thin but often with intermediär thickenings, trigones small. Amphi
gastria 3-5 times broader than the stem, subcircular, bilobed to
lobes
triangular, acute, sinus broad, acute, insertion line slightly arched. Female
inflorescences on short branches and with one subfloral innovation, this
frequently with a new inflorescence etc. Bracteole § as long as the perianth,
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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bilobed to i, lobes acute. Perianth pyriform, as old rather long, deeply
5-plicate in the distal f, rostrum short. Androecia on short branches,
usually with 6 pairs of bracts, no bracteoles observed.
T. conformis N. et M. — RÉUNION. Cilaos, 1100 m. W of Plaine des
Palmistes, in moist forest with tree ferns. MAURITIUS. Macabé, Upland
Climax forest, ca. 1800 ft. — Area: Madagascar, S. Africa, Reunion. New to
Mauritius.
T. Irichomanioides N. et M.
RÉUNION. Cilaos, 1100 m. W of Plaine
des Palmistes in moist forest with tree ferns. — Area: Réunion.
Telaranea sejuncta (Ångstr.) S. Arnell. — MAURITIUS. Mt. Cocotte,
the north slope. Waterfall 1 km W of Plaine Champagne. RÉUNION. Above
St. Paul, ca. 2000 m. — Possibly is the African plant not identical with the
S. American. In a specimen from Angola I have observed spores of a ap
pearance different to them of the plant from Brazil (finely papillous and not
areolate). I have, however, not found any fruits in the plants from the
Mascarene Islands. — Area: Cosmopolite.
Tylimanthus africanus Pears. — RÉUNION. The forest above St. Denis,
Zone de Tamarin, 1400-1800 m. Plaine des Caffres, 1800 m. Upper part of
Grand Monté. — Area: S. Africa. New to the Mascarene Islands.
T. Wilmsii St. — RÉUNION. Cilaos ca. 1200 m. MAURITIUS. ML. Co
cotte, the top 2463 ft. — Area: S. Africa. New to the Mascarene Islands.
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KÄ RLVÄXT FLORA N I
FJÄRÅS SOCKEN, HALLAND.
AV

MANNE OHLANDER.
Några år efter Fr. E. Ahlfvengrens bortgång 1921 utgav han
närmaste medarbetare i det floristiska insamlingsarbetet i Halland
en systematisk förteckning över i landskapet funna växter, vilken
bär Ahlfvengrens namn och benämnes Hallands Växter. Den
utkom 1924. I densamma redovisas inledningsvis tidigare utgivna
botaniska uppsatser och skrifter rörande landskapets flora med
angivande av de socknar — vanligen också lokala fyndplatser inom
dessa — där mera ovanliga växter påträffats. Tillsammans med
Ahlfvengrens egna växtgeografiska undersökningar ger de samlade
lokaluppgifterna en god men något ofullständig bild av de olika
arternas utbredning inom provinsen. I tillämpliga delar gäller detta
omdöme även enskilda socknar inom området. Bland dessa intres
serar i synnerhet Fjärås socken, då de därifrån uppgivna växterna
i Hallands-floran utgör den egentliga kärnan i den nu reviderade
och utvidgade artförteckningen från nyssnämnda delområde (s.
103).
Ahlfvengrens flora hade onekligen en stimulerande effekt på
det botaniska intresset för Hallands växter. Redan 1925 publicerar
Erdtman en kompletterande förteckning över växtlokaler inom
landskapet, av vilka drygt ett 75-tal påträffats inom vårt undersök
ningsområde Fjärås. Åtskilliga av dessa nyfynd inom socknen ut
gjordes av arter, som tidigare varit okända eller sparsamt förekom
mande i denna del av provinsen. I en uppsats om Sydsvenska växt
lokaler redovisar Hård av Segerstad 1927 ytterligare några nya
växtplatser inom Fjäråstrakten, men de flesta av hans noteringar
berör andra socknar. Betydligt liera uppgifter om arter och fyndorter
från vårt område återfinnes däremot i Sten Svensons 1928 utgivna
förteckning över Halländska växtlokaler.
Su. But. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Även under de senaste decennierna har Hallands-herbariet er
hållit nya tillskott. I samband härmed har också Fjärås-floran
utökats med ytterligare artbidrag, mycket tack vare tullkontrollör
Folke Lundbergs insamlingsarbete i norra Halland, varigenom den
växtgeograliska helhetsbilden blivit tillförlitligare. I detta samman
hang bör bl. a. erinras om hans upptäckt av Sonchus palustris i
Tjolöholm, en av Skandinaviens nordligaste fyndställen för denna
växt.
Slutligen bör också framhållas, att Bo Peterson, S. Holmdahl,
V. Gillner och C. Blom m. 11. kompletterat artlistan för Fjärås,
den sistnämnde med ett antal adventiva arter.
Den nu avslutade inventeringen av kärlväxtfloran i Fjäråsområdet påbörjades för ca sju år sedan men har först under 1963
samt våren och sommaren 1964 bedrivits med större intensitet. Resul
tatet av undersökningsarbetet framlägges härmed dels i följande
allmänna växtgeografiska översikt, dels i en till densamma ansluten
artlista, som upptager samtliga inom området funna växter, ordnade
i enlighet med Hylanders förteckning över Nordens Växter (1955).
Läge och geografi. Fjärås socken äi' en av Hallands till ytvidden
största och har grovt schematiserad formen av en snedställd romboid
med sin SV-spets i Tjolöholm vid Kungsbackafjorden och sin NOspets vid Sätila-gränsen mellan Oxsjön och St. Öresjö. Dess längd
axel är ca 2,5 mil lång. Det bredaste stället (mellan Gåsevadholm i
NV och Gränshultsjön i SO) är fågelvägen uppmätt till 1,1 mil.
Till stöd för den geografiska orienteringen må ytterligare nämnas,
att Tjolöholm befinner sig jämnt en mil söder om Kungsbacka och
att NO-gränsen mot Sätila i Västergötland är belägen omkring 23 km
OSO om Göteborg.
Av totalarealen, 151 km2, utgöres nära 130 km2 av land, varav
29 % åker och 48 % skogsmark. Återstoden består av berg, ljungmar
ker och mossar utan större betydelse för näringslivet.
En avsevärd del av sockenytan täckes av insjöar, av vilka den
största, Lygnern, har en längd av nära 2 mil. Denna sjö, vars ut
vecklingshistoria är synnerligen fängslande, var före landisens nedsmältning en från väster inträngande fjordarm. När i postglacial
tid isen smälte bort, avsatte sig på den plats vid Lygnerns V-ände,
som nu benämnes Bräckan, en väldig, flera km långsand-och morän
bank, som förvandlade den ursprungliga havsviken till en insjö med
sött vatten. Detta sökte sig på grund av uppdämningen och den
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Fig. 1. Utbredningen inom Fjärås socken av Hedera helix.

fortskridande landhöjningen norr ut till Sundsjön och Stensjön och
därifrån via Rolfsån vidare mot havet. Bland andra större sjöar av
betydelse för orienteringen inom området må nämnas Skärsjön och
Agnsjön söder om Lygnerns sydvästsida, Fixsjön N om Stensjön
vid gränsen till I ölö socken samt St. Tåsjön ca 4 km från Sätila i
NO. Den relativt obetydliga Klipplyckesjön är belägen nära stranden
NO om Tjolöholm. I övrigt hänvisas till fig. 1.
Huvudsakligen väster och sydväst om den ovan omnämnda,
ca 60 m höga grusbanken vid Lygnerns västra ände utbreder sig den
egentliga slättbygden, ett av havslera uppbyggt lågland med en
höjd av i regel omkring 3-15 m ö. h. Fjäråsslätten fortsätter på allt
lägre höjd mot havet och omsluter i norr och söder en peneplanliknande bergsklack, Ursås (max. 98 m ö. h.). Denna påminner i hög
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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grad om moss- och skogsbygden i öster med smärre mossar,
kalberg och glest trädbeväxta ljungmarker, här och där i svackorna
och mot utkanterna omväxlande med dungar av tall- och granskog.
De solexponerade södersluttningarna av Ursås-berget uppvisar emel
lertid på lägre nivåer en betydligt rikare växtlighet med bl. a. Hedera,
Vida cassubica, Cytisus scoparius, Origanum och Cotoneaster som mera
framträdande floraelement.
Bortser man från Tjolöholmshalvön och mäter avståndet från
Fjärås nordligaste strandpunkt vid Hanhals-gränsen i norr till mot
svarande ställe vid Ölmevalla-gränsen i söder, blir sträckan endast
ca 3 km. Medräknas däremot även denna halvö med dess många
uddar och näs blir strandlinjens faktiska längd ca tre gånger längre
eller omkring 9 km. Detta innebär givetvis, att västkustfloran här har
tillfälle att framträda i olika former, särskilt som strändernas ut
seende varierar. Somliga av dem utgöres av relativt smala låglandsremsor nedanför bergåsarna, medan de på andra ställen stupar
brant i havet. I vissa fall, där Fjärås-slätten når ända fram till
strandkanten, övergår strandängarna omärkligt i ett sumpigt marsk
land, som på sin höjd kan användas som betesmark.
Även om det egentliga låglandet befinner sig väster ut mot kusten,
förekommer dock odlade slättbygder längre in i sockenområdet,
där markytan en gång tidigare varit havsbotten, såsom kring Stensjön och Sundsjön. I närheten av dessa är berggrunden oftast över
lagrad med lera eller morän. I många fall möter man just i dessa
områden, som befinner sig nedanför den marina gränsen, de större
och mera sammanhängande lövskogsområdena, där ek och bok icke
är sällsynta men där också mera ovanliga arter kan påträffas,
såsom Melica uniflora, Hedera helix, Festuca gigantea, Sanicula
europaea, Actaea spicata m. fl. Dylika lövskogsbälten finnes t. ex. vid
Stensjöns och Lygnerns sydvästsida samt längs sistnämnda sjös
norra strand i riktning mot Sätilagränsen, där den strävare och all
varligare skogsbygden på de högre nivåerna skarpt kontrasterar mot
de smala strandtrösklarnas leende och ljusare grönska nedanför berg
branterna mot söder.
Med längre avstånd från kusten blir området i allmänhet högre
och bergigare. Den egentliga övergången mellan det småkulliga och
delvis odlade landskapet å ena sidan och moss- och skogsbygden
å den andra markeras i terrängen ofta av branta lider eller s. k.
klev, som på längre avstånd avtecknar sig som mörka skogklädda
åsar Det största och mera sammanhängande barrskogsområdet
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synes vara beläget öster och nordost om en linje från Fixsjön till
sundet mellan Stensjön och Sundsjön. Här uppgår genomsnittshöjden till ca 100 m (max. 157 m ö. h.). Längre öster ut anknyter
den nämnda bergsplatån till Sydsvenska höglandets utlöpare mot
sydväst. Men även gränstrakterna mot Gällinge och Ölmevalla söder
och sydväst om Lygnern, t. ex. mellan Skärsjön och Torrsjön, upp
visar relativt betydande skogklädda höjder, såsom Slättås 135,2 m
ö. h.
Geologiska synpunkter. Fjärås-områdets geologiska struktur be
stämmes i första rummet av tre element: leran, sanden och
urberget. Leran som mera sällan är märgelförande, utgör grund
förutsättning för slättbygdens åkerbruk och är av allt att döma
särdeles bördig. Därom vittnar bl. a. de talrika bet- och pepparrolsfält, som breder ut sig mellan Bräckan och stranden. — Sanden
dominerar, som tidigare nämnts, området kring Lygnerns västände
men fortsätter i form av långsträckta åsar drygt två km åt sydost
och ca 1 km åt nordost där dess närvaro lätt kan spåras i samband
med grustäkternas väldiga ärrbildningar i ytlagret.
1 de utpräglade moss- och skogsmarkerna i områdets högre belägna
delar ovanför marina gränsen utgöres berggrunden huvudsakligen
av skilfrig gneis (s. k. Fjärås-sten), som lätt kan brytas i form av
skivor, vilka användes till trädgårdsplattor o. d. Ovanpå urberget i
synnerhet nordost om Sundsjön vilar ett mer eller mindre tjockt
lager av morän, i vilken barrskogen har fatt fäste. Bäst kan man stu
dera denna morän avlagring i närheten av Hultabacka norr om Sten
sjön, där björkskogen erövrat terrängen nedanför det barrskogsbeväxta platåområdet strax öster därom. Ofta träder emellertid
urberget fram i dagsljuset, när täckmaterialet undansopats, och de
större sänkorna emellan bergåsarna har så småningom förvandlats
till mossar och sjöar, varom särskilt de östra delarna av socken
området bär vittne. I denna del av Fjäras får floran ax natuiliga

skäl en oligotrof prägel.
Klimat. Områdets klimat bestämmes i första hand av dess läge vid
Kattegatt, som ger floran en övervägande oceanisk karaktär. Genomsnittstemperaturen för januari håller sig mellan 0° och -1°, beroende
på avståndet till kusten och höjden över havsytan, medan julitemperaturen av liknande skäl varierar kring ett medeltal ax
+ 16-17° (Bergsten 1952). På högre nivåer ökar nederbördsSv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Chenopodium glaucum •
Equisetum hiemale
A

Fig. 2. Utbredningen inom Fjärås socken av Chenopodium glaucum och Equisetum
hiemale.

mängden snabbt och stiger från ungefär 700 mm per år vid kusten
till ca 900 mm i sockenområdets högre belägna delar, där fuktig
heten i de huvudsakligen från väster och sydväst kommande vin
darna kondenseras till regn eller snö. Regnrikedomen kan i samband
med sådd och skörd framkalla påtagliga svårigheter för jordbruket, i
synnerhet i utpräglade lerdistrikt, medan däremot den ringa nedkylningen under vinterhalvåret ökar möjligheten till tidigt åkerbruk.
Den långa vegetationsperioden gör det också möjligt att hålla krea
turen betande långt fram på hösten, då vissa seglivade ogräsväxter
såsom Lamium purpureum, Galeopsis, Matricaria och Chrysanthemum
segetum, Polygonum-arter etc. kan påträffas blommande ända in i
november månad.
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Anemone pulsatilla •
Melica uniflora
+

Fig. 3. Utbredningen inom Fjärås socken av Anemone pulsatilla och Melica uniflora.

Med utgångspunkt i traktens allmänna geografi synes det lämpligt
att även vid en växtgeografisk orientering inom vårt område indela
detta i följande huvuddelar: nämligen 1) stranden och innanför
densamma belägna kuststräckor, 2) Fjärås-slätten och dess utlöpare, 3) sandavlagringarna särskilt vid Lygnerns väst- och
sydvästrand samt 4) moss- och skogsbygden öster ut mot Sätila.
Dessutom förtjänar också lundfloran att något uppmärksammas i
samband med växtlivet i övergångs områdena mellan kust
slätten och skogsbygden i den bergiga terrängen ovanför den marina
gränsen.
Stranden och dess närmaste omgivningar. Redan AhlfvknGRENS flora
ger belägg för den speciella artrikedom, som utmärker Tjolöholmstrakten och dess närmaste omgivningar. På den smala,
So. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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Littorella uniflora •
Centaurium vulgare A

Fig. 4. Utbredningen inom Fjärås socken av Littorella uniflora och Centaurium vulgare.

flacka strandremsan nedanför de lövskogsklädda bergåsarna paral
lellt med kustlinjen i väster finner man utan större svårighet sådana
västkustarter som Cochlearia, Trifolium fragiferum, Cakile mari
tima, Puccinellia-arter, Aster Tripolium, Spergula marginata, Sagina
nodosa, Juncus Gerardi, Atriplex litoralis, Glaux maritima etc. Deras
topografiska utbredning i förhållande till strandlinjen bestämmes_
såsom Gillner i sin undersökning av strandängarnas flora påvisar
(I960) — av ståndortens salthalt, fuktighetsgrad och allmänna
markbeskaffenhet. Typiska strandväxter är vidare Carex arenaria,
Armeria maritima, Centaurium vulgare (fig. 4) och Plantago mari
tima, av vilka den senare dock ofta avlägsnar sig tämligen långt
från havet och gärna uppträder i inlandet vid grustag och vägkanter
stundom i rik mängd.
Bland tidigt uppmärksammade strandarter må särskilt framhållas
So. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Triglochin maritimum eller sältingen. Beträffande denna växt med
delar A. G. Barchaeus i Underrättelser ang. Landthushållningen i
Halland 1 773, att bönderna i Tjolöholmstrakten ansåg det s. k.
»strandagräset» (= sältingen) särskilt värdefullt, »sägande att intet
gräs gör kreatur så feta som detta». — Bland andra mera anmärk
ningsvärda karaktärsväxter i strandkantens närhet märkes vidare
Rumex maritimas och Ranunculus sceleratus, vilka med förkärlek
väljer sin ståndort i sumpiga strandkärr. Den ståtliga Angelica litoralis
och Scirpus maritimus, båda växande i utsötade, grunda havsvikar,
samt den mera obetydliga Halimione pedunculata kan heller icke
förbigås. Lokalt uppträder sistnämnda salttoleranta växt i närheten
av de små strandgölar, som bildats inom det vattensjuka madområdet vid slättbygdens yttersta gräns mot havet. På de långgrunda
lerbankarna utanför, där havsbottnen ofta blottlägges vid ebb eller
i samband med vissa vindar, håller Salicornia europaea sina posi
tioner oberoende av om den tidvis överspolas av vågorna. Påfallande
för strandfloran är också de täta och högväxta, med Calystegia
sepium uppblandade Phrmy/n/Zes-bestand som särskilt norr om Ijolöholmshalvöns has bildar ett kilometerlangt band på den smala
strandremsan nedanför bergsluttningarna blott några steg från vatten
linjen, där nedrinnande sötvatten uttunnat havets sälta.
Endast på ett och annat ställe längs den 9 km långa kustlinjen får
stranden ett mera bohuslänskt utseende med kala, rundslipade
hällar, som vid högvatten duschas av vågorna. Mellan klippor och
stenar, som ger skydd och värme, växer här den längs västkusten
spridda, saftiga Cram.be maritima, Anagallis och Ligusticum scoticum
och — där markheskaffenheten det tillåter — en och annan Matri
caria maritima, Stellaria crassifolia, Chrysanthemum vulgare, ruggar
av Ely mus arenarius osv. På en mindre batbrygga av sten och joid
finner man t. o. m. den succulenta Plantago coronopus, vars utbred
ning efter kusten påminner om Lotus tenuis, en av de mera sällsynta
arterna på strandängarna. Ovanlig i kustbandet är också Rorippa
silvestris, som emellertid föredrar något högre belägna växtplatser.
Ahlfvengren uppger den fran endast tre lokaler i Halland.
Kaprifol och Kosa-arter ingår på lämpliga ställen i nyss skildrade
växtsamhällen på stranden men fordrar torrare ståndorter. Aitkompositionen kan f. ö. mången gång vara svår att på förhand
uträkna. Så kan man t. ex. helt oförmodat i de nedre strandregio
nerna påträffa Calamagrostis neclecta och Care.r paleacea, medan
Vicia lathyroides, Veronica longifolia, Geranium molle och Valerianella
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locusta i allmänhet uppsöker torrare gräsbackar och soliga berg
knallar på något högre nivåer. Där större träd har svårt att finna
fäste, såsom på urbergsbranterna mot havet, har Cotoneaster integerrimus och C. melanocarpus sökt skaffa sig vindskydd i jordfyllda
bergskrevor med Jasione montana, Allium vineale och enstaka pinade
Primus spinosa-hesthnd som närmaste grannar.
Leravlagringarna innanför de skyddande bergåsarna i havets
närhet förefaller att vara särskilt näringsrika att döma både av den
odlade grödan och den rika örtfloran. Stora bestånd av ek och bok
har under århundraden funnits på Tjolöholm, där de emellertid
tidtals blivit föremål för en hänsynslös avverkning, bl. a. under
1700-talet. I lundernas fältskikt frodas åtskilliga arter, som sällan
påträffas i landskapets övriga delar och följaktligen kan betraktas
som botaniska rariteter, såsom Carex caespitosa, Festuca arundinacea
— båda i rika bestånd —, Cardamine bulbifera, Gagea spathacea,
Geranium columbinum och G. lucidum samt Euonymus europaeus.
Huruvida den senare liksom Lonicera xylosteum härrör från en
gång planterade exemplar är svårt att med säkerhet avgöra. Till de
typiska och mera allmänt förekommande lundväxterna får man
räkna Melica uniflora (fig. 3), Chrysosplenium alternifolium, Adoxa,
Campanula latifolia, Melandrium rubrum, Actaea spicata, den här rik
ligt förekommande Corydalis fabacea samt Lathraea.
Det bör väl slutligen även framhållas, att Tjolöholms när
maste omgivningar på sitt sätt också bidrager till artrikedomen
i denna del av sockenområdet. I Klipplyckesjön har Glyceria maxima
en av sina fåtaliga växtlokaler i Fjärås, och både i strandskogen och
sydost om sjön kan man träffa på den ingalunda vanliga Luzula
congesta. Den i Halland sällsynta Carex paniculata är också hemma
hörande i närheten av stranden i gränsområdet mellan den flacka
strandremsan och den högre belägna övergångszonen till den
brantare bergsträckningen strax öster därom. Berberis och Hedera,
Torilis anthriscus, Verbascum thapsus (fig. 5), Origanum vulgare,
Humulus lupulus, Woodsia ilvensis och Geranium sanguineum o. a.
har stundom slagit sig samman i en gemensam växtgrupp, som
— t. ex. vid Kullen — dekorerar de södervända bergbranterna. I
synnerhet Hedera helix är på dylika varma och skyddade ställen
icke ovanlig även i andra delar av Fjäråsområdet, vilket bl. a. torde
framgå av översiktskartan fig. 1.
Sydost om Tjolöholmshalvön i närheten av Ölmevalla-gränsen
löper en skogklädd sandås ut mot havet, där den övergår i sakta
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Verbascum thapsus •
Circaea alpina

Fig. 5. Utbredningen inom Fjärås socken av Verbascum thapsus och Circaea alpina.

sluttande strandängar. Nedrinnande sötvatten har här bildat smärre
gölar, vilka uppvisar en mindre vanlig artuppsättning med t. ex. Bidens
cernua, Potamogeton pusillus, Polygonum minus, Ranunculus peltatus och Glyceria declinata såsom mera uppmärksammade växtinslag. Där strandängarna möter havet i grunda, gyttjiga inskärningar
i strandlinjen, uppträder gärna Potamogeton pedinatus och Ruppiaarter innanför rika bestånd av Scirpus maritimus. I en annan mindre
damm men belägen i åsens östligaste och moränfyllda del sällar
sig också Carex data, Hippuris och Utricularia vulgaris till de obli
gatoriska vattenväxterna, som här representeras av Alisma plantagoaquatica, Eleocharis palustris och Irispseudacorus. Andra fuktälskande
arter finner man t. ex. i närheten av Tjolöholms-vägen, bland dem
Lotus uliginosus, Berula erecta, Veronica beccabunga, Epilobium
roseum och E. obscurum, flertalet av dem i ett vägdike.
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Slättbygden. Den egentliga slättbygden nedanför Bräckan utsänder
tvenne armar mot havet och omsluter från norr och söder Ursås
bergets klackformiga platå. Norrut fortsätter slätten mot Rolfsån
och vidare i ostlig riktning längs å-gränsen mot Tölö socken, där
namnen Rolfsåker, Gåsevadholm och Hjelm markerar några av de
större jordegendomarna. Särskilt den andra av dessa platser är tidigt
belagd i den botaniska litteraturen och uppmärksammad för sin rika
tlora. På Fjärås-slättens jämna och välodlade åkrar möter man bl. a.
kraftiga exemplar av Polygonum lapathifolium, P. persicaria och
P. amphibium, Lamium purpureum — som ofta har L. moluccellifolium och L. hybridum som följeslagare — vidare Geranium dissectum, Sonchus- och Veronica-arter, Crepis tectorum, Erysimum
cbeirant höides, Spergula arvensis, Euphorbia helioscopia och Anchusa
arvensis m. 11. Men även andra här förekommande, mer eller mindre
allmänna åkerogräs är i detta sammanhang aktuella, ehuru de
ställer mera speciella krav på växtplatser och näringsförhållanden,
nämligen vägkanternas Ononis hircina, gödselstädernas Chenopodium glaucum (lig. 2), trädgårdarnas Veronica persica och Solanum
nigrum, skräphögarnas Arctium minus samt gårdstomternas Rumex
obtusifolius och Juncus compressus. Mera sällan finner man på fetare
trädgårdsjord Chcnopodium bonus-henricus och Euphorbia peplus. Till de fuktiga platserna kring bäckar och andra vattendrag i låg
landet söker sig gärna både Phalaris, Cardamine amara och C.
pratensis, medan Aira praecox, Erophila verna och exv. Cerastium
semideccindrum i stället föredrar de betade kullarnas torrare och
solöppna platser. När vårsäsongen är över, avlöses de på bergigare
underlag vanligen av Sedum annuum och S. acre, Scleranthus och
Rumex acetosella m. fl.
Av måhända större botaniskt intresse är förekomsten av Aethusa
cynapium-funnen blott på tre lokaler i Fjärås-trakten och således
ingalunda så vanlig som Ahlfvengren vill göra gällande — vidare
Lamium album, Allium scorodoprasum, Filipendula vulgaris, Epilobium hirsutum och Symphytum officinale, den senare flerstädes
förekommande, bl. a. vid Rolfsån söder om Gåsevadholm, där den
förmodligen förr varit odlad. Tämligen allmänt påträffar man
Epilobium adenocaulon på fuktiga platser. I likhet med Bromus
inermis och Chenopodium polyspermum befinner sig denna art på
snabb frammarsch. Däremot förefaller Bromus secalinus och Agrosiemma githago här liksom i flera andra socknar i norra Halland
att vara på tillbakagång, och blåklinten Centaurea cyanus ser man icke
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Carex digitata •
Carex acutiformis A

Utbredningen inom Fjärås socken av Carex digitata och C. acutiformi:

längre lika ofta som dess närmaste släkting C. jacea, även om den
någon gång lokalt kan uppträda i större antal. På gyttjiga ställen i
kanten av åar och sjöar hör bl. a. Carex elongata, Myosotis palustris
och Pedicularis palustris till de mera sparsamt förekommande ar
terna i slättbygdens vattensjuka delar. Bland Care.r-arterna i låg
landet är C. hirta, C. disticha och C. contigua som regel vanligare
mot kusten och tränger ogärna längre in i inlandet mot öster. 1 stort
sett synes denna utbredningstendens även gälla t. ex. Cgnosurus
cristatus, Vicia hirsuta och Galium aparine m. fl.
Sandåsarna. På det hela taget är Fjärås-slättens flora ganska lik
formig, även om ett och annat undantag synes jäva påståendet. Först
högre upp på de mäktiga grusåsarna ändrar markvegetationen märk
bart utseende beroende på den sandiga jordmånens allmänna
7 - 653878
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näringsbrist och dåliga vattenförsörjning. Här har bl. a. Anemone
pulsatilla (fig. 3) funnit förträffliga växtplatser, t. ex. på Hräckans
krön, och beundras med all rätt av traktens många besökare. Där
blommar under vår och försommar Viscaria vulgaris, Myosotis
hispida, Barbaren vulgaris, Antennaria dioeca, Viola tricolor, Carex
ericetorum, Teesdalia och Arabidopsis thaliana m. fl., vilka arter
längre fram på sommaren utökas med Trifolium arvense, Silene
cucubalus, Poa compressa, Spergula rubra, Arrhenatherum elatior,
Jasione montana, Rosa-arter etc. Samlingen kan kompletteras ytter
ligare med exv. Erigeron acre, Anthyllis vulneraria och Vicia angustifolia, den förstnämnda växten bl. a. funnen på kyrkogården, där den
sandiga jordmånen alltjämt dominerar. Eftersommarens och höstens
blommor är framför allt Senecio silvaticus och S. viscosus, Pimpinella
saxifraga och Gnaphalium silvaticum tillsammans med Hypericum
perforatum. Inom det utschaktade området nedanför Hräckan har
dessutom Filago minima, Oenothera biennis, Turritis glabra, Verbascum thapsus m. fl. lyckats få fast fot i del torra och näringsfattiga
underlaget. — I grustaget S om Skår har backsippan slagit följe med
Thymus serpyllum, Carlina vulgaris, Astragalus glycyphyllus, Galeopsis ladanum, Anthemis arvensis och Centaurea scabiosa, som bär har
sin enda förekomst inom socknen i den med skalgrus uppblandade
sanden. Egendomligt nog har Dianthus deltoides, som i Hallands
Växter betecknas såsom allmän i landskapet (jfr Ahlfvengren
1924, s. 119), anträffats blott på en enda lokal i inlandet, där den f. ö.
ej återfunnits under senare år. Däremot är arten sasom strand
växt i sandhaltig gräsmark nyligen funnen även i västra Fjärås,
nämligen på Fäholmarna och vid Tjolöholms västsida.

övergångs- och lundområden. De lägre bergåsarna i slättbygdsområdets utkanter kan betecknas såsom övergångsformer till den
högre moss- och skogsbygden i öster och nordost med dess enformiga
tall- och granskogar, myrar och småsjöar. I hägnet av kullarnas löv
skogsdungar eller nedanför de söderexponerade sjöbranterna ut
vecklas icke sällan en rik växtlighet med lundartad karaktär. Så
t. ex. uppvisar terrängen söder om Duvehed bl. a. de fordrande
lund växter na Milium effusum, Polygonatum nmltiflorum — som
dock i Fjärås är tämligen allmänt förekommande —, Adoxa, Corydalis, Impatiens noli-tangere, Melandrium rubrum, Mercurialis,
Stellaria nemorum och Actaea spicata o. a. Mellan de täta hassel
snåren i de av lövskogsklädda bergåsar kringgärdade dalsänkorna i
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närheten har t. o. m. Neottia nidus-avis, en av Fjärås-traktens fåtaliga
orkidéer, fått en föga observerad växtplats. I Rossared vid Stensjön
lever Primula veris fortfarande kvar, och såväl ek- som bokskogen är
alltjämt imponerande genom sina ståtliga träd, vilka här liksom vid
Dals säteri på Lygnerns sydvästsida nått aktningsvärda dimensioner.
Från sistnämnda plats rapporterar Ahlfvengren också den sällsynta
Cardamine flexuosa och Carex remota. Där kan man emellertid
alltjämt få se även andra mindre vanliga växter, såsom Crepis paludosa, Hierochloe odorata, Equisetum hiemale (fig. 2) samt Carex acutiformis (fig. 6), samtliga i en blöt, buskbeväxt backslänt mot stranden,
och i torrare terräng vid nedfartsvägen förekommer Leontodon
hispidus, Melampyrum silvaticum och Lathyrus silvestris sida vid sida.
Från Lygnerns närmaste omgivningar har vidare antecknats Circaea
alpina (fig. 5), Festuca gigantea, Campanula latifolia, Agrimonia
eupatoria och den numera allt vanligare Juncus macer. På norra
Lygnern-strandens lövskogsterrass är Sanicula europaea, Galium odoratum, Circaea lutetiana och Calamagrostis purpurea funna, floristiska
rariteter både för Fjärås-trakten och för landskapet i övrigt.
Terrängen mellan Stensjön och Fixsjön i norr med den s. k. Fälån
som naturlig förbindelseled bildar i vissa avseenden ett speciellt
floraområde. På den sandhaltiga och torra åkersluttningen mot
Stensjöns Ö-ände har t. ex. Stachys arvensis funnit en lämplig stånd
ort, och på de våta, översilade strandbackarna närmast sjön bildar
bl. a. Carex pulicaris, Montia lamprosperma, Pinguicula vulgaris,
Linum catharticum, Drosera intermedia, Eleocharis pauciflora en väl
sammanhållen växtgrupp, medan den dyiga strandkanten är ett
passande hemvist för Pedicularis palustris, Cardamine amara, Caltha
och olika vattenälskande Carecc-arter. Där vattenstråken från bergen
ovanför landsvägen söker sig ner mot sjön över fastare ängsmark
tinner man däremot Pedicularis silvatica, som på de delvis blottlagda
bergytorna har fått de i Fjärås tämligen vanliga Sedum rupestre,
Galium saxatile och Rubus plicatus som grannar. Från Stensjöns
närhet väster ut har också antecknats ett flertal arter med ganska
olika fordringar på växtplatsernas utseende, såsom Berberis, Heracleum, Ranunculus bulbosus och R. ficaria, Carex elongata, Chrysosplenium och den sparsamt förekommande Cirsium heterophyllum.
Den sistnämnda arten återkommer vid Sätilagränsen i NO.
En vandring mellan de båda sjöarna Stensjön och Fixsjön avslöjar
redan från landsvägen tvenne ej tidigare nämnda arter, nämligen
Campanula trachelium och Selinum carvifolia vilka vid landsvägen
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nedanför Bengtsered väster ut associerat sig med Carduus crispus,
Inula salicina, Filipendula vulgaris m. fl. mindre allmänna växter.
Kring Fälåns övre lopp och dess tillflöde norrifrån är särskilt vårlloran lockande genom sin rikedom på Trollius europaeus, Primula
veris, Gagea lutea, Adoxa, Anemone nemorosa och A. hepatica, den
senare i ekskogen. Under högsommaren får man också räkna
Stachys silvatica, Polygonum dumetorum och Leontodon hispidus till
de mera anmärkningsvärda växtinslagen i denna del av området,
även om ingendera kan göra anspråk på att vara särskilt ovanlig.
Moss- och skogsbygden. Ur hade geografisk och botanisk synpunkt
är moss- och skogsbygden ett delområde, som relativt lätt kan
avgränsas från övriga tidigare beskrivna huvuddelar. För oligotrofområdets llora är enformigheten och artfattigdomen den mest ut
märkande egenskapen. Till karaktärsväxterna i dess trakter kan
man hänföra Narthecium, Rhynchospora allm, Eriophorurn vaginatum,
Trichophorum caespitosum ssp. germanieum, Drosera, Erica, Molinia,
Rubus chamaemorus och Andromeda polifolia. Kring de grunda myrgölarna i skogarna och annorstädes bildar i synnerhet den senare
tillsammans med Myrica gale, Carex lasiocarpa, C. rostrata och
undantagsvis i vitmossmattor också Scheuchzeria, C. magellanica
och C. limosa ofta en mer eller mindre sammanhängande ring i
själva strandlinjen, medan Potamogeton natans samt vita och gula
näckrosor håller sig på djupare vatten längre ut. På fastare stigar och
småvägar i mossterrängen kan man till omväxling stöta på Juncus
alpinus ssp. nodulosus och J. squarrosus. Båda synes öka i frekvens
med avståndet från kusten och har av allt att döma funnit sin rätta
miljö i nordöstra Fjärås mot Sätila-gränsen. En annan standardväxt
i dessa trakter är t. ex. Calaipagrostis epigejus, som här ofta följer
landsvägarna, även om den kan uppträda i kusttrakten V ut på magra
bergknallar lika väl som på urbergshöjder vid de större sjöarna.
Det av tuviga sankmarker och smärre insjöar dominerade platå
området ovanför den marina gränsen öster ut tillåter merendels icke
uppkomsten av större och mera sammanhängande skogsarealer.
Sådana finnes dock företrädesvis norr och nordost om Sundsjön,
där moränen täcker stora ytor. Såsom undervegetation i gran- och
tallskogarna möter man här liera av den svenska skogsflorans
mest kända representanter med boreal-montan utbredningstendens,
såsom Monotropa, Goodyera repens, Linnaea borealis, Trientalis
europaea, Cornus suecica, Empetrum nigrum m, IL, vilka tre senare i
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likhet med Vaccinium-arterna, Asplenium trichomanes och A. septentrionale, Lycopodium annotinum, L. selago och L. clavatum, Calamagrostis arundinacea o. a. förekommer spridda inom hela Fjäråsområdet. Listera cordata — tidigare okänd i Fjärås — har hittills
påträffats på fyra ställen, varav två i närheten av Skärsjön. Härifrån
föreligger också fynd av Stellaria longifolia, Hypericum montanum,
Lycopodium complanatum, Radiola linoides och Sagina subulata, de
båda sistnämnda här växande på sandiga skogsvägar. Terrängen
norr om Agnsjön har berikat Fjärås-floran bl. a. med Lathraea
squamaria och en ny fyndplats för Luzula congesta. Den förr som
mindre allmän betraktade Carex digitata (fig. 6) är i norra Halland
betydligt vanligare än man föreställt sig och liksom C. montana och
Pyrola media även representerad inom nyssnämnda terrängavsnitt.
Däremot saknas i Fjärås bl. a. Calla palustris.
Insjöfloran. De större sjöarna är som regel s. k. Lobelia-sjöar
med klart vatten och stenig, fast botten, medan däremot andra, sär
skilt i låglandsområdet, karaktäriseras av en lösare och näringsrikare
bottenbeläggning. De senare omger sig därför ofta med ett bälte av
Scirpus lacustris, Typha latifolia och Phragmites m. fl. högväxta
vattenväxter. Lygnerns branta strandklippor och djupa vatten för
hindrar vanligen uppkomsten av liknande strandbårder, men man
kan dock finna dem även där i enstaka grundare vikar, där t. o. m.
Typha angustifolia slutit sig till sällskapet. Såväl i denna sjö som i
Fixsjön och Stensjön, vilkas stränder på vissa ställen är relativt höga,
på andra ställen däremot långgrunda, är förekomsten av Carex
acuta, C. rostrata och C. vesicaria icke något ovanligt. Av Eleocharis
palustris och E. uniglumis är den förstnämnda vanligast i inlandet och
delar gärna rum med Equisetum fluviatile. Andra vattenörter av
intresse är exv. flytformen av Polygonum amphibium, den mycket
sällsynta hybriden Sparganium erectum x simplex samt Ranunculus
peltatus och Eleocharis mamillata vid Stensjöns utlopp. Bortsett från
Isoetes lacustris, som endast antecknats från Fixsjön och Stensjön,
men som förmodligen förekommer i de llesta insjöar, är den ofta
förbisedda Callitriche intermedia och Sparganium angustifolium värda
att framhållas. Aiilfvengren upptar också Potamogeton praelongus
bland de i Lygnern påträffade arterna, men växten har ej återfunnits
och närmare anvisningar om växtplatsen saknas. I sandiga, leriga
vikar ingår stundom Littorella uniflora (fig. 4), Subularia aquatica
och Eleocharis acicularis i den tämligen ensidiga och arlfattiga strandfloran kring denna o. a. liknande klippsjöar.
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Aclventiva arter. Den uppgjorda förteckningen över kärlväxterna
i Fjärås upptar också ett flertal tillfälliga, delvis från utlandet in
komna arter, av vilka några redan hunnit bli naturaliserade på sitt
nya hemvist, medan andra plötsligt försvunnit efter längre eller
kortare gästspel i våra trakter. Bland sådana adventivväxter, som
tenderar att utvecklas till neofyter, må nämnas Oxalis stricta,
Galinsoga parviflora och Cardaminopsis arenosa, den senare funnen
på en vägkant utanför Rossared, där också Echinochloa crus-galli,
Amaranthus chlorostachys och Chenopodium hircinum skaffat sig en
högst tillfällig ståndort på en jordtäckt gödselstack. Som gamla
synantroper får man betrakta de mer eller mindre sällsynta arterna
Cerastium glomeratum, Euphorbia peplus och Chelidonium majus,
samtliga i slättbygden. Som väntat är också stationsområdet platsen
för vissa mera ovanliga inslag i Fjärås-floran, t. ex. Echium vulgare,
Carduus crispus, Anthemis cotula, Crepis capillaris, Senecio vernalis,
Plantago media, Alopecurus myosuroides o. a. — Anmärkningsvärda
är också fynden av Medicago hipulina och Melilotus albus vid Å1gårda bro, vilka båda har tillfällighetens prägel. Den förra arten
betraktas visserligen av Ahlfvengren såsom allmän i Halland, men
den har ej annorstädes påträffats inom vårt område och är blott
adventivt förekommande i Lindome socken samt funnen på en plats
i Alvsåker, varför frekvensbeteckningen torde vara oriktig. I ,varje
fall gäller den icke för norra Halland.
Utbredningsgrupper. Fjäråsområdets relativt stora utbredning från

kusten mot inlandet, ca 2,5 mil, framkallar tillsammans med höjdoch klimatförhållanden m. m. floristiska motsatser och olikheter,
som framför allt gör sig påminta vid en jämförelse mellan kustfloran å ena sidan och vegetationen i det bergiga inlandet mot Sätilagränsen å den andra. Den förra präglas starkt av närheten till havet,
medan det högre och skogiga platåområdet i öster gynnar förekomsten
av arter med boreal-montan utbredningstendens.
Till den atlantiska huvudgruppen enligt Hultén (1950) kan
bl. a. hänföras Narthecium, Rubus plicatus, Lamium moluccellifolium,
Galium saxatile, Erica tetralix, Sagina subulata, Gentianella baltica
och Lonicera periclymenum, medan Sedum rupestre, Gentiana pneumonanthe, Hedera helix, Crataegus oxyacantha, Saxifraga granulata
och Geranium dissectum m. fl. representerar de subatlantiska
växterna. — Som kontinentala arter får man betrakta Anemone
pulsatilla, Vicia cassubica, Arnica montana, Cardamine bulbifera,
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Trifolium aureum och Centaurium vulgare. I den stora gruppen av
boreala växter ingår bl. a. Hippuris vulgaris, Cardamine pratensis,
Carex pauciftora, Goodyera repens, Corallorhiza trifida (3 lok.),
Linnaea borealis, Carex magellanica m. fl., av vilka de fem sistnämnda
ej är angivna för Fjärås i Ahlfvengrens flora.
Av artlistans ca 700 förtecknade kärlväxter från Fjärås socken
beräknas omkring 20-25 % eller i runt tal 160-170 stycken vara
påträffade först efter 1924. En mera exakt beräkning av antalet
nyfynd inom det inventerade sockenområdet är icke möjlig, beroende
på ofullständiga lokaluppgifter i den nyssnämnda Hallands-floran.
Förkortningar in. m. Som medhjälpare i inventeringsarbetet har jag
haft glädjen att vid upprepade tillfällen kunna räkna med folkskollärarna
Sture Nilsson (Nn) och Elof Carlsson (Cn), studierektor Ingegerd
Granlund (Gd), byggnadssnickare Oscar Johansson, Släp (Osc. Jn),
apotekare H. Steineck (Stein.) m. fl. Till dem alla framför jag mitt varma
tack. Likaså tackar jag hjärtligt fil. dr Carl Blom, som sakkunnigt granskat
kritiska arter, samt intendent C.-A. Jansson för välvillig hjälp vid genom
gången av Botaniska Trädgårdens växtsamlingar.
Utom ovanstående förkortningar förekommer i växtförteckningen föl
jande signaturer och sammandrag: F. E. Ahlfvengren (Ahlfv.), Gunnar
Erdtman (Erdtm.), Hård av Segerstad (Hård), Folke Lundberg (Lg),
Bo Peterson (B. P.), Sten Svenson (Svenson), Bot. Trädgårdens her
barium, Göteborg (hb G), Meddelanden fr. Göteborgs Bot. Irädg. (M G B T).
Min egen signatur (Olr) utsättes endast, då mera anmärkningsvärda växter
påträffats av mig tillsammans med annan namngiven person.
Vid uppgörandet av artlistan har jag med få undantag följt Hylanders
förteckning över Nordens växter (1955). Auktorsbeteckningen har med
vetet uteslutits. Det har ej varit möjligt för mig att genomgå universitetsherbarierna utanför Göteborg eller Riksmuseets samlingar av Pjäråsväxter, varför med hänsyn härtill vissa luckor sannolikt förekommer i art
förteckningen. Därtill kommer att släktena Rubus, Taraxacum och Hieracium ej närmare studerats inom undersökningsområdet.

Artförteckning.
Lycopodium selago. — t. a.-a. Spridd (20 lok.).
L. inundatum.
Mossefragment vid vägen Stormhult-Ålgårda, Ox

sjöns S-strand (Cn).
L. annotinum. — a. och spridd över hela området (27 lok.).
L. clavatum.
t. a. (10 lok.).
L. complanatum. - Gäddevik o. Ögärdot (Erdtm. 1925), Skärsjön (hb G.

Erl. Erlandsson), nära SV-sidan av Tagsjön (hb G: Lg).
Isoetes lacustris. - Stensjön (Svensson 1928), Fixsjön.
Sv. Bot. 1'idskr., 59 (1965) : 1
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Equisetum arvense.
a.
E. silvaticum. - a.
E. palustre. - Dal i SO (Eliasson +01r), 1 km S om Skår, Bäck, Jorred,
vägdike V om Tom, Stormhult.
E. pratense. — Furuvik, kvarnruinen 800 m SV om Dala, mellan Sjövik
o. Borgudden vid bäckutlopp i Lygnern.
E. fluviatile.
a.
E. hiemale. — Fjärås ul. närm. lok.-uppg. (Ahlfv. s. 156), mellan Allarängen o. Filtsjön (=Fixsjön?) samt Lygnevik (Erdtm. 1925), S. om Fagarcd mot Lygnern (Olr 1960), Dal (Nn +01r), stranden nära Schweizerdalen, mängdvis (Holmdahl 1953).
Pteridium aquilinuin. — a.
Woodsia ilvensis.
Mickelsgård o. ca 600 m S om Duvehed på Y-sidan
av berg (Gd +01r), Kullen vid ödetomt (Cn 4 Olr), Fixliult (d:o).
Cystopteris fragilis.
t. a.
Athyrium filix-femina. — a.
Lastraea phegopteris.
a.
L. dryopteris. — a.
Dryopteris filix-inas. -— a.
t. a. a.
D. spinulosa.
D. dilatata.
a.
Blechnum spicant. — Bräckan (Ahlfv.); flerst. (Erdtm. 1925); Rinna,
800 m N om Hultabacka.
Asplenium trichonianes.
I. a.-a. (19 lok.)
A. septentrionalc.
a. (25 lok.).
A. septentrionale x trichonianes. - Bergbrant N om Mickelsgård (Gd iOlr), Tjolöholm (Cn), Stensjön (Holmdahl 1953).
Polypodium vulgare. — a.
Picea abies ssp. europaea. - a.
Larix decidua. — Enstaka ex. (plant.) i terrängen V om Sjögård.
Pinus silvestris.
a.
Juniperus communis.
a.
Typha latifolia. — La.
T. angustifolia. — S om Äskebacka i Lygnern tills. m. föregående (Olr
1960), Gäddevik på västsidan (F. Wessman +01r).
Sparganium minimum. — Stranden Ö om Sundsjön, mosse en km V om
Sjögård, Fixsjön i Ö, nära Lönnsjön, Asserlund, Äskebacka.
S. angustifolium. — Oxsjön i S vid sn-gränsen (Cn), Uggsjöns V-sida vid
stenbron, Lygnevik (Osc. Jn + Olr).
S. simplex. — I damm 600 m VNV Tjolöholms slott, Fixsjön, Rolfsån.
S. erectum. — Flerst. — t. a.
S. erectum x simplex — SO om Stormhult vid sjön (det. C. Blom).
Lemna minor. — a. särskilt i slättbygden, saknas i skogsbygden mot NO.
Triglochin palustre. — t. a.
T. maritimum. — Tjolöholm, SV om Klipplyckesjön, Fäholmarna.
Potamogeton pusillus. — Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Erdtm. 1925);
Orred i damm vid landsvägen (Nn+Olr), strandgöl SV om Asserlund.
P. alpinus. — Åkerdamm nära landsvägen 1 km N om kyrkan (F. WessSu.
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man +01r), V om Aneslund (Ahlfv.) möjl. =V om Asserlund (Erdtm. 1925),
i Rolfsån ca 900 m S om Gåsevadholm.
P. polygonifolius. - mångenst. (8 lok.), flertalet av dem i oligotrofområdet.
P. natans. — t. a.
P. pectinatus. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 174).
P. praelongus. — Lygnern (Ahlfv. s. 175).
Ruppia spiralis. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 176).
R. maritima. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 176), inch R. brachypus o. R. roste.1-

lala.
Zostera marina. — a. vid stranden (jfr Ahlfv. s. 177).
Z. nana.
Tjolöholm (Ahlfv. s. 177).
Alisma plantago-aquatica. — a.
Scheuchzeria palustris. — S. om Ubbhult vid L. Öresjöns NV-vik.
Narthecium ossifragum. — a. inom oligotrofområdet.
Allium oleraceum. — Lygnevik o. Tjolöholm (Erdtm. 1925), Kullen

(Cn + Olr).
A. vineale. — Tjolöholm (Ahlfv.), omkring 600 m Ö om kyrkan (Hård
1927, s. 286), stenbrott vid avtagsvägen V om Kullen (Cn +01r).
A. scorodoprasum. — Slätten rikligt i kanten av större fruktträdgård.
Gagea lutea.
a.
G. spathacea. — Tjolöholm (Svensson 1928).
Maianthemum bifolium. — a.
Convallaria majalis.
a.
Paris quadrifolia. — t. a. (15 lok.).
Polygonatum odoratum. — t. a.
P. multiflorum.
t. a. (16 lok.).
Narcissus pseudonarcissus.
Förvildad el. planterad vid Fälån och dess
bäcktillflöden vid Signekulla, S om Fågelsång nära Lygnern (odlingsrest).
Iris pseudacorus. — t. a. a.
Juncus squarrosus. - t. a. (12 lok.) i moss- och skogsbygden N och S om
Lygnern till sn-gränsen i Ö.
J. compressus. — a. i slättbygden vid kusten; tycks saknas Ö om en sydgående linje genom Hjelm.
J. Gerardi. - a. vid stranden ss. Tjolöholm, SV om Asserlund och V om
Klipplyckesjön.
J. tenuis. — Fältsluttning på Ö-sidan av Gäddevik, Dala på gammal
landsväg, Skogen mot Skärsjön, Lerbäck vid landsvägen, Bräckan.
J. bufonius.
a.
J. bulbosus. — a. i mossbygden Ö ut, t. ex. Fixsjön, Skärsjön, Öresjön
N. om Sundstorp, ca 1,5 km Ö om Fixsjön, vid landsvägen Ö om Hästtjärn,
NO om Mossen, Uggsjön etc.
J. articulatus.
a.
J. alpinus ssp. nodulosus. -1, a. (11 lok.) — Huvudsakligen i moss- och
skogsbygden på fuktiga stigar i kanten av sjöar och mossar inom området
NO ut, ss. Fixsjön, NV om L:a Tjärn, Öresjön N om Sundstorp (Gd +Oh),
No om Kleva stenbrott, gamla landsvägen V om Skogen, Uggsjön i V etc.
J. effusus. — a.
Sv. Iiot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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J. conglomerate. — a.

J. filiformis. - a.
Luzula pilosa. — a.
L. luzuloides. — Tjolöholm (hb G: Osc. Johansson); d:o S. Holmdahl
1953.
L. campcstris. - a.
L. multiflora.
a.
L. congesta. - Kustklippor mellan Tjolöholm och Ulfsbäck (Ahlfv.) =
V om Klipplyckesjön (Olr) mot stranden, SO om Klipplyckesjön (Nn +
Olr), nära Lygnerns strand ungefär 1 km SV om Gäddevik (Ahlfv.), ca 150 m
NO om Agnsjöns N-ände.
Setaria viridis.
Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv.); Bräckan (hb
G: A. C. Kindberg).
Echinochloa crus-galli. — Rossared på gammal jordtäckt gödselstack
vid landsvägen (Olr 1960), Lii (hb G: Lg). — Adventiv.
Sieglingia decunibens.
a.
Molinia coerulea. — a.
Phragniites communis. — a.
Nardus stricta. - t. a.
Melica nutans. — a.
M. uniflora. — Tjolöholm (Ahlfv.), NO om Allarängen (Erdtm. 1925),
N om Sundsjön (hb G; Lg), Fixsjön i NO och S om Fågelsång (Olr 1960),
sistnämnda lokal -? V om Dagsnäs vid Lygnern (hb G: Lg), Deberg.
Glyceria fluitans. - a.
G. declinata. - - Ubbhult vid landsvägen (Cn + Olr), stranden NV om
Klipplyckesjön (Nn +01r), SSV om Asserlund i dammkant mot stranden
(Stein. +01r), Tjolöholm (Nn), damm vid Duvehed, Jorred vid stranden.
G. maxima. — Klipplyckesjön (Nn +01r), vid Rolfsån ca 900 m S om
Gåsevadholm, Rossared och Myrekulla kvarn (Spetz + Olr).
F. ovina. — a.
F. rubra. — a.
F. pratensis. — a.
F. arundinacea. — Tjolöholm (hb G: H. Fries), rikligt.
F. gigantea. — Ca 600 m Ö om Gäddevik i riktning mot stranden, Tjolö
holm (Cn), 1 km SSO Duvehed i skogsbryn nära landsvägen, rikligt.
Lolium perenne. - a.
L. multiflorum.
Vägskälet V om Tom (Cn +01r).
L. temulentum. - Mellan kyrkan o. Toms by (Ahlfv. s. 160), Limmanäs
(d:o).
Poa annua. — a.
P. supina. — Dagsnäs (hb G: Lg), Bräckan (Nn).
P. trivialis. — t. a.-a.
P. pratensis ssp. angustifolia. — Mellan Rolf såker och Gåsevadholm
(Olr 1960) — ssp. eupratensis. — a. — ssp. irrigata. — Fjärås ut. närm.
lok.-uppg. (Ahlfv. s. 164).
P. compressa. — t. a.-flerst.: Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (hb G; A. C.
Kindberg); V om Klipplyckesjön vid stranden (Nn + Olr), ca 400 m NO om
Schweizerdalen på landsvägsmur, Duvehed, bron vid Staborg, brandSv. Bot. Tidslcr., 59 (1965) : 1
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stationen N om kyrkan, grustag vid vägen S om Lii, Tjolöholm etc.
P. nemoralis. — a.
P. palustris. — Rossared vid stranden nära säteriet, S om Klipplyckan
vid större ladugård (Nn + Olr), ca 900 m S om Gåsevadholm vid ån.
Puccinellia distans.
Tjolöholm (Nn +01r), Valby (hb G: Lg).
P. retroflexa. — Klipplyckan mot SV (Nn + Olr).
P. maritima. — Tjolöholm (V. Gillner).
Catabrosa aquatica. — SV om Asserlund (Stein + Olr).
Briza media.
t. a.
Cynosurus cristatus. — t. a. i kulturbygden: Orred vid landsvägen
(Cn+Olr), Tjolöholm vid stranden (Gd+Olr), V om Klipplyckan och N
därom vid Hanhalsgränsen (Nn + Olr), Asserlund (Stein. + Olr), Gamlegård
(Cn +01r), Ö om Skogen nära gamla landsvägen, Rossared m. fl. lok.
Dactylis glomerata. — a.
Arrlienatherum elatius. — a. i slättbygden vanligen på vägkanter.
A. pubescens. — t. a.
A. pratense. — t. a.
Descliampsia caespitosa. — a.
D. flexuosa. — a.
Aira praecox. — SV om Schweizerdalen i kanten av fält, S om Josberg,
200 m NV Limmanäs.
Holcus lanatus. — a.
H. mollis. — Ö om Svedja på nyplanterad, sandig sluttning.
Calamagrostis epigeios. — a. (20 lok.). Spridd.
C. purpurea. —■ Stranden SV om Älenäs.
C. canescens.
- t. a.: Dal (Ahlfv.), N om Mövatten vid landsvägen,
Stensered, Kvia (Spetz+Olr), Må, stranden S' om Rygga (Spetz+Olr),
Gäddevik, Smedinge i V, Fixsjön etc.
C. arundinacea. — a. Spridd.
C. neglecta. — Stranden SV om Klipplyckesjön, 600 m Ö Gåsevadholm.
Agrostis stolonifera. — a.
A. gigantea. — Oxsjöns S-strand (Cn + Olr), Rossared, Stenslid.
A. tenuis.
a.
A. canina. — t. a.
Alopecurus pratensis. — t. a.-a. utmed landsvägarna.
A. geniculatus. — a.
A. myosuroides. — Jvst. (Stein + Olr).
Phleum pratense. — a.
Phalaris arundinacea. — a.
Hierochloe odorata. — Rossared vid Stensjön (hb G: Lg), Dal i SO.
Anthoxanthum odoratum.
- a.
Milium efifusum.
Brattås (Ahlfv.), Duvehed (Erdtm. 1925), Tjolöholm
(Svenson 1928), Ö om Baltared på bergbrant.
Bromus erectus. — Duvehed (Ahlfv.).
B. inermis.
t. a. vid vägar i slättbygden: S om jvst., banvaktstugan vid
Bäck, Skår, mellan Kärret o. Truntetorp, prästgården vid Må, S om Klipp
lyckan (Nn i Olr), Svarthall, Tjolöholm (Gd+Olr), bvgdegården etc.
B. tectorum. — Bräckan (Ahlfv.).
So. Bot. Tidskr.,
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B. secalinus.
a. i Halland enl. Ahlfv., dock ej sedd i Fjiirås av förf.
B. hordeaceus. - t. a. — Enl. Ahlfv. är B. mollis L. »allest.» förekom

mande i landskapet.
Elytrigia repens. — a.
Elymus arenarius. - Tjolöholm (Erdtm. 1925).
Roegneria canina.
flerst. —t. a. i lundterräng: N om Sundsjön, Annabo,
Allarängen, Rossared vid stranden, Ursåsberget i S, Schweizerdalen, Gäddevik, V. om Rörsjö (Gd i Olr), Tjolöholm (Cn +01r).
Eriophorum vaginatum.
a.
E. angiislifoliiiin.
a.
Seirpus silvaticus. — a.
S. maritimus.
Tjolöholm (Erdtm.), stranden V o. NV om Klipplyckesjön (Nn+Olr), P'äholmarna.
S. lacustris.
t. a.
S. Tabernaemontani. - Tjolöholm (Ahlfv. s. 149), stranden SV om Klipplyckesjön (Nn +01r).
Eleocharis palustris. — t. a.
E. mamillata. - Hjelm vid Stensjöns avlopp, Agnsjön, Gåsevadholm.
E. uniglumis.
Sundsjön (Ahlfv.), Fixsjön N om Karsjö, Stensjön mellan
Rörsjö och Jorred, SV om Asserlund vid damm på stranden (Stein, t Olr).
E. multicaulis. — Oxsjön (Cn).
E. acicularis.
Sundsjöns sydstrand.
E. pauciflora.
Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv.), Jorred mot Sten
sjön = Stensjöns NO-strand (Olr 1960), Tjolöholm på stranden mot SV.
Trichophoruin caespitosum ssp. germanicum.
t. a. a. ss. nära Lönnsjön,
Oxsjön, Ursås, Rinna, St. Tåsjön, Iglatjärn, Uggsjön i V etc. huvudsakligen
i moss- o. skogsbygden mot NO.
Rhynchospora alba. — a. inom oligotrofområdet, sällsynt i slättbygden.
Carex dioeca.
Rörsjö vid Stensjön, Agnsjöns V-sida, 1 km V om Sjögård
vid landsvägen, nära Lönnsjön, SO om Kyrkomossen (Spetz+Olr), St.
Tåsjöns utlopp, SV om Asserlund på stranden (Stein. +01r).
C. canescens. — a.
C. remota.
flerst.: Dal (Ahlfv.), Bräckan (Holmdahl 1953), 600 m V om
Gäddevik mot Lygnern (Gillner), SO om Gäddevik i skogen, Tjolöholm
invid stranddamm mot SV, i skogen SV om Stormhult nära Lygnern (Olr
1960).
C. elongata.
Rörsjö nära stranden (Gd+Olr), Gåsevadholm Ö om
bron, bäck mot Sundsjöns S-sida, Gäddevik.
C. echinata. - a.
C. paniculata.
I terrängen ett stycke från stranden vid mindre bäck
V om Klipplyckesjön (Nn+Olr).
Carex contigua. — mångenst.-t. a.: Tomsby (Ahlfv. ss. C. muricata), Fixhult, Hjelmsberg, Hjälm vid ån, OSO om Gäddevik på dalsluttningen,
Tjolöholm, Kullen, Klipplyckan mot stranden, nära prästgården.
C. disticha. — Lygnevik o. Dal (Erdtm. 1925), Tjolöholm (Nn+Olr),
avtagsväg V om Kullen, landsvägsdike N om Gödestad, V om Asserlund
(Stein. +01r), stranden V om Klipplyckesjön, Gäddevik.
C. arenaria. — N. Karsholmen, Tjolöholms V-strand.
Sv.
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leporina.
a.
paleacea. — Stranden ca 500 m N om Tjolöholmshalvön (Gillner 1960).
elata. — Damm nära Nedregård (Stein. +01r). Bestämning osäker.
caespitosa. — Lygnern (Ahlfv. s. 125), Tjolöholm mot NV.
acuta. - a. särskilt kring de större sjöarna ss. Lygnern, Sundsjön,

Stensjön, Skärsjön etc.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

nigra, — a.
magellanica. — L:a Tåsjön (Gd +01r), mosse vid Rinna, Mörkatjärn.
limosa. - Mörkatjärn, S om Ubbhult vid L. Öresjöns NV-vik.
panicea. — a.
distans. — SV om Asserlund, Tjolöholms V-strand.
hostiana. - Nära Gäddeviks gård, V om Banka, Fixhult (Cn +01r).
Oederi ssp. euoederi. — t. a.
tumidicarpa. — flerst.: Agnsjöns N-ände, 600 m Ö om Gäddevik,

Jorred mot Stensjön, mellan Stormhult och Algårda, S om Må, N om
Sundstorp vid körvägen till Öresjön (Gd +01r).
C. lasiocarpa. — a.-t. a. i de östra delarna av socknen: Ö om kyrkan, Dal
o. SV om Furuvik, S om Agnsjön (Erdtm. 1925), Agndamm vid landsvägen,
Skärsjön i NV, Mövatten, Skurvetjärn, St. Tåsjön, Lönnsjön etc.
C. acutiformis.
- I skogsbryn S om Stormhult (Olr 1960), Dal (Nn
Olr), SO om Djäknegården vid Lygnern. Jfr fig. 6.
C. vesicaria. - t. a. (13 lok.)
C. rostrata. — a.
C. hirta. — t. a. särskilt mot kusten: flerst. (Erdtm.), Hjälm vid ån

(Gd + Olr), Tjolöholm, Kullen, V om Klipplyckan (Nn i Olr), Nedregård
vid damm (Stein. +01r), Deberg (Gd + Olr), S om Ursåsberget (Cn +01r),
Dal, SV om Asserlund på stranden, Styrskulle vid väg, N om Slätten nära
landsvägen, Äskebacka vid stranden (Osc. Jn + Olr).
C. pallescens. — a.
C. digitata. — t. a. (13 lok.): Fixsjön, Rörsjöberget, N om Sundsjön
(Olr 1960), Nolgården och Kvarnås (Cn +01r), N om Sundstorp (Gd +01r),
Ö om Baltared, Grankullen, N om Agnsjön, nära Ålgårda (hb G: Lg) =
lok. nr 3 ovan?, Furuvik, nära Lygnern S om Rygga (L. Spetz+Olr),
Asserlund (Stein. +01r).
C. montana. — t. a.-a. (14 lok.).
C. pilulifera. - a.
C. caryophyllea. — t. a.
C. ericetorum. — Bräckan (Nn +01r), NO om Tom vid grustag.
C. pulicaris. - Jorred mot Stensjön, rikligt.
C. pauciflora. — L:a Tåsjön (Gd +01r).
Flatanthera bifolia. — t. a.-flerst.
P. chlorantha. — L:a Gravsjön nära Förlanda-gränsen (Osc. Jn).
Dactylorchis maculata. — t. a. (14 lok.).
Listera cordata. — Strax intill gamla landsvägen vid nedfartsvägen till
Skärsjön NNO om Agnsjön, Iglatjärn 700 m V om Dagsnäs (Osc. Jn +01r),
V om Skärsjöns N-vik (Osc. Jn), mellan Mövatten o. landsvägen (Cn).
Neottia nidus-avis. —• I tät hasselskog ca 1 km SSO om Duvehed (Osc.
Jn, Olr), rikligt.
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Goodyera repens. — St. Tjärn nära sockengränsen, 700 m SY om Ryatjärn.
Corallorhiza trifida. — V om Skärsjöns N-vik (Osc. Jn), Iglatjärn (Osc. Jn +

Olr), vid skogsväg SO om Skår. — Växten är tidigare funnen i Lindome,
Släp, Onsala o. Förlanda socknar och således betydligt vanligare i Nordhalland än Ahlfv. gör gällande ( = 0 lok.).
Populus tremula.
a.
Salix myrsinifolia. - ss. S. nigricans (Erdtm. 1925): Halvön i Lygnern.
S. aurita.
a.
S. aurita x caprea. — S om Gåsevadholm (det. C. Blom).
S. aurita x repens.
flerst. (Erdtm. 1925).
S. aurita x caprea x viminalis. _ S om Gåsevadholm (det. C. Blom).
S. cinerea. — t. a.
S. caprea.
a.
S. repens.
a.
S. fragilis. - Kullen (Cn + Olr), Östergård vid ån, Tjolöholm mot stran
den, V om Torp vid väg.
S. alba x fragilis.
Landsvägen 1 km SSO om Duvehed (det. C. Blom).
S. pentandra. — t. a.-a. särskilt kring de större sjöarna.
Myrica gale. — a.
Corylus avellana. — a.
Betula verrucosa. — a.
B. pubescens.
a.
Alnus glutinosa. — a.
Fagus silvatica.
a. Större bokbestånd förekommer t. ex. Y om Gäddevik, S om Fagared mot Lygnern, vid Rossared och Tjolöholm.
Quercus robur.
a.;f. cuneifolia: Kullen.
Q. petraea. — a. Någon skarpare gräns mellan de olika Quercus-arternas
utbredning kan ej uppdragas.
Ulmus glabra ssp. scabra. — t. a.-a (17 lok.)
Huniulus lupulus.
t. a. (15 lok.).
Urtica urens.
flerst.: Må ladugård, Tom, Myrekulla kvarn, gårdstomt
N om Gamlegård (Cn+Olr), Kvia (Spetz + Olr), Nedregård (Stein. + Olr).
U. dioeca.
a.
Rumex longifolius.
a.
B. crispus.
a.
B. crispus x longifolius. — Ö om Kullen Tjolöholmsvägen (Nn +01r).
R. crispus x obstusifolius. — Eskatorp (Ahlfv. s. 131).
R. obtusifolius. - t. a.-a. (16 lok.) huvudsakligen i slättbygden.
R. maritimus. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 133), SV om Ulfsbäck nära sn-

gränsen (Nn +01r).
R. acetosa ssp. pratensis. — a.
R. acetosella. — a.
Polygonum aviculare. — a.
P. amphibium. — t. a.-a. särskilt i kusttrakterna; f. aqualicum: Staborg,
Pljälm vid Stensjöns utlopp, S-stranden av Sundsjön, Furuvik, Lygnevik.
P. minus. — Innanför Fäholmarna vid Tjolöholms strand, V om Asserlund vid liten damm i skogsbrynet mot stranden (Stein. + Olr), kanalen
på fältet N om Rolfsåkers gård, Sundsjön i Ö.
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P. persicaria. — a.
P. lapathifolium. — a. i slättbygden.
P. hydropiper. — a.
P. dumetorum. — t. a. ss. Annabo, bergshöjd ca 1 km SSO om Duvehed,
nära Brattås, Tjolöholm (Ahlfv.), Kullen, Klipplyckan i S (Nn+Olr),
Rossareds gård, vid Stensjön 800 m V om Rossared, Bengtsered, Älenäs.
P. convolvulus.
a.
Chenopodium album ssp. eualbum. — a.
Ch. hircinum. — Rossared på gammal gödselstack (Blom 1961, Olr).
Ch. polyspermum. — Tjolöholm (Cn), S om Klipplyckan (Nn+Olr),
nära Gäddegården, Må, Rossared, jvst. (Lg).
Ch. murale. — Hjälm vid Stensjön (Ahlfv. s. 125).
Ch. bonus-henricus. — Tom (L. Spetz +01r), Duvehed (B. P. 1947).
Ch. glaucum. — t. a. i kusttrakten (9 lok.)
Ch. rubrum. — Li (Spetz + Olr).
Atriplex litoralis. —Tjolöholm, SV om Klipplyckan vid stranden (Nn+Olr).
A. patula.
t. a.
A. latifolia. — Jvst. (hb G: Lg), Duveheds ladugård, Tjolöholm på
stranden.
A. glabriuscula. - Tjolöholm (Ahlfv. s. 127).
Halimione pedunculata. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 128).
Salicornia europaea. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 127), Fäholmarna (Erdtm.
1925).
S. dolichostachya. - Tjolöholm (Svenson 1928).
Suaeda maritima. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 126).
Salsola kali. — N. Karsholmen (1 ex.), SV om Asserlund.
Amarantlius chlorostachys. — Rossared på gödselstack vid landsvägen
(Blom 1961: Olr). Adventiv.
Montia fontana ssp. lamprosperma. — Jorred vid Stensjön o. S om Stormhult nära Lygnern (Olr 1960), Tjolöholm o. Lygnevik (Erdtm. 1925), Rinna.
Stellaria nemorum. — Ca 1 km SSO om Duvehed nära landsvägen (hb G:
S. Holmdahl), Brattås nära landsvägen mot Rossared.
S. crassifolia. — Fjärås flerst. ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv. s. 121);
Tjolöliolms V-strand, nära Hanhals gräns vid stranden.
S.
S.
S.
S.

media. — a.
graminea.
a.
alsine. — t. a.
longifolia.
- Halvön i Lygnern (Ahlfv. s. 121), Gäddevik (Erdtm.

1925), nära gamla landsvägen ca 900 m S. om Gäddevik, på skogsplanterat
fält Ö om Gäddeviks gård mot Lygnern, V om Agnsjön (L. Spetz +01r),
ca 1 km Ö om Fixhult i mossmark vid landsvägen.
Cerastium arvense. Flerst. (Erdtm. 1925), Baltared (hb G: Lg),
Limmanäs (Spetz + Olr), Allarängen vid landsvägen, Ubbhult.
C. holosteoides v. vulgare. — a.
C. glomeratum. — Vid mindre väg mellan Bolg o. Allatorp (Cn +01r),
Tjolöholm, Rossared.
C. semidecandrum. — Kulle nära Rolfsåkers skola (Nn + Olr), kyrkan,
gård mellan Baggagården och Fridhem.
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Sagina nodosa. — V om Klipplyckesjön (Nn+Olr), SV om Asserlund
vid stranden (Stein. +01r), Tjolöholm; inuti landet: bäckutlopp mot Sundsjöns S-strand.
S. subulata. — Ubbhult (hb G: Blom), skogsväg mellan Skärsjön o.
Agnsjön (Gd+Olr), Jorred på Stensjöns Ö-strand, gamla vägen S om
Gäddevik.
S. procumbens.
a.
S. maritima.
Stranden V om Klipplyckan (Nn+Olr), Tjolöholm
(Erdtm. 1925).
Spergula arvensis. - a.
S. vernal is. — Kalberg vid väg Stormhult — Ålgårda.
S. rubra. — NO om Tom vid mindre väg mot grustag, Skärsjöns V-sida
på sandig skogsväg. Kullen vid vägen S därom, grustäkt NO om Dala.
S. salina.
V om Klipplyckesjön på stranden (Nn+Olr), Asserlund i
SV på stranden (Stein. +01r), Tjolöholms V-strand.
S. marginata. - Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv.); Tjolöholms strand,
Asserlund i SV (Stein. + Olr).
Arenaria serpyllifolia ssp. euserpyllifolia.
t. a. Exv. Hjelm, kyrkan,
200 m NO om Limmanäs etc.
Moehringia trinervia.
t. a.-a.
Scleranthus animus. - a.
S. perennis. - t. a.
S. polycarpos. — Grustag Ü om Tom, Bräckan (det. C. Blom).
Agrosteinma gitliago. - Ahlfv. uppger växten ss. a. i Halland. Den har
dock ej av mig påträffats inom undersökningsområdet.
Lychnis Uos-cuculi. — a.; f. albiflora (Ahlfv. s. 118) Rossared.
Viscaria vulgaris.
a.
Silene rupestris. — a. (17 lok.).
S. cucubalus.
Bräckan (Ahlfv.), SV om Hjelmsberg vid landsvägen,
nära Schweizerdalen vid landsvägen (Olr I960), strax N om kyrkan,
Gäddevik på vägbank, Limmanäs.
S. maritima. - Tjolöholm (Erdtm. 1925).
Melandrium album. — Bräckan (Ahlfv. s. 116), möjl. kyrkskolan (Olr).
M. rubrum.
t. a. (11 lok.). Exv. Tjolöholm, V om Nedregård, Duvehed
i S, Deberg, Tom, Allatorp, Dal, Rossared, Gåsevadholm etc.
Saponaria officinalis.
- Smedinge (Erdtm. 1925), 500 m NO om Sclvweizerdalen vid landsvägen, Allarängen, ca 400 m NV om kyrkan, Furuvik.
Diauthus deltoides.
Bräckan (Osc. Jn), Tjolöholms V-strand innanför
Karsholmarna samt Ö. Fäholmen rikligt.
Nymphaea alba. — t. a. i de flesta av sjöarna i inlandet.
Nuphar luteum.
a.
Aquilegia vulgaris. - t. a.: Jorred, Rörsjö vid gränsbäcken, Tom, V om
Tjolöholms stallbyggnad (Gd +01r), SO om Dal mot sjön, mellan Bäck och
grustaget S om Skår, SV om Asserlund, vägen mellan Torpa gård och Gamle
gård (Cn +01r), troligen på de flesta ställena förvildad.
Thalictruin flavum. — V om Klipplyckesjön på stranden (Nn +01r), vid
Lygnern SV om Stormhult (Olr 1960), Rossared vid stranden nedanför
säteribyggnaden, Kvia (Sölve Karlsson). — Torred (Olr 1960) utgår.
Sv. Bot.
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Actaea spicata. - Mellan Rossared o. Brattås (Ahlfv.), Tjolöholm i NÄ’
nära stranden, NO om Fixsjön på bergbrant vid sn-gränsen, 1 km SSO om
Duvehed nära landsvägen.
Caltha palustris. — a.
Trollius europaeus. — t. a. (13 lok.).
Anemone hepatica. — a. (22 lok.).
A. nemorosa. — a.
A. pulsatilla. — Bräckan, nära bygdegården Ö om Duvehed, Tom

mot
N, ca 1 km S om Skår i grustag, Harås, NY om Torp.
Ranunculus peltatus. — Duvehed i damm på gården, Hjelm vid Stensjöns utlopp, Tjolöholm i stranddamm Y ut, bäcken ca 600 m S om Lösthagen (Wessman + Olr), Stenslid o. SV om Asserlund (Stein. + Olr), Myrekulla kvarn.
R. trichophyllus. — Ss. R. paucistaminens f. divaricatus: Fjärås ut. närm.
lok.-uppgift (Erdtm. 1925); dikesbäck mot Rossared-viken.
R. sceleratus. — t. a. vid stranden ss. Tjolöholm, SV om Asserlund, V om
Klipplyckesjön (Nn +01r), vid sockengränsen mot Hanhals. Inlandslokaler:
Kvia (Solve Karlsson), Rolfsåkers ladugård, Gäddevik i nygrävt dike, präst
gården i parkdamm, ca 900 m nedströms Gåsevadholm vid Rolfsån, kanalen
på fältet N om Rolfsåker (rikl.).
R. auricomus.
a.
R. acris ssp. boreanus. — a.
R. repens. — a.
R. bulbosus. — t. a. (12 lok.). — Exv. Fixhult (Gd+Olr), strax Ö om
kyrkan, Rörsjö vid landsvägen (Gd+Olr), Tom, Annabo, Limmanäs vid
landsvägen, Duvehed i S, 700 m S om Lösthagen vid bäck, Tjolöholm nära
stranden i SV, Nedregård (Stein. +01r), Bräckan.
R. flammula.
a.
ssp. reptans. - Hjelm Ö ut vid Stensjön, mindre
vattenfyllt grustag vid landsvägen NV om Öxaredsjön, Sundsjöns SVstrand; Bräckan vid stranden (Ahlfv.), Stensjön vid Rossared o. Ålgårda
(Erdtm. 1925).
R. ficaria. — a.
Myosurus minimus.
Tjolöholm (Ahlfv. s. 106), Hjelmsbergs gård (Cn +
Olr).
Berberis vulgaris. - a.-t. a. (20 lok.). Saknas i nordöstra delen av området.
Chelidonium majus. —- Kvia (Spetz +01r) och gammalgården NO därom.
Corydalis fabacea. — Borgudden (Svensson 1928), Dal vid »Ljusa lyckan»
(C. Blom), Ijolöholm (flerst.), NO om Baltared på bergbrant (Osc. Jn),
Stensereds gård, strax NV om V. Tomgården.
Fumaria officinalis. — a.
Brassica campestris. — Flerst.
Sinapis arvensis. — a.
S. alba.
Rolfsåkers ladugård.
Raplianus raphanistrum. — Flerst.
Crambe maritima. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 106).
Cakile maritima.
t. a. på stranden: SV om Klipplyckan (Nn+Olr),
Ijolöholm (Cn+Olr), N. Karsholmen.
Thlaspi arvense. — a.
8 — 653878
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Teesdalia nudicaulis.
a.
Capsella bursa-pastoris.
a.
Cochlearia officinalis. — Tjolöholm (Ahlfv.), SV om Asserlund vid stran

den ( Stein. + Olr).
Subularia aquatica. — Lyngevik (Ahlfv. s. 108), Furuvik.
Berteroa incana. — »Ett stycke ovan Fjärås Bräcka» (Ahlfv. s. 109), ej

återf.
Erophila venia.
a.
Cardamine bulbifera. - Ss. Dentaria bulbifera: Tjolöholm (Svenson 1928).
C. impatiens.
Brattås (Ahlfv. s. 104).
C. hirsuta. - Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv. s. 188 o. Erdtm. 1925).
C. flexuosa. — Ss. C. silvatica: Borgudden (Ahlfv. s. 104).
C. amara.
a. (18 lok.).
C. pratensis. — a.
Barbaren vulgaris.
a.
B. stricta. — Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv. s. 105 o. Erdtm. 1925).
Cardaniinopsis arenosa. — Stensered vid landsvägen mot Rossared (Cn +

Olr).
Arabidopsis thaliana. — a.
Turritis glabra. Dal (Ahlfv.), Tjolöholm (Erdtm. 1925), Fälared o.

Stormhult (Gd + Olr), Bräckan vid jv-spåren.
Rorippa silvestris. —Tjolöholm på västsluttning mot stranden (Cn Olr).
R. islandica. - - Flerst.: Stranden innanför Fäholmarna o. V om Klipp
lyckan (Nn+Olr), Duveheds gård vid damm, bevattningsdamm på fält
Ö om Duvehed (Stein. +01r), V om Dagsnäs i lund vid Lygnern (hb G: Lg),
Gåsevadholm Ö om bron, V om Dals säteribyggnad nedanför uppspring på
fältet.
Erysimum cheiranthoides.
t. a.
Alliaria officinalis. — Tjolöholm (Ahlfv.).
Sisymbrium officinale.
Flerst.: grustag S om Skår, Truntetorp, 1 orpa
kvarn, Må, Duvehed, mellan Bolg o. Allatorp (Cn +01r), kyrkskolan (d:o).
Descurainia sophia. - Jvst., kyrkskolan nära landsvägen mot N (Cn + Olr).
Sedum telephium ssp. maximum. — a.
S. spurium.
Bräckan (Erdtm. 1925), Fixhult (Cn+Olr), sannolikt
trädgårdsflyktingar.
S. rupestre. — t. a.—a. särskilt i slättbygden (18 lok.).
S. annuum. — t. a.-a. (16 lok.)
S. acre. - a.
Saxifraga grannlata.

- Flerst. ss. mellan Hjelm o. Dukared, S om
Gåsevadholm, Tjolöholm, nära Rolfsåkers skola (Nn +01r), Bäck.
Chrysosplenium alternifolium. — t. a.: Tjolöholm o. Lygnern (Ahlfv. s. 99),
Dal samt mellan Sjövik o. Borgudden, Östergård, Furuvik, väster om V.
Tomgården, Mickelsgård (Cn+Olr), Rörsjö mot stranden (Olr 1960),
Kvia (Spetz +01r).
Ribes grossularia.
t. a.-a.
R. spicatum. — t. a.-a. Exv. Bräckan, Dal o. Tjolöholm (Erdtm. 1925
ss. R. Schlechtendalii), Rörsjö, Dukared, 600 m Ö om Hjelm, Lösthagen,
Tom, Deberg (Cn + Olr), Gamlegård, Måtorp etc.
Sv. Bot. Tidskr.,
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R. nigrum. — S om Skår vid mindre grustag, Baltared (hb G: Lg),
Rossared vid stranden framför säteriet.
Spiraea salicifolia. — Bräckan, Rossared (Erdtm. 1925).
Filipendula ulmaria. — a.
F. vulgaris. - — Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv.); Stormhult vid lands
vägen (Osc. Jn +01r), Bengtsered (Cn +01r).
Primus spinosa. — a.
P. avium. — t. a.- a. (18 lok.) ss. vid Bräckan, Ö ut mot Schweizerdalen,
Rossared, ONO om Baltared m. fl. platser.
P. padus. — a.
Rubus chamaemorus. — t. a. i områdets NÖ del: Iglatjärn (Osc. Jn +01r),
Lönnsjön, L:a Tåsjön, ca 200 m NO om Kleva stenbrott, Mörkatjärn, V om
Uggsjön, Mell. Hålsjön, L:a Tjärn.
R. saxatilis. — t. a.
R. idaeus. — a.
R. nessensis. — Uppgives av Ahlfvengren för Tölö sn mellan Rossared o.
Ålgårda. Bör vara Fjärås. Jfr Ahlfv. s. 90.
R. plicatus. — a.
R. Lindebergii. — Tjolöholm (Cn + Olr).
R. thyrsanthus. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 90).
R. caesius. — Bräckan vid jv-spåren nedanför.
R. hallandicus.
Kyrkan (Ahlfv. s. 91).
Fragaria vesca. — a.
F. moschata. — Prästgården vid mindre väg.
Potentilla palustris. — a.
P. argentea. — a.
P. norvegica. — Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv. s. 93); Fixsjön i NY.
P. erecta.— a.
P. anserina. — a.
Alchemilla plicata. — Bräckan (Erdtm. 1925).
A. glaucescens. — Grustag Ö om Tom.
A. acutangula. — Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Erdtm. 1925); Fixhult vid
landsvägen (Cn +01r). — Anm. Släktet Alchemilla ej närm. undersökt.
A. micans. —. Grustag Ü om Tom, jvst.
A. subcrenata. — Jvst. (hb G: S. Holmdahl).
Rosa villosa. — t. a.-a. Exv. Tjolöholm vid stranden, grustaget S om
Skår, SO om Bräckan, Hjelm, Allarängen, S om Må, NV om Sjögård,
hembygdsgården Ö om Duvehed, landsvägen N om Lönnsjön etc.
R. dumalis.
a.
R. canina. — t. a.
R. inodora. — Lygnern (Ahl fv. s. 88).
Agrimonia eupatoria. — Kullen o. S. om Ursåsberget (Cn +01r), vägen
S. om Klipplyckan (Nn + Olr), Gäddevik, stranden mot Hanhals.
Sorbus intermedia. — a. (25 lok.) särskilt i slättbygden och lövskogarna i
närheten; mindre allmän i områdets nordöstra delar.
S. aucuparia.
a.
Malus silvestris. — t. a.
Crataegus oxyacantha. — a. (20 lok.).
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C. monogyna.
Flerst.: Slätten (Gd +01r), ca 900 m S om Gåsevadholm
vid ån, nära Styrskulle vid byvägen, Tjolöholm, Ursås mot S och Östergård
vid ån (Cn + Olr).
Cotoneaster integerrimus. -- Tjolöholm och nära Allatorp (Ahlfv. s. 97),
sistnämnda ställe möjl. =Deberg (Cn+Olr), Ursås-bergets S-brant (Cn +
Olr), S om Ulvsbäck (Erdtm. 1925). Sistnämnda lok. möjl. i Hanhals sn.
C. melanocarpus. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 97), Kullen (Cn +01r), OSO om
Djäknegården vid Lygnerns strand.
Geum urbanum.
a.
G. rivale.
a.
G. rivale x urbanum.
Flerst. (Ahlfv. s. 95).
Cytisus scoparius. — t. a. (11 lok.) på berg- och backsluttningar, t. ex.
N om Bräckan, i Stensjöns omgivningar norrut samt S ut mot kusten
(Dalen, Ursås, Djupadal). Saknas i de nordöstra delarna av området.
Ononis hircina. t. a.-a. i själva slättbygden. I övrigt sällsynt ss. i skogso. mosstrakterna.
Medicago lupulina. — Bron vid Ålgårda på avfallsplats. Adventiv.
Melilotus officinalis. — S om bron vid Hjelm på gårdstomt (Gd +01r).
M. albus. — Ålgårda bro på avfallsplats. Adventiv.
Trifolium dubiuin.
t. a.—a. (17 lok.).
T. campestre. - Flerst. exv. nära bygdegården Ö om Duvehed, SV om
Schweizerdalen på fält mot sjön, Bräckan, grustaget vid kyrkan, Klipp
lyckan mot stranden i S, Slätten, Tjolöholm nära stranden i V, vägen vid
Stensjöns Ö-spets.
T. agrarium.
Hjelm, Rossared (Erdtm. 1925).
1. a.
T. liybriduni.
T. repens.
a. Vanligen utmed vägar.
T. fragiferum. - På stranden: Tjolöholm innanför Fäholmarna, NV om
Klipplyckesjön mot ITanhals-gränsen (Nn +01r), SV om Asserlund (Stein. +
Olr); längre in i landet Eskatorp vid vägkorsningen vid stora landsvägen
3 km från stranden (Ahlfv. s. 84).
T. arvense.
t. a.
T. pratense. - a.
T. medium.
a.
Anthyllis vulneraria.
t. a. a.
Lotus corniculatus. — a.
L. tenuis. - S om Tjolöholms vaktstuga (Svensson 1928, Gillner 1960),
SV om Klipplyckesjön vid stranden.
L. uliginosus. —■ Tjolöholmsvägen (hb G: Lg).
Astragalus glycypliyllus. — NO om Ålgårda o. Fälaredberget (Ahlfv.
s. 81), Djupadal (hb G:Lg), på sn-gränsen Ö om Hjelm (Gd +01r), nedanför
Ursåsberget mot S (Cn +01r), ca 1 km S om Skår i grustag.
Vicia hirsuta. — t. a.-a. i slättbygden (17 .ok.)
V. tetrasperma.
Tjolöholm (Ahlfv. s. 79), fältet 800 m SI om Schwei
zerdalen samt Bräckan (Gd+Olr), Kullen (Cn+Olr), Hjelm Ö om bron,
SV om Klipplyckan mot stranden, Äskebacka.
V. cassubica. - Tjolöholm (Ahlfv. s. 80), Ö om Hjelm vid Tölö-gränsen
(Cn +01r), Ö om kyrkan (Erdtm. 1925) möjl. »Lygnern OSO om DjäkneSa. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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gården (Olr), Smedinge o. Ålgårda (Erdtm. 1925), Ursåsbergets sydbrant
(Cn + Olr).
V. cracca.
a.
Y. villosa. - - Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv.); Smedinge (Erdtm.
1925).
V. sepium. — a.
Y. angustifolia. — Bräckan, SV om Schweizerdalen (Olr 1960), vägkant
SO om Gäddevik, Slätten mot jv. (Gd +01r).
V. lathyroides. — Tjolöholm vid stranden.
Lathyrus silvestris. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 78) vid stranden, Dal vid
nedfartsvägen till säteriet. — v. platyphyllus. — Tjolöholm (Ahlfv.).
L. pratensis. — a.
L. montanus. — a.
Oxalis acetosella. — a.
O. stricta. — Kyrkogården.
Geranium sanguineum. — Kullen (Cn +01r), Lyckan på bergbrant nära
Stensjöns Ö-ände (4 ex.).
G. coluinbinum. - Tjolöholm på strandsluttning framför slottet.
G. dissectum. — a. i slättbygden (22 lok.).
G. lucidum. - Tjolöholm mot NV. Ett fåtal ex. på bergklack i skogen.
G. molle. — Sundsjön (Erdtm. 1925), Kullen ss. trädgårdsogräs (Nn + Olr),
Tjolöholm vid stranden (Gd +01r).
G. pusillum. - Vägkorsningen V om Tom (Cn +01r), Bolg ss. trädgårds
ogräs (Cn +01r), kyrkogården, prästgården, Stensered.
G. silvaticum.
- Hembygdsgården (3 ex.). Ståndorten — stenig, buskbeväxt grusmark nedanför ett utschaktat gammalt sandtag — är ovanlig,
varför kulturspridning kan tänkas föreligga.
G. robertianum.
a.
Erodium cicutarium.
a.-t. a.
Radiola linoides. — Vägen Stormhult-Ålgårda vid mossefragment, på
sandig körväg ca 600 m V om Sjövik, Tjolöholm innanför Fäholmarna,
gamla landsvägen V om Skogen, V om Asserlund (Stein. + Olr).
Linum catharticum. - Jorred vid Stensjön, nedanför grustaget S om
Skår, Tjolöholm på stranden, NV om Klipplyckesjön på stranden (Nn +
Olr), V om Asserlund (Stein. + Olr), Rörsjö båtbrygga.
Polygala vulgaris.
a.
Euphorbia peplus. — Jvst., Lii, avtagsvägen vid Kärret, Slätten, kyrko

gården.
E. cyparissias. — Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Erdtm. 1925); ödetomt
S om Kyrkomossen (L. Spetz+Olr).
E. helioscopia. — a.
Mercurialis perennis. — a.
Callitriche stagnalis. — 600 m Ö om Gäddevik, Limmanäs, 300 m NV om
Sjögård, Stallakärr vid vägbäck, mellan Dukared o. Rossared vid stranden,
Ö om Kullen i landsvägsdike (Nn +01r), Gåsevadholm.
C. intermedia. - Sundstorpsån (Ahlfv.), bron vid Staborg, Lygnern nära
Schweizerdalen.
C. verna. - Damm vid prästgården, Ubbhult i klippkar (Wessman +01r),
Sv. But.
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900 m S om Gåsevadholm invid ån, bevattningsdamm på fält Ö om Duvehed (Stein + Olr).
C. hermaphroditica. — Ss. C. aulumnalis: Dal (Ahlfv. s. 78).
Euonymus europaeus. — Tjolöholm (Svenson 1928).
Acer platanoides. — t. a.-a.
Impatiens noli-tangere. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 73), Dal o. Rossared
(Erdtm. 1925), lund vid landsvägen ca 1 lon SSO om Duvehed (Spetz +01r),
Rörsjö mot stranden (Gd +01r), 900 m S om Gåsevadholm vid ån.
I. glandulifera. — Förvildad vid Duveheds gårdsdamm.
Rhamnus cathartica. — Tjolöholm vid damm NV om slottet.
R. frangula. — a.
Tilia cordata.
Flerst. (jfr Erdtm. 1925 s. 374).
Malva moschata. — Rräckan (Ahlfv. s. 71), på landsvägskant vid Tölögränsen ca 1 km V om Sjögård, Stormhult vid landsvägen, Stensered.
M. silvestris. — Mellan Stensereds gård och landsvägen i åker.
Hypericum montanum. — t. a. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 70), NÖ om Sund
sjön (Erdtm. 1925)=? N om Sundstorp (Gd+Olr), Fixsjön (Olr 1960),
Ö om Hjelm =Stensjöns NV-strand, 1,2 km V om Sjögård, Annabo (Gd +
Olr), Kvarnås och Ursåsbergets S-brant (Cn +01r), Fälared vid landsvägen,
N om Agnsjön, Skärsjön ca 500 m S om Skogen, NO om Ålgårda bro.
H. maculatum. — a.
H. perforatum.
a.
Elatine hydropiper. — Rossareds strand.
Drosera rotundifolia.
a.
D. intermedia. — t. a. företrädesvis i myr- och skogsmarkerna.
Viola riviniana. - a.
V. canina. — a.
V. canina x riviniana. — Harås-vägen NNO om kyrkan (Olr 1960).
V. palustris. — a.
V. arvensis. — t. a.
V. tricolor ssp. eulricolor. — a.
Peplis portula. — Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv. s. 67).
Lythrum salicaria. — a.
Epilobium hirsutum.
- Korsvägen V om Tom vid avtagsvägen till
Deberg.
E. montanum. — a.
E. collinum. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 65), Bräckan (Erdtm. 1925), Fixhult (Cn +Olr).
E. roseum. — Fjärås t. a. (Ahlfv. s. 66), exv. N om avtagsvägen till
Slätten, vägen till Tjolöholm Ö om Kullen, V om Tom vid vägskälet, jvst.
(hb G: Lg), Myra, Rossared etc.
E. obscurum. — Eskatorp (Ahlfv. s. 66), Ö om Kullen i landsvägsdike
(Nn +01r), S om Klipplyckan vid större ladugård (Nn +01r).
E. adenocaulum. — t. a.-a. i låglandet.
E. palustre. —• a.
Chamaenerion angustifolium. — a.
Oenothera biennis. — Jvst. (hb G: Lg), grustaget nedanför och V om
Bräckan, rikligt.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1

KÄRLYÄXTFLORAN I FJÄRÅS SOCKEN

119

Circaea alpina. — NO om Ålgårda (Ahlfv. s. 67), skogsbryn SV om Stormliult nära landsvägen (Olr 1960), 600 m V om Gäddevik mot sjön (Gillner).
C. lutetiana. — Äskebacka vid stranden (Osc. Jn + Olr).
Myriophyllum alterniflorum. — Jorred i Stensjön (Olr 1960), Hjelm
Ü ut, bäck mot Fixsjöns Ö-sida, Gåsevadholm.
Hippuris vulgaris. — Tjolöholm o. Bräckan (Ahlfv. s. 64), Sundsjöns
östra sida (Gd +01r), nära Nedregård i damm (Stein. +01r).
Cornus suecica. — (17 lok.)
Hedera helix. - t. a. Se fig. 1.
Sanicula europaea. — V om Dagsnäs i lund vid Lygnern (hb G: Lg).
Anthriscus silvestris. — a.
Torilis japonica. — Djupedala (hb G: Lg), Kullen, Tjolöholm framför
slottet mot sjön.
Cicuta virosa.
Torpa (Bo Peterson 1947), Hjelmsberg i större dike vid
vägen mot Hjelm (Gd +01r).
Carum carvi. — a. särskilt inom det odlade området.
Pimpinella saxifraga. — t. a. i synnerhet på grusåsarna.
Aegopodium podagraria. — a.
Berula erecta. — Ö om Kullen vid landsvägen till Tjolöholm (Nn +01r).
Aethusa cynapium. — Lii, Tom (L. Spetz +01r), Rossared.
Selinum carvifolia. - Bengtsered (Cn + 01r), Signekulla, Ilultabacka.
Ligusticum scoticuin. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 60).
Angelica silvestris.
a.
A. litoralis.
Tjolöholm (Ahlfv. s. 60).
Peucedanum palustre.
a.
Pastinaca sativa. — Flerst. (Erdtm. 1925).
Daucus carota. — Tjolöholm i N på strandvall.
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum. — Flerst.: Rörsjö vid bäck, mellan
Hultabacka och Kleva (Gd + Olr), Stensered, vid landsvägen nära Lönnsjön,
Ubbhult flerst. (F. Wessman +01r), Dal 400 m N om säteriet, Bengtsered.
Pyrola minor.
t. a.
P. rotundifolia. - Rossared (Erdtm. 1925), ca 250 m N om Slätten (F.
Wessman + Olr) vid åkerväg.
P. media. — t. a. (14 lok.). Synes sällsynt i den egentliga slättbygden i V.
Ramischia secunda. - t. a.
Monotropa hypopitys. t. a. (12 lok): halvön i Lygnern (Ahllv. s. 57),
mellan Dala och Lösthagen samt 1 km Ö om Annabo (Olr 1960), St. Tjärn,
nära väg SV om Ryatjärn, Schweizerdalen mot V, mellan Stormhult och
Sundsjön i NO, SO om Öresjön mot Sundstorp (Gd +01r), nära Mörkatjärn,
Iglatjärn, NO om Tom ovanför grustagen etc.
Andromeda polifolia.
t. a. särskilt i moss- och skogstrakterna Ö ut;
saknas i slättbygden.
Vaccinium vitis-idaea. — a.
V. uliginosum. — a.
V. myrtillus.
a.
V. oxycoccus. — a.
Calluna vulgaris. - a.
Erica tetralix. — a.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Empetrum nigrum. — a.
Primula veris. -— Rossared (Erdtm. 1925) = Vom viken vid säteribygg
naden och ca 400 m SO om denna, Bengtsered vid landsvägen, Allarängen
och Baltared (hb G: Lg), på sistnämnda tre ställen vid Fälåns övre lopp
och dess tillflöde från norr, Fixsjöns SV-ände nära landsvägen, Gåsevadholm flerst. S ut vid ån, samt Dal vid »Ljusa lyckan» (S. Holmdahl 1953).
Lysimachia vulgaris. — a.
L. nummularia. — Torpa kvarn på vägkant (Gd + Olr), Tjolöholm mot
sjön nedanför slottet.
L. thyrsiflora. — t. a.-a. (15 lok.).
Trientalis europaea.
a.
Glaux maritima. — a. på stranden ss. Tjolöholm, Y om Klipplyckesjön,
SV om Asserlund.
Anagallis arvensis. - Tjolöholm (Ahlfv. s. 54). Rikligt på stranden i V.
Armeria maritima. — a. på stranden ss. Tjolöholm, V om Klipplyckesjön
och SV om Asserlund; inlandslokaler: Bräckan, vägen mot Styrskulle.
Centaurium vulgare. — Stranden NV om Klipplyckesjön (Nn l Olr),
Tjolöholm, V om Asserlund (Stein. +01r).
C. pulchellum. — Tjolöholm (Erdtm. 1925).
Gentiana pneumonanthe. - Ca 800 m Ö om kyrkan (Olr 1960), Ö om
Kvia (Solve Karlsson), Torrsjön (hb G: S. Holmdahl), Oxsjön i S (Cn).
Gentianella baltica.
Tjolöholm (hb G: G. Hjertman).
G. uliginosa. _ Stranden vid Hanhals-gränsen (Spetz + Olr).
Menyanthes trifoliata. — a.
Vinca minor. — Förvildad vid landsvägskant nära väg till Fagared.
Fraxinus excelsior.
a.
Convolvulus arvensis. - Flerst. (Erdtm. 1925); jvst.
Calystegia sepiurn. — a. i slättbygden särskilt vid kusten (21 lok.). v. colorala: Eskatorp (Ahlfv.), Hultabacka.
Cuscuta europaea. — Ålgårda (S. Holmdahl 1953).
Echium vulgare.
Jvst.
Symphytum officinale. — Landsvägen Vallby-Myra, Vassbacka (Gd +
Olr), Myrekulla kvarn, Gåsevadholm (odlade) och S därom vid ån, hem
bygdsgården samt Dal (hb G: Lg).
Anchusa arvensis ssp. occidentalis. — t. a.
Myosotis laxa ssp. caespitosa. — t. a.
M. palustris. — Vid Rolfsån ca 600 m uppströms Gåsevadholm. Tjolöholms V-strand, 2 ex., ca 900 m S om Gåsevadholm i åkanten.
M. arvensis. — a.
M. hispida. - t. a.
M. stricta. — Flerst.: SV om Schweizerdalen (Olr 1960), kyrkogården,
vid väg Ö om Tom, bygdegården, 1 km S om Duvehed på berg, som åker
ogräs S om Kyrkomossen nära grustagen (Spetz +01r).
M. discolor ssp. versicolor. — Flerst.-t. a. SV om Schweitzerdalen (Olr
1960), S om Skåregärde, Allarängen på åbring, S om Duvehed, Tjolöholm,
NO om Tom nära Rinna, Lösthagen och 900 m S om Gåsevadholm nära ån.
Ajuga pyramidalis. — a.
Scutellaria galericulata. — t. a.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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Glechoma liederacea. — a.
Prunella vulgaris. — a.
Galeopsis ladanum. Flerst.: — I åker vid bygdegården Ö om Duvehed

(Gd +01r), 200 m NV om Limmanäs, grustag S om Skår, mellan Dala o.
Stenlid, Bräckan vid jv-spåren samt Ö om Tom vid väg till grustag. Karak
tärsväxt i sandområdena.
G. bifida. - a.
G. tetrahit. — a.
G. speciosa.
t. a.
Lamium album. — Duvehed (Ahlfv. s. 46), jvst. (Stein. +01r).
L. purpureum.
a.
L. hybridum. — t. a.: Bräckan (Eliasson + Olr), Tjolöholm, Äskatorp, väg

skälet V om Tom, jvst., Asserlund på åsens N-sida (Stein. +01r), Kullen
vid landsvägen (Nn +01r), Sundsjöns S-strand i åker.
L. moluccellifolium. - Mångenst. (jfr Ahlfv. s. 46): Bräckan (Nn +01r),
Hjelm, Myra, Kockagården, Mickelsgård, nära avtagsvägen till Fagared,
Stensered.
L. ampiexicaule. — V om Tjolöholms stallbyggnad, Sundsjöns S-strand
i åker, kyrkan, vägskäl nära prästgården, Stensered.
Leonurus cardiaca. — Hjelm (Ahlfv. s. 46), jvst. (Erdtm. 1925).
Stachys silvatica. — a.
S. palustris. - a.
S. arvensis.
Lii ss. trädgårdsogräs och Dal i åker (hb G: Lg), Jorred i
åker nära landsvägen vid Stensjön, Klipplyckan ss. trädgårdsogräs (Nn +
Olr), Stormhult.
Satureja vulgaris. — Flerst.: NO om Lyngevik (Ahlfv. s. 44), Allarängen o.
Allatorp (Erdtm. 1925), Ö om Stallakärr på Ursåsbergets S-brant (Cn +
Olr), Styrskulle, Ålgårda vid bron, Äskebacka (Osc. Jn + Olr).
Origanum vulgare. — Kullen (Cn : Olr), Ursåsbergets S-brant (hb G: Lg).
Thymus serpyllum.
Nedregård (Stein. + Olr), grustag S om Skår,
Bräckan i S, Tjolöholm i NY och flerst. på stranden innanför Kars- och
Fäholmarna.
Lycopus europaeus.
a.
Mentha arvensis. — a.
Hyoscyamus niger. - Nära kyrkan (Svensson 1928). Ej återfunnen.
Solanum dulcamara. —- t. a.
S. nigrum. - t. a. i slättbygden särskilt mot kusten.
Verbascum thapsus. — Mångenst.-1, a.: Tjolöholm (Ahlfv. s. 35), Fälared
o. Ålgårda (Erdtm. 1925), avtagsvägen till Djupadal, Deberg o. Kullen
(Cn+Olr), Klipplyckan i S vid ladugården (Nn+Olr), grustaget vid Lii,
Fixhult (Cn +01r).
V. nigrum. - t. a. (15 lok.) i synnerhet kring kyrkan och därifrån ut
strålande vägar.
Linaria vulgaris.
a.
Scrophularia nodosa. - a.
Veronica serpyllifolia ssp. euserpyllifolia.
a.
V. longifolia. — Tjolöholm nedanför slottet, Lygnern i N (Rystedt).
V. arvensis. —• a.
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V. agrestis. — t. a.
V. opaca. — Jvst. (Stein. + Olr).
V. persica.
Flerst.: Tjolöholm, Bäck, Duveheds gård, Slätten, Stensered

vid avtagsvägen, Klipplyckan (Nn+Olr), kyrkskolan (Cn+Olr).
V. chamaedrys. — a.
V. scutellata. — Flerst.
V. officinalis. — a.
V. beccabunga.
Rörsjö mot Stensjöns strand och 700 m S om Löstliagen vid bäck (Gd+Olr), Ö om Kullen vid avtagsvägen till Tjolöholm
(Nn +01r), Tjolöholm vid stranddamm, Dukared vid Stensjön, Limmanäs
på fält i N, ca 900 m S om Gåsevadholm vid ån.
Melampyrum pratense. — a.
M. silvaticum.
Lygnern (B. P.), Deberg (Cn +01r), Skärsjöns V-sida,
SSO om Duvehed nära landsvägen, S om Skår mot grustaget, Dals säteri.
Euphrasia brevipila ssp. eubrevipila. - a.
E. curta. - Må vid vägen.
E. micrantha. — På landsvägskant bland ljung nära Lönnsjön, upplags
plats vid landsvägen 1,5 km Ö om Fixhult, vid väg S om Ubbhult mot
L. Öresjön.
Odontites rubra.
Tjolöholms stallbyggnad (Cn+Olr), S om Klipp
lyckan vid större ladugård (Nn +01r), på stranden NV om Klipplyckesjön
mot Flanhals (Nn +01r), Ö om Tom i åker nära grustag, Stensered.
Rhinanthus major.
I åker vid grustag Ö om Tom.
It. minor. — t. a.-a. (18 lok.).
Pedicularis palustris ssp. eupalustris. — NO-stranden av Stensjön (Olr
1960 = Jorred), Fixsjön (Gd +01r), Gäddevik, vid Rolfsån 600 m uppströms
Gåsevadholm.
P. silvatica. — Flerst.: Lyckan vid Stensjöns Ö-ände, Ubbhult (hb G: C.
Blom), Hultabacka (Stein +01r), Sundsjöns S-strand, mosse SV Agnsjön,
landsvägen N om Lönnsjön.
Lathraea squamaria. - N om Agnsjön, Tjolöholm (John Eriksson).
Pinguicula vulgaris. — Fjärås ut. närm. lok.-uppgift (Ahlfv.); Jorred mot
Stensjön, SV om Asserlund på stranden (Stein. +01r), Oxsjön i S (Cn+ Olr).
Utricularia vulgaris. - Damm vid Nedregård (Stein. +01r).
U. intermedia.
Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv.); Öresjöns Ö-sida N
om Sundstorp (Gd I Olr), Fixsjön i Ö, St. Tåsjöns avloppsbäck (Cn i Olr),
Uggsjön i V., Grisasjön.
U. minor. — Fjärås ut. närm. lok.-uppg. (Ahlfv.).
Plantago major. - a.
P. media. — Bräckan (Ahlfv. s. 32), jvst. i gräsmatta.
P. lanceolata. — a.
P. maritima. — a. vid stranden, större grustag och längs vägarna i slätt
bygden, ofta rikligt, ss. Tjolöholm, Bräckan, Deberg, vägen Vallby-Fogdegården, Gamlegård, Ö om Djäknegården, NO Tom, vägen vid Styrskulle etc.
P. coronopus. — Tjolöholm på båtbrygga nedanför slottet.
Littorella uniflora.
t. a.: Lygnerns strand vid Fjärås Bräcka (Ahlfv.
s. 33), Sundsjön, Stensjön, Rolfsån (Erdtm. 1925), Fixsjön (Gd +01r), L:a
Öresjö (Cn +01r), Hjelm vid Stensjön Ö ut, Skärsjön, Furuvik, Oxsjön (Cn).
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Galium borcale. — a.
G. palustre. — a.
G. odoratum. — Klevahagen (Osc. Jn + Lg).
G. uliginosum. — t. a.

G. saxatile. - t. a. (13 lok.).
G. verum ssp. euverum. - a.
G. mollugo. — a.
G. aparme. — t. a. (14 lok.) i låglandet särskilt mot kusten.
G. Vaillantii. — Gåsevadholm.
Adoxa moschatellina. — t. a.: Tjolöholm (flerst.), mellan Rossared o.
Brattås (Ahlfv.), Dal (Erdtm. 1925), Deberg (Cn -fOlr), 1 km SSO om Duvehed (Spetz + Olr), Asserlund mot V (Stein. +01r), N om Grankullen, Ö om
Baltared o. bäcken SO därom, Ubbhult (Wessman + Olr), Östergård.
Sambucus racemosa. — Djupedala vid riksvägen (Cn+01r), SO om
Djäknegården, Bräckan (flerst.), SO om Orred i skogen, Stensered, Kyrkomossen samt mellan Gåsevadholm o. Kulla.
S. niger. — Styrskulle nära mindre väg (Gd + Olr), Klipplyckan i S
(Nn+Olr), Tjolöholm.
Viburnum opulus. — a. (25 lok.).
Linnaea borealis. — Mellan Kleva stenbrott o. Aborrtjärn i gles barrskog
(Gd + Olr), i terrängen Ö om vägen Torpa gård-Allatorp enl. ägaren (Cn +
Olr).
Lonicera periclymenum. — a.
L. xylosteum. — Tjolöholm nära stranden nedanför slottet (Gd+Olr).
Förvildad?
Valerianella locusta. — Tjolöholm.
Valeriana sambucifolia.
- t. a.-a.
V. officinalis. - Landsvägen N om Alenäs, Äskebacka (Osc. Jn + Olr).
Succisa pratensis. - - a.
Knautia arvensis. - a.
Campanula rapunculoides.— Flerst. ss. Tjolöholm, Kullen, Bäck, Fälared, jvst., N om kyrkskolan o. Torpa gård (Cn +01r).
C. glomerata. — Mellan hembygdsgården och Stenahusen på fältslutt
ning. Kulturspridd?
C. trachelium. — Bengtsered vid landsvägen (Cn +01r), Hultabacka på
vägkant.
C. latifolia.
SV om Fagared (Hård 1927 s. 287), Stormhult (Osc. Jn +
Olr), Gäddevik på Ö-sidan, 1 km NV Tjolöholm vid norra stranden samt i
parken nära vakthuset.
C. rotundifolia. —- a.
C. persicifolia. — t. a. ss. Allarängen (Holmdahl 1953), Fixhult, SO om
Djäknegården, Tjolöholm, Rörsjö, Deberg, NNV om Dala, Rossared, Ö om
Stallakärr (Cn +01r), L:a Gravsjön (Osc. Jn).
Jasione montana. — t. a.
Lobelia dortmanna.
- t. a. särskilt i större sjöar: Lygnern, Stensjön,
Sundsjön, Fixsjön, Skärsjön, Agnsjön, L:a Öresjö (Cn +01r) m. fl.
Eupatorium cannabinum, — Tjolöholm (Ahlfv.). Ej återf.
Solidago virgaurea. — a.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Aster tripolium. — Fäholmarna o. Tjolöholm (Erdtm. 1925), V om Klipp

lyckan (Nn + Olr).
A. Novi-Belgii. — Förvildad på utkasthög N om Kvia (Spetz +01r).
Erigeron acre. — Kyrkogården. Bräckan vid jv-spåren mot S.
Filago minima. — 800 m SV om Schweizerdalens pensionat, 300 m V

därom, Bräckan vid järnvägsspåren i schaktet.
Antennaria dioeca. — a.
Giiaphalium silvaticum. — a. särskilt kring grustagen.
G. uliginosum.
a.
Inula salicina. — Bengtsered vid landsvägen (Gd + Olr).
Bidens tripartita. — a.
B. cernua. — Damm vid Nedregård (Stein. +01r), strandgöl SV om Asserlund.
Galinsoga ciliata. — Lygnevik ss. trädgårdsogräs (hb G: Lg), kyrkogården.
Anthemis arvensis. — Flerst. - t. a.: Jorred (Olr 1960), V om Limmanäs
(Spetz +01r), S om Skår i grustag, Myrekulla kvarn, Klinnås, Stensered,
Ö om Tom nära Rinna, nedfartsvägen till Dal, nära ån ca 900 m S om
Gåsevadholm, Älenäs.
A. cotula. — Bangården kring jvst. (hb G: Lg).
Achillea ptarmica ssp. euptarmica.
a.
A. millefolium. — a.
Chrysanthemum vulgare. — Tjolöholm flerst. vid stranden, Lekevallen

vid avtagsvägen till Myra, vägen Ö om Djäknegården, landsvägen 800 m
NO om Schweizerdalens pensionat, gården Bräckan, vid torp S om Rinna.
Ch. leueanthemum.
a.
Ch. segetum.
t. a.
Tripleurospermum maritimum.
Tjolöholm, Fäholmarna.
v. inodorum. - a.
Matricaria recutita. — Mångenst. - t. a.: Lygnevik (Ahlfv. s. 4), Tjolö
holm, Kullen på landsvägskant, Klipplyckan S ut vid ladugården (Nn i
Olr), Rossared, Hjelmsberg, SO om Asserlund i åker, Stensered, Gåsevad
holm i S, Duvehed.
M. matricarioides. — a.
Artemisia vulgaris.
a.
Tussilago farlära. — a.
Petasites hybridus. — Tjolöholm (Ahlfv. s. 10) ss. P. ovatus.
Arnica montana.
a.
Senecio vulgaris.
a.
S. silvaticus.
a.
S. viscosus. — t. a.-a. (14 lok.).
S. vernalis. — Jvst. (hb G: Lg).
Echinops sphaerocephalus. — Tjolöholms strand på ruderatplats framför

slottet.
Carlina vulgaris.
- Lygnevik, Skärsjön o. Tjolöholm (Erdtm. 1925);
grustaget S om Skår.
Arctium lappa. — Jvst. (hb G: Lg), landsvägen nära Rossared (F. Wessman +01r), Vassbacka (Nn +01r).
A. minus. — t. a.-a. i slättbygden (17 lok.).
Sv.
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Carduus crispus. — Jvst. (hb G: S. Holmdahl), Bengtsered vid landsvägen.
Cirsium vulgare. — a.
C. palustre. — a.
C. heterophyllum. — V om Rörsjö gård i löväng (Gd +01r), S om Ålgårda

vid landsvägen (1 ex.), Ubbliult mot sn-gränsen (Cn +01r).
C. arvense. — a. — v. horridum. - Tjolöholm (Svensson 1928).
Centaurea jacea. — a. (17 lok.).
C. phrygia. - Må (Blom 1961: Osc. Jn).
C. cyanus. — Flerst.-t. a.
C. scabiosa. — Grustaget S om Skår.
Lapsana communis. — a.
Hypochoeris maculata. — Ö om Hjelm på Stensjöns N-sida, N om

Agnsjön, Limmanäs i NV på åsen, Fixhult (Cn +01r).
H. glabra. — Schweizerdalens pensionat (hb G: Lg).
Leontodon hispidus. —- Jorred mot Stensjön, Baltared-bäcken i S, Dal
vid nedfartsvägen, Bengtsered (Cn + Olr).
L. autumnalis. — a.
Tragopogon pratensis ssp. eupratensis. — t. a. vid vägar i slättbygden.
Scorzonera humilis. — a.
Taraxacum. För småarterna inom detta släkte förfogar jag ej över några
uppgifter.
Sonchus palustris. — Tjolöholm vid stranden (Lundberg 1959).
S. arvensis. — a.
S. oleraceus. — t. a.
S. asper. — a.
Lactuca muralis. — a.
Crepis tectorum.
t. a.
C. capillaris. — Jvst., ålderdomshemmet och Lerbäck (hb G: Lg).
C. paludosa. —- Dal, bäck mot Sundsjöns S-sida.

Hieracium. - Av detta omfattande släkte, som ej kunnat närmare under
sökas, har endast följande taxa antecknats:
H.
H.
H.
H.

pilosella. — a.
auricula. — a.
aurantiacum. — Nära landsvägsbron över Fälån V om Allarängen.
stenolepis.
Flerst.

Summary.
Vascular Plants in the Parish of Fjärås on the
Swedish south-west coast.
The parish of Fjärås is one of the largest in the province of Halland.
It is situated on the south-west coast of Sweden, about 10 km south
of the little town of Kungsbacka and about 30 km south of Gothen
burg. From the coast inside the Onsala peninsula, Fjärås extends
in a north-easterly direction right across the country up to the parish
of Sätila, a distance of about 25 km.
Si>. Bot. Tidskr., 59 (l‘J65) : 1
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Of the total area, 151 km2, nearly 130 km2 is land, of which 29 %
is arable and 48 % forest. The remainder consists of rock, heatherclad moors and marshes of no major importance for the economy.
A large part of the parish area is covered with lakes, the largest
of which, Lygnern, is nearly 20 km long. As the land-ice melted,
there accumulated at the western end of Lygnern a huge end-moraine
Bräckan —, which converted the original arm of the sea into a
fresh-water lake, with his outlet to the north through the present lakes
Sundsjön and Stensjön and from there by the Rolf-stream to the sea.
To the west and south-west of Bräckan extends the proper lowland
area, chiefly built up by sea-loam to an altitude of about 3-15 meters
above the sea. The Fjärås plain continues westwards at everdecreasing height and encircles the knob of rock, Ursås.
Farthest to the west the Tjolöholm peninsula is the most interesting
part of the parish. It has a large number of littoral plants of the west
coast but also, in the forest glades between the low coast-mountains,
a number of grove species, some of which are rare not only in Fjärås
but in the province as a whole. Rossared at Stensjön and Dal at the
south-west point of Lygnern also present a grove vegetation similar
to that of Tjolöholm, oak and beech being the principal arboreal
elements.
As the distance from the coast increases, the land rises more and
more and reaches, east of a line between Stensjön och Sundsjön, an
average altitude of about 100 m (max. 157 m above the sea). Here
-—above the marine limit—the landscape quickly changes appearance
and presents wide pine-wood areas, bogs and numerous small lakes,
especially to the east towards Västergötland.
The loam, the sand, and the rock—mostly gneiss and granit,
which, especially north-east of Sundsjön, is covered with a more
or less thick stratum of moraine gravel—lend to the Fjäråsdistrict
its main geological structure. — Temperature and precipitation in the
Fjärås area are in first place affected by its vicinity to the Atlantic
(Kattegat). The January temperature averages between 0 and — 1°,
while the June temperature varies around + 16°. The precipitation
at the coast has been measured as averaging about 700 mm annually,
but in the more elevated interior it rises to 900 mm. The mild winter
prolongs the vegetation period until late autumn.
The coast-line is altogether 9 km long. On the beach, usually flat
but often narrow, beneath the ridges, it is easy to find many of the
representatives of the west-coast flora: Triglochin maritimum, CochSv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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learia officinalis, Sagina nodosa, Armeria maritima, Spergula marginata, Ligusticum scoticum, Juncus Gerardi, Scirpus maritimas, Centaurium vulgare, Trifolium fragiferum, Ranunculus sceleratus, Atriplex
litorale och Rumex maritimas—the last-mentioned in marshes on the
beach. There also grow rare plants like Lotus tenuis, Plantago coronopus och Carex paleacea etc. Their topographical place in relation
to the beach-line is decided, as pointed out by Gillner 1960, by,
inter alia, salinity, humidity and the general quality of the ground.
Remarkable is the habitat of Sonchus palustris in Tjolöholm, one of
the northernmost in Scandinavia. In the dells of Tjolöholm also
are found Gagea spathacea, Cardamine bulbifera, Festuca arundinacea,
and Euonymus europaea and others.
On the fertile Fjärås Plain with its fields of beets and horse-radishes
etc. there is a great frequency of weeds like Sinapis arvensis, Sonchus
species, Polygonum lapathifolium, P. amphibium, Veronica arvensis,
Spergula arvensis, Myosotis, Lamium purpureum and Euphorbia
helioscopia, Crepis tectorum and others. Rather frequent are Ononis
hircina, Chenopodium glaucum, Geranium dissectum and Rumex
obtusifolium, the last-mentioned especially in the neighbourhood of
farms, where we also lind Solanum nigrum, Euphorbia peplus, Vero
nica persica etc. in the garden plots. More rarely occur Matricaria
chamomilla, Chenopodium bonus-henricus, Berula erecta and Lotus
uliginosus.
The sand deposits at Bräckan and SE of it are the habitat of several
plants patient of aridity. To this group belong Anemone pulsatilla,
Teesdalia, Silene cucubalus, Trifolium arvense, Anthyllis vulneraria,
Carex ericetorum, Thymus serpyllum, Carlina vulgaris and others.
In the late summer and autumn Pimpinella saxifraga, Senecio
viscosus and Filago minima are also among the more or less common
plants characteristic of the areas in question.
The rocky wooded district in the east, which links up with south
western ollsets of the South-Swedish Highlands, present in field
strata of the pine-woods, among others, the following boreal-mon
tane species: Goodyera repens, Trientalis europaea, Lycopodium
complanatum, Empetrum nigrum, Linnaea borealis, Listera cordata
and Stellaria longifolia. There we shall also find Monotropa hypopitus
and Cornus suecica.
The flora of the swamps is represented by e.g. Carex pauciflora,
Narthecium, Juncus squarrosus and J. alpinus ssp. nodolosus, Drosera,
Myrica gale, Trichopliorum caespitosum ssp. germanicum, and on the
Si>. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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springy edges of the bogs Andromeda, Rhynchospora alba and Carex
lasiocarpa are frequent standard plants, whereas Carex magellanica
and C. limosa are represented more seldom.
Of the large lakes the majority are so-called Lobelia-lakes with clear
water and stony or rocky bottom. Where the lowland area continues
up to the beach-edge, the shores are often encircled by a belt of
Scirpus lacustris, Phragmites, Typha and Equisetum species, often
in thick clusters. Common littoral plants are also Carex vesicaria
and C. rostrata, Alisma plantago-aquatica och Eleocharis palustris,
with yellow and white water-lilies floating in the deeper water
outside the A'egetation of reed.
In the railway yard there are found some adventive plants e.g.
Senecio vernalis, Echium vulgare, Bromus inermis, Arctium officinale,
Descurainia sophia, Anthemis cotula etc.
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IAKTTAGELSER ÖVER TYRESÖ SOCKENS
VEGETATION OCH FLORA
EFTER 1936.
AV
WILHELM RASCH.
Nedanstående framställning grundar sig på strövtåg och exkursio
ner gjorda så gott som årligen inom Tyresö socken i Södermanland
sedan sista upplagan av »Stockholmstraktens växter» utkom 1937.
Uppgifterna om nya lokaler har insamlats mera slumpvis och
arbetet gör ej anspåk på att vara en fullständig inventering av flora
utan en komplettering till den systematiska genomgång, som ut
fördes vid det ovannämnda arbetets redigering av så skickliga
florister som Asplund, Qvarfort, Arwidsson m. fl.
Mina blygsamma iakttagelser inskränker sig till att 24 för socknen
nya arter antecknats. Dessutom har i flera fall nya lokaler för redan
1937 kända arter upptäckts.
Särskild uppmärksamhet har ägnats tre av mig funna kalklokaler
vid förkastningssprickor i gnejs. På dessa lokaler har även anteck
nats för området nya arter. Från dessa har även medtagits mossor
av intresse, dels tidigare publicerade av Allan och Wilhelm Uggla,
dels av förf. samlade och bestämda av lektor Edvard von Krusenstjerna.

Det utan tvekan intressantaste fyndet är Viola Reichenbachiana,
som jag funnit på hittills 5 lokaler inom området. Framställningen
har kompletterats med en utbredningskarta över denna arts svenska
förekomster.
Tyresö socken är en urgammal kulturbygd. Av gamla kartor
framgår att liera ängar i början av 1700-talet hävdades. Det är
därför intressant, att ett antal av de sällsyntaste arterna finnas inom
områden, som på kartan utmärkts som »äng».
Fram till 1800-talets mitt torde större delen av området ha varit be
vuxet med ekblandskog. Inemot mitten av detta århundrade gjordes
9 - 653878

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1

WILHELM BASCH

130

stora avverkningar av detta trädslag och så sent som på 1910-talet
avverkades ett 90-tal ekar. Följden har blivit att barrskogen över
tagit ekens roll. Där fortfarande enstaka storekar står kvar, har
de också satt sin prägel på vegetationen, t. ex. vid Dyviks gård. De
sista årtiondena har betytt en våldsam exploatering av större delen
av socknen med åtföljande röjningar av träd- och buskbeståndet.
Det är därför intressant, att trots de skador på den naturliga vegeta
tionen, som måste uppkomma vid villaexploatering med exempelvis
intensiv gräsmattekultur, inga av de sällsyntare arterna försvunnit
ur bilden. Anmärkningsvärt är sålunda, att den intressanta förekoms
ten av Cephalanthera longifolia trots att villor ligger tätt över dess
forna växtområde har observerats och skonats av åtminstone en
av tomtägarna och en ny lokal har upptäckts tack vare exploa
teringen inom Solberga område, där den tidigare tydligen undgått
uppmärksamhet (fig. 1).
Den gamla ruderatplatsen vid Uddbv kvarn (kraftstation), kanske
numera den enda orörda lokal av denna karaktär inom Stockholms
trakten, ägnas särskilt intresse.
Av de 28 för trakten nya arterna är 10 antropokora neofyter, in
komna genom utsäde eller trädgårdsplantering och sålunda sanno
likt av mera efemär livslängd.
De övriga däremot torde ha ett nog så stort intresse. Särskilt om
nämnande förtjänar Cephalanthera rubra, som jag den 10 juli 1945
upptäckte blommande i 10 ex. vid landsvägskanten i Lindalen uppe
på rullstensåsen, utlöparen av Upsalaåsen. Den har sedan dess ej
återfunnits i blom. Asplenium ruta-muraria, hybriden mellan Care.x
flava och tumidicarpa samt Impatiens noli-tangere kommer att
närmare behandlas under beskrivningen av kalklokalerna. Viola
Reichenbachiana ägnas ett särskilt kapitel.
Nyanläggning av vägar har tydligen gett spridning åt många arter.
Följande exempel anföras: vägen till Älmora, som stryker cirka
20 m över havsytan utmed en förkastningsbrant, är kantad av Rubusbuskar, dels R. thyrsanthus i flera ex., dels R. sulcatus och R. Wahlbergii. Thlaspi alpestre sprider sig mer och mer för varje år utefter
vägkanterna, Achillea ptarmica vid fuktiga vägkanter i närheten av
Brakmaren. Linaria vulgaris sprider sig hastigt utefter landsvägs
kanterna. Vägdiken domineras numera av Epilobium rubescens, vilken
tycks konkurrera ut andra Epilobium-arter såsom Lamgi, parviflorum och roseum.
De i Stockholmstraktens växter (SV) omnämnda lunddälderna
Sv. Bot.

Tidskr., 59 (1965): 1

131

TYRESÖ SOCKENS VEGETATION OCH FLORA

Sfnmd V, v s v (an v k e n
1. tmyhölittfn

m

FaxferutM
K/thFhinten

rumh>

Bi'tméfh>>lMrn

a \ U ‘'A.V
StKorftmuren

tilängm

,;s

irrSaSL thujti.

Wtriit§3hiX*t$.
Sana
CsYSV.lYO

tärJkwi
® SmåtA
ifijloifi
rnzMSm.£

spelar inom Tyresö en större roll än som framkom i sista växtförteckningen. Rörligt ytligt grundvatten tycks vara förutsättningen för
denna vegetationstyp jämte tämligen djup beskuggning av al- eller
barrblandskog. Typiska lunddälder finns sålunda utefter vägen
Mörkdalen-Vissvass, flera lokaler i skogen mot Stensjön, i skogen
intill Älmora träsk osv. En nästan konstant ledart är Carex remota
(5 lokaler), men dessutom förekommer alltid någon eller några
av följande arter: Mattheuccia struthiopteris, Chrysosplenium alternifolium, Circea alpina (4 lokaler), Impatiens noli-tangere (2 lokaler),
Cirsium heterophyllum (1 lokal). I skogen bortom Mörkdalen växer
en egendomlig form av Mentha arvensis, ofta steril under i övrigt
samma ekologiska betingerlser som lunddäldernas arter. Möjligen
sammanhänger förändringen med genom skogstillväxten betingad
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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brist på belysning. Mina erfarenheter om denna biotop överens
stämmer helt med Almquists framställning (1929).
Kalv fjärden, den smala inre delen av den havsvik, som klyver upp
Tyresö socken i en östlig och en västlig del, är stadd i en fortgående
uppgrundning genom landhöjningen. En följd av uppgrundningen
på ett tidigare stadium är dels ett litet alkärr beläget mellan Tyresö
slott och stranden, dels Karptjärn, en liten dysjö belägen 1-2 km norr
om Kalvfjärdens innersta spets. Starkt uppgrundad är även Brakmaren, tidigare kallad Myraviken i sydöstra hörnet av fjärden. De 4
lokaler, som sålunda bildats, hyser var för sig mycket intressanta
(loristiska element. I både Brakmaren, Alkärret och Karptjärn
växer sålunda Carex pseudocyperus. I Karptjärn flera characéer
Hydrocharis, Utricularia intermedia m. fl. och 2 calcifila mossarter
(Scorpidium scorpioides och Drepanocladus exannulatus f. submersa).
I en trång kanal mellan vassar norr om Notholmen i fjärden med
stark uppgrundning växer characéer, Myriophyllum spicatum och
som en nyhet konstaterad 1942 Najas marina. Vegetationen inom
dessa områden vore värd en grundligare utredning.
Under 1940-talet utfördes talrika röjningar, ej sällan i barrskogs
partier, med bränning av ris på platsen. I anslutning härtill upp
trädde massförekomster av Geranium bohemicum, som vanligen åter
försvann efter ett-två år. Ett av de vackraste exemplen härpå var
en röjning mellan Gröndalen och Höjden, där G. bohemicum förekom
i massvegetation tillsammans med G. lanuginosum. Jag har i växtförteckningen antecknat alla de lokaler av Geranium-arterna jag
funnit. G. lanuginosum-lokalen är publicerad av Dahlgren (1949),
som granskade av mig samlat frö.
Rörande orkidéer bör noteras, att en stark tillbakagång av Orchis
sambucinus ägt rum, tyvärr sannolikt genom rovplockning. Ham
marbya paludosa, som 1937 växte ganska rikligt vid Åva träsk, kunde
ej återfinnas 1963. Växtlokalen för Epipogium aphyllum torde vara
helt spolierad genom avverkning.
På Gabriel Bodings karta över Tyresiö av 1748 (fig. 2) konsta
teras att sydöst om Kalffjärden fanns 3 ängar: Solberga äng,
Kalfnäsängen och Hammarängen. Dessa 3 ängar företer fort
farande intressanta rester av lövängsvegetation trots att två av dem,
Solberga och Kalfnäset (numera Bergholms bostadsområde), är
exploaterade och bebyggda med sommarvillor. Jag skall först uppe
hålla mig något vid dessa sistnämnda. Ek och hassel samt andra
lövträd är genomgående ganska väl bevarade. Däremot är underSv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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Fig. 2. Gabriel Bodings karta över Tyresiö (1748).
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Fig. 3. Detalj från Gabriel Bodings karta (1748) med inlagda växtlokaler. I Solberga äng, II K alfnäsängen, III = Hammarängen. C = Cephalanthera longi folia,
G = graminiderna Brachypodium silvaticum, Melica uniflora, Melica ciliata, Festuca
giganlea, Bromus Benekeni och Hordelymus europaeus, R = Viola Reichenbachiana.

vegetationen mångenstädes spolierad genom intensiv gräsmattkultur.
I år (1964) kom till min kännedom att Cephalanthera longifolia
växer inom Solbergaområdet, vilket jag bekräftade den 2 juli. Be
ståndet var dock ej större än 2 ex. Det är sannolikt att man skulle
kunna finna (lera lokaler genom systematiska besök på alla tomter,
vilket dock knappast är genomförbart. Inom Bergholmsområdet
fanns minst 5 lokaler för Cephalanthera tidigare. Numera har jag
fått kännedom om åtminstone 1 lokal, som pietetsfullt vårdas.
Andra lokaler inom detta område är säkert spolierade genom över
kultur. Emellertid torde väl Cephalanthera longifolia’s förekomst här
få sin förklaring genom uppgiften om gammal hävdad ängskultur.
Av intresse är även förekomsten av Melica ciliata inom detta område.
So. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Ännu intressantare i detta hänseende är Hammar ängen. Enligt
kartan omfattar den utom även nu befintligt betesängområde hela
det s. k. Hammarberget. Detta område hyser följande växter av
exceptionellt intresse: Melica uniflora, Brachijpodium silvaticum,
Bromus Benekeni, Hordeum europceum och Festuca gigantea. Alla
dessa gräs, som numera är ganska trängda dels av betning, dels av
vildväxande skog och ren slyskog, torde utan tvekan kunna rubri
ceras som relikter från den gamla ängskulturen. Huruvida ängen
även omfattade den rika lokalen av Viola Reichenbachiana eller om
den liksom nu dominerades av ekvegetationen, är ej säkert. I varje
fall måste den ha gränsat intill ängens södra hörn.
På fig. 3 har jag inprickat lokalerna för ovannämnda fanerogamer
inom de områden, som på kartan från 1748 betecknats som äng.
Slutsatsen måste bli, att de arter, som med rätta måste betecknas
som de för området intressantaste och för övrigt inom Stockholms
trakten endast anträffas på kalkområdena i skärgårdens nord-östra
delar, med största sannolikhet är relikter från hävdade lövängar.
Vilken roll kalkhalten i jordmånen kan ha spelat, kommer att
mera utförligt behandlas nedan.
Sten Selander har i den brett upplagda växtbeskrivningen i
»Stockholms skärgård» skildrat hur Ramsmoraön tedde sig innan
den uppodlades. De växter han då fann med undantag av guckuskon,
strandmyntan och Bromus ramosus, växer ännu idag på Tyresö
ehuru sällsynt och fragmentariskt. Bromus ramosus ersättes för
övrigt här av 4 andra ovanliga lundgräs. Man frestas tro, att även
Tyresö i gångna århundraden haft en lika rik och fängslande flora
som Ramsmoraön och andra öar i yttre skärgården. Vi vet knappast
något om Tyresö flora före 1914. Thedemus skriver 1859: »Tyresjö
socken ... är nästan alls icke undersökt i botaniskt hänseende ...»I.

I. Kort naturbeskrivning och geologisk beskrivning.
Den berömde professor A. G. Nathorst har i »Beskrivning till
kartbladet Gustafsberg» (Sveriges geologiska undersökning 1881) be
skrivit den allmänna naturbeskaffenheten i Tyresö (jfr fig. 1):
»Den allmänna naturbeskaffenheten är den inre skärgårdens vanliga,
mer eller mindre kala bergkullar, skilda genom skogbevuxna eller
odlade smärre dalsänkor, mossar eller ängar. Bergen intaga vida
större areal än de lösa jordlagren, men som grus här är mycket under
ordnat och lera den allmänna jordarten, är större delen av jorden
Sv. liot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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mellan kullarna odlingsbar. Ganska stora leråkrar finns flerstädes i
Tyresö. Genom sin rikedom på löfträd — isynnerhet björk, asp
m. fl. och på sina ställen vackra ekar samt dennas ombyte med barr
skog, genom vexling af de ofta tvärbranta bergen med ängar, åkerfält
och smärre sjöar, genom de många fjärdarna, vikarna och sunden,
hafva dessa trakter erhållit ett skaplynne som med skäl gjort dem
kända som mycket natursköna. Bergen vid några af fjärdarnas
sidor resa sig stundom ganska tvärbrant till ej obetydlig höjd, såsom
hland annat det s. k. Telegrafberget, som reser sig upp öfver Erstaviken ända till 84 m ...»
Av särskilt stort intresse är de parallella sprickplan, som går genom
socknen från nordväst till sydost. Det viktigaste fortsätter i Kalvljärden och Älmorafjärden ut till Gränö. Parallellt med denna
spricka går två parallella plan väster ut och med en mera sydlig,
som korsar den förra sprickans sträckning. Dessa sprickbildningar
ger socknen dess omväxlande natur. I sprickdalarna ligger lager av
östersjö- och ishavslera, överlagrat av vittringsjord och förna eller
åkerlera. Av sprickorna bildas sjösystemet Fatburn-AlbysjönFlaten-Långsjön, som sätter sin prägel på den centrala delen av
socknen. Glacialleran visar vid analys 1,64% kalk, märgeln 6-12 %
kolsyrad kalk och åkerlera från Elgö 1,29% kalk. Åkerlerans mäk
tighet vid Finnhorg (gammalt tegelbruksområde på Tyresö) var
1,5 m, glaciallerans 1,5 m och glacialmärgelns 0,9 m. Vanligen blir
hela leran kalkhaltig genom att kalk uppstiger från märgeln upp i
leran. Märgeln kan bli ända till 5 m djup, t. ex. söder om Dyvik.
Jag har själv haft tillfälle att iakttaga denna märkliga förekomst
av kalk i jorden dels vid grävning på min egen tomt, belägen invid
Kalvfjärden, där ren, gråvit kalklera, som fräste intensivt för saltsyra,
anträffades på drygt 1 m djup. Vid en dikesgrävning hade en
vacker lerprofil blottlagts i närheten av Brakmaren, där liknande
lager anträffades på 1,5 m djup, och slutligen gjorde geologen
Bertil Halden vid ett besök en provborrning på Finnhorg och fann
samma ljusa kalkhaltiga lera på drygt 1 m djup.
Berggrundens beskaffenhet enligt N. Sundius’ kartblad
över Stockholmstrakten 1948 skildras salunda: »Berggrunden utgöres
huvudsakligen av den för Södermanland karaktäristiska slirgnejsen,
en skiffrig ofta lättvittrande gnejs, omväxlande med ljusare band eller
körtlar av pegmatit. Från Saltsjöbrevik sydväst-västerut gör gnejslagren en stor båge nedom Vissvass i södra delen av socknen, den
s. k. Vissvassbågen. Jag skall ej gå närmare in på de övriga archäSv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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iska bergarter, som uppbygger huvuddelen av socknens berggrund
och är påfallande kalkfattiga. Här skall endast omnämnas två berg
formationer, som i ekologiskt hänseende sannolikt har ett större
intresse. Innanför, alltså norr och nordväst om den förutnämnda
Vissvassbågen sträcker sig två smala skållor av kalkhaltig bergart.
Den ena, en kalkhaltig gnejsart som kallas sy eni t, sträcker sig från
Vissvass norrut utefter Mörkdalen fram under Brakmaren, över
Skansen samt i en båge söderut och västerut norr om Långsjöns
ända till Handen. Alldeles inpå och alltså öster och norr om denna
skålla från Åvatrakten till Brakmaren ligger en skålla av di or it.
Syenitens kalkhalt är 1,85-2,59 %. Dioriten, som räknas till
grönstenarna, hyser i regel kalk i form av kalkfältspat enligt
Nathorst från 11,7-35% Ca.»
Så långt alltså den geologiska kartans vittnesbörd. Då jag fann
Asplenium ruta-muraria växa i en spricka i det branta Klövberget vid
Kalvfjärden, som var beklädd med en tjock beläggning av utfälld
kalk, tog jag inalles 4 prov från denna bergbrant och under
ställde dem statsgeologen Erik Åhman vid Sveriges geologiska under
sökning. Två av proven visade sig vara biotitgnejs, dettredje amfibolitgnejs och det fjärde amfibolit. Detta sistnämnda prov är taget från den
mörka klippa, som omger sprickan, där Asplenium ruta-muraria växer.
Ehuru sålunda den bergart, som omger sprickan är basisk, anses
dock amfibolit cj tillräckligt kalkhaltig för att åstadkomma kraftig
kalktuffutfällning. Man förutsätter här kraftigare kalkkällor i form
av körtlar inneslutna i gnejsen eller enligt en nyare teori inpressad
i sprickorna genom tryck av inlandsisen (Halden 1950).II.

II. Brantberg med avsöndring av Calciumcarbonat.
A. Lokal vid Klövberget.
Den sprickdal i södermanlandsgnejsen, som bildar Kalvfjärden,
begränsas i sydost av en brant ås, benämnd Klövberget, som i cirka
500 m sträcker sig söderut från Tegelbrukets lerslätt till halvön
Xoret. Klippan stupar i sin största sträckning utan landfäste rätt
ner i havet och har en höjd av cirka 30 m. Söder om denna sträck
ning utgöres stranden av en 20-25 m bred remsa, huvudsakligen
täckt av en ackumulationskon av stora och medelstora block.
Då man från nordväst närmar sig den övre delen av branten, som
svårligen kan nås annat än med båt, ser man på långt håll all klippan
på ett cirka 50 m2 stort område sticker av mot omgivningen genom
Sv. Hot. Tidskr., 5.9 (1965) : 1
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sin svarta färg. I denna klippformation, som utgöres av amfibolit,
framsipprar ur flera sprickor vatten och kanterna av sprickorna är
täckta av tjocka lager av gråvit utfälld kalk, som fräser starkt vid
syreprov.
Prov tagna från den fuktiga marken nedom sprickan visar måttligt
hög kalkhalt och pH 6,4 resp. 5,8. Den svarta bergarten fräser ej för syra.
Undersökning på kalkhalt liksom pH-undersökningarna, som nämnas
här och i fortsättningen, är utförda av min son, ingenjör Nils Olof Rasch,
som då var anställd som kemist vid Statens institut för hantverk och
industri, enligt en metod utarbetad av Kuntze i Diisseldorff med potentio
meter med kombinerad glaskalomel-elektrod. Jordproven har skakats med
destillerat vatten 1:4 i 2 timmar och fick sedan vila i 20 timmar. Därefter
bestämdes pH-värdet enligt ovanstående metod. Kalkhalten analyserades
enligt följande metod: Cirka 5 ml av skakat prov (jord och vatten) centrifugerades. Den klara lösningen försattes med något ammoniak (10%)
och några droppar ammoniumoxalat (2N). Erhållna fällningar av kalciumoxalat bedömdes vid jämförelse inbördes. Ungefärlig halt av kalk har
påvisats med 10-% saltsyra och bedömts enligt följande skala:
1) Ingen fräsning
0 kalkhalt
2) Svag fräsning
Svag kalkhalt
3) Tämligen kraftig fräsning
Måttligt hög kalkhalt
4) Mycket kraftig fräsning
Hög kalkhalt.
Resultaten kommer att redovisas i anslutning till beskrivningen av de
olika lokalerna. (Jfr Waldheim 1947.)

År 1948 iakttog jag i sprickorna Asplenium ruta-muraria. Lokalen
är ej omnämnd i SV. och är ej såvitt jag vet senare publicerad. År
1949 bad jag Halden att se på lokalen, och han omnämnde den
kortfattat i en uppsats 1950.
Redan 1948 var beståndet rätt stort och kraftigt med stark blad
variation. Sedan dess har sekundära lokaler uppstått. År 1962 har
arten spritt sig till nya sprickbildningar åt nordväst. Dessutom upp
täcktes i januari 1962 2 nya lokaler på ca 150 m avstånd åt sydost
utefter 2 mindre sprickor med Ca-beläggning.
Följande växtlistor från Klövberget antecknades den 28
juni 1962:
a) i omgivningen av Asp lenium -lo k ale n:
Ormbunkar.
Buskar.
Asplenium ruta-muraria
Berberis vulgaris
A. septentrionale
Rhamnus frangula (i rasmarken)
A. trichomanes
Rosa sp.
G r am i ni d e r.

Melica ciliata
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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b) på sydbergsbranten 500 m sydost om Asplenium -1 o k a 1 e n:
Graminider.

Träd.

Quercus robnr
Alnus glutinosa
Tilia cordata
Fraxinus excelsior
Betula sp.
Picea och Juniperus 1 telning resp.

Melica uniflora
Roegneria canina
Brachypodium silvaticum
Buskar.

Rosa sp.
Corylus avellana

Ormbunkar.

Asplenium trichomanes, A. septentrionale
Cystopteris fragilis
Polypodium vulgare
Örter.
Cynanchum vincetoxicum
Scrophularia nodosa
Sedurn acre
Geranium sanguineum
G. lucidum
G. robertianum
Epilobium collinum
Origanum vulgare
Verbascum thapsus
Veronica officinalis

Galium aparine
G. odoratum
G. verum
Lychnis viscaria
Potentilla anserina
Turritis glabra
Actaea spicata
Fragaria vesca
Valeriana officinalis
Eupatorum cannabinum (Fig. 4)

Anmärkningsvärt är fyndet av Melica ciliata, som ju är en obligat
calcifil art. pH-värdet under en tuva var dock ej mer än 4,6 och
kalkhalten svag.
I en grottliknande bildning på södra delen av branten med rikligt
sippervatten är väggarna beklädda med Asplenium trichomanes och
Cystopteris fragilis. Prov på sippervattnet visade kalkhalt 0 och pH
4,2. På ett öppet parti intill denna »grotta» redovisas måttligt hög
kalkhalt och pH-värden 4,6 resp. 5,7.
Fortsätter man söder om den nakna bergbranten kommer man
omedelbart till en typisk »sydbergbrant» med hammare, bergrot,
ackumulationszon (fig. 5). Lindarna är gamla, knotiga, krypande
exemplar, skogspartiet för övrigt mellan stenblocken slutet. Trots den
skuggiga biotopen massvegetation av Galium odoratum, måttligt med
gräs, bland vilka Melica uniflora och Brachypodium är särskilt
anmärkningsvärda. Det märkligaste inslaget är den breda vegetatio
nen av Eupatorium i strandkanten, som sträcker sig ca 100 m utefter
detta bälte. Tydligen är Eupatorium vid sin nordgräns i norra
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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zon, H = hammare. E = Eupatorium, G = graminider (t. ex. Brachijpodium silvatieum
och Roegneria canina), O = Galium odoratum, Q - Querem robur, T = T ilia cordata.
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Upplands kustområde och angränsande del av Gästrikland kalkgynnad. I Södermanland tycks dess lokaler utom Tyresölokalen vara
tämligen små och delvis efemära.
Bergets ackumulationszon upphör småningom och bergrotsvegetationen övergår i en bördig lövskogsdäld intill halvön Noret. Endast
några tiotal m från den badvik, som avslutar brantberget, är vegeta
tionen synnerligen rik och intressant. Här finns under buskskiktet
socknens enda lokal för Allium arsinum, upptäckt av med. lic.
Förnell på 1920-talet. I buskskiktet dominerar hasseln. För övrigt
är våraspekten synnerligen vacker. Den 25/4 och 25/5 1962 har jag
antecknat: Anemone hepatica med övervägande röda blommor, ett
stort bestånd av Adoxa moschatellina, Viola Reichenbachiana, V. riviniana samt hybriden mellan dem. V. Reichenbachiana har på
denna lokal bredare kronblad än på övriga lokaler i Tyresö och är
sålunda lik arten som den uppträder i södra Sverige. För övrigt
växer i fältskiktet: Anemone nemorosa, Vicia silvatica, Cardamine
bulbifera, Paris quadrifolia, Convallaria majalis, Corydalis pumila,
Trientalis europaea, Carex digitala, Melica uniflora. Av mossor in
samlades Plagiochila asplenoides och Bartramia ithyphylla enligt
E. v. Krusenstjernas bestämningar.
På bergbranten ovan sistnämnda vegetationsparti iakttages även
smärre sprickor med utsipprande vatten, som avsatt CaC03.
Förkastningsbranten, som småningom ganska hastigt avtar, fort
sätter utefter hela Älmorafjärden och övergår i Dyvik i en fruktbar
lerslätt. Hela sistnämnda parti utmärker sig för vacker ekängsvege
tation. Anmärkningsvärt är att spridda lokaler för Bromus Benekeni
och Brachypodium silvaticum har påträffats i Älmora mot stranden av
Älmorafjärden.
B. Lokal sydväst om Brakmaren.
På södra stranden av Brakmaren, en vik av Kalvfjärden, reser sig
ett litet brantberg, högst 20 m högt och med en vertikal, genom vittring
i sin nedre del konkav yta mot östnordöst. På ett cirka 15 m brett
område är berget starkt vittrat med talrika sprickor med riklig bergssega, som samlar sig vid bergroten till en liten kallkälla. Kring en del
av dessa sprickor kraftig utfällning av kalk. Bergarten är en mörk,
sannolikt amphibolitisk gnejs.
Vid prövning med saltsyra uppskattas kalkreaktionen till mycket
stark på kalkbeläggningen, men negativ på omgivande bergarten.
Vattenprov från källan visar måttligt hög kalkhalt och pH 3,7.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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Dyprov från källans botten visar måttligt hög kalkhalt och pH
6,8.
År 1953 var denna källa starkt skuggad av ett par gamla ekar,
så att praktiskt taget ingen sol kom fram till bergroten. Då växte
här ett stort bestånd av Cardamine amara (steril) samt på brädden av
källan några förkrympta ex. av Impatiens noli-tangere med kleistogama blommor. År 1956 borthöggs ekarna och en del små buskar.
Åren 1957 och 1958 hade Impatiens utvecklats till full inlloration
och fruktsättning i minst 30 ex. Fanerogamfloran var för övrigt ej
särskilt anmärkningsvärd. I omgivningen växte Campanula latifolia,
Geum rivale, Filipendula ulmaria, i trädskiktet en äldre Ainas glutinosa, Salix caprea och några yngre Quercus-telningar. På klippan av
kärlväxter endast enstaka ex. av Cystopteris fragilis. Mossfloran från
källan var så mycket mer anmärkningsvärd (bestämningar av E. v.
Krusenstjerna). I källan växer levermossan Conocephalum conicum, ny för Tyresö och sällsynt i Södermanland för övrigt, samt blad
mossorna Fontinalis antipyretica, Fissidens adianthoides, Mnium
punctatum, Eurhynchium sp. (sannolikt hians). Av dessa är Fontinalis
cirkumneutrofil, Fissidens kalkgynnad, Eurhynchium hians kalkfordrande, Mnium punctatum cirkumneutrofil. På bergväggen utan
för kalkzonen riklig förekomst av Orthodicranum montanum, som ej
alls är kalkgynnad.
Fynden av Impatiens och Cardamine amara, för övrigt sällsynta
inom Tyresö, kan förklaras genom att fyndplatsen tillhört Brakmarens översvämningszon i historisk tid och arterna hållit sig kvar
genom vattenflödet från bergväggen. En del av mossfynden indikerar
klart kalkhaltig miljö.
Före 1937 hade man icke observerat de båda fanerogamerna inom
socknen. Asplund har funnit en lokal för Impatiens mellan Grön
dalen och Långsjön. Utefter bäckar vid denna fyndplats och den
bäck, som utgör tillflödet till stora diket som mynnar endast 50 m
från källan i Brakmaren, har jag funnit Cardamine amara. För båda
arterna måste man sålunda förutsätta tidigare rikligare utbredning.
De är sålunda relikter och som sådana att uppfatta som gynnade av
den kalkhaltiga biotopen.
För övrigt är berget intressant ur synpunkten sydberg brantberg.
Det är ju framförallt Halden, som hävdat att de s. k. sydbergens
avvikande flora ej kommer till utveckling, om ej kalkhaltig bergssega
finnes. Om sedan väderstrecket är sydligt eller ej tillmäter han se
kundär betydelse. Här har vi en sådan lokal vid ett berg, som har sin
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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exposition åt öster med dragning åt norr, med riklig Ca-haltig bergssega, där en från omgivningen avvikande flora utvecklats.
C. Lokal vid bergbrant sydost om Älmora träsk.
Älmora träsk är en långsträckt sjö, belägen sydväst om en bergås,
som löper parallellt med Klövbergets södra utlöpare efter Älmorafjärden. Sjöns sydöstra ända fortsätter i ett kärr, som närmast har
karaktären av alkärr med ett par dm vatten och beväxt huvudsakligen
av C ('(/•ex-ar t er. Liksom Klövberget stupar berget brant ned mot
kärret, på en sträckning t. o. m. överhängande.
Vid genomläsning av A. och W. Ugglas förteckning över mossorna
inom Tyresö (1953), fann jag att av 13 arter antecknade från Älmora
träsk 7 st. är kalkgynnade (57 %), nämligen Sphenolobus minutas,
Preissia quadrata, Distichum capiltaceum, Cinclidium stygium, Cratoneuron fdicinum, Ambtystegium Sprucei och Ctenidium molluscum.
Jag beslöt då att omedelbart göra ett besök vid Älmora träsk, trots
årstiden den 28 november 1958.
På grund av mossfynden koncentrerade jag mig på sumpmarken
nedom träsket och gjorde då följande iakttagelser. Utefter cirka 300 m
är berget framåtlutande på grund av stark vittring, och medelstora
stenar är ackumulerade vid dess rot. Detta område är genomdraget
av talrika sprickor, genom vilka på många ställen rikligt med vatten
sipprar ut och bildar mindre vattensamlingar, som mynnar ut i
kärret. Utefter sprickorna riklig kalkbeläggning, kraftigt rea
gerande på saltsyra. Prov på droppvattnet visade stark fällning
med kaliumoxalatreagens. Prov av vattnet i kärret visade endast svag
reaktion på oxalat.
Två levermossor fullkomligt uttapetserade områdena nedom utsippringsställena för kalkvatlnet, nämligen Preisia quadrata och
Pellia endivifolia. Vidare påträffades följande calcifila mossor:
Fissidens adianthoides, Mnium Seligieri, Tortetta tortuosa, Homatothecium sericium, Campylium protensum och Ptilidium ciliare
(cirkumneutrofil?).
Tillsammans med de av Uggla speciellt för Älmora träsk uppgivna
calcifila 7 arterna växer sålunda ytterligare 6 (7) calcifila mossor på
området. I kärret anträffades vidare 15 arter, som ej befanns vara
kalkgynnade. Bestämningarna av mina insamlade ex. gjorda av
v.

Krusenstjerna.

Fanerogamfloran i kärret domineras i området mitt för kalkloka
len av Carex flava och C. tumidicarpa samt hybriden dem emellan
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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(fastställd av Lars Fagerström, Helsingfors). Då Carex /lava är en
kalkgynnad art, synes biotopen A^ara basisk, trots att vattnet i kärret
ger svagt utslag för oxalat.
Öster om kalklokalen utgöres fanerogamfloran nästan uteslutande
axr Carex diandra. I trädskiktet Alnus glutinosa, Betala sp. i tämligen
späda ex. På botten av kärret bl. a. Chara sp.
Sammanfattningsvis finner man sålunda, att lokalen vid Almora
träsk är en typisk kalklokal med kalkutfällning utefter sprickor
i till synes typisk gnejs med för dylika lokaler typiska calcifila ele
ment.
I bröderna Ugglas förteckning säges helt generellt (1953, s. 378),
att »kalkhalten, där den påvisas är ringa». Man har svårt
att förstå ett sådant uttalande, om författarna sett ovan beskrivna
lokal. Sannolikt har den lokalen förbisetts och de calcifila mossorna,
som upptecknats av dem, även funnits på andra lokaler i omgiv
ningen av sjön Almora träsk, vilken av mig ej närmare utforskats.

III. Adventivfloran vid Uddhy kraftstation (f. d. kvarn).
Den som har äran av att tidigast ha observerat Uddby adventiva
växtplats är utan tvekan Qvarfort, som under tiden 1926-1936
följt några ax? de viktigaste arterna regelbundet. Bl. a. var han den
förste, som konstaterade förekomsten av Allium rotundum och
Coronilla varia.
När författaren 1935 i SBT publicerade ett kortfattat meddelande
om lokalen, var det egentligen endast en mera intressant art, som
tillkom, nämligen Lathyras tuberosus. Linaria vulgaris har troligen
upptäckts av en okänd meddelare till l:a uppl. av SV, då den i den
senare står med en stjärna (»okänd meddelare»). Först 1958 och
1964 såg jag den växa på tomten.
Numera växer den ej ovanligt utefter de nya vägarna inom sock
nen. Echium och Potentilla norvegica har ej anmärkts förr än 1958.
Conium maeulatum är utgången.
I nedanstående lista har jag upptagit samtliga fr. o. m. 1936 iakt
tagna adventivväxter. Frekvensen år 1964 har utmärkts med
-1------ b + +, utgången är utmärkt med —.
Allium rotundum + (7 ex.)
Berteroa incana + +
Cichorium intybus + + +
So. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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M. officinalis + + +
Potentilla norvegica +

Allium rotundum torde ej tidigare vara beskriven i svensk littera
tur. Det vore därför frestande att ge en mer utförlig beskrivning av
arten, vilket utrymmet dock ej tillåter. Det må endast nämnas, att
den bland europeiska Allium-arter står mellan scorodoprasum och
vineale, men att huvudet är mycket tätare, excentriskt, blommorna
mera kortstjälkade och färgen mättat violett, groddknoppar saknas.
Den ljusa löken är omgiven av talrika små violetta bilökar. Dess hem
vist är Sydeuropa, men den är spridd i Mellaneuropa med orent utsäde.
Lathyrus tuberosus, som tidigare är antecknad från flera adventivplatser i Stockholmstrakten, torde nu sannolikt vara utgången från
samtliga dessa lokaler. Trots att arten vid Uddby växer på en så
onaturlig plats som i vasskanten, visar den i år (1964) tydlig tendens
till spridning med talrika yngre telningar runt om den gamla tuvan.
Coronilla varia, som ju genom sina kraftiga rotstockar kan bli ett
besvärligt ogräs, uppvisar fortfarande ett kraftigt bestånd endast
20-30 m från växtplatsen för Lathyrus.
Samtliga arter är kända som ogräs i odlingar i skilda trakter av
världen, ej minst österut. Detta har sitt intresse i relation till Uddbys
intressanta historia. Genom den betydande fallhöjden mellan Albysjön och Kalvfjärden bildas ett ej föraktligt vattenfall, som nu driver
en kraftstation. Redan på 1500-talet drevs där en rätt stor kvarn
rörelse, som i mitten på 1600-talet utvidgades att omfatta 6 stenar. Då
fanns dessutom ett pappersbruk och senare även andra industrier.
År U392 slutade kviirnens historia med en brand och kvarndriften
har sedan ej återupptagits. På ett fotografi taget av Prins Eugen före
denna tidpunkt ser man, att kvarnen låg endast ett fåtal meter från
havsstranden, vilket även kan konstateras genom den brända hus
grunden. Den ena gaveln torde nästan ha tangerat växtplatsen för
Coronilla. På andra sidan vattenutloppet kan man i Uddbyviken
lokalisera dvkdalber och på stranden rester efter en kajkant, där
skutor med spannmål från Estland och Ryssland förtöjdes. På gårds
planen mitt för detta senare område finns en massförekomst av
.l/e/i7o/u.s'-arterna, Echium och Cichorium. Bättre torde man knappast
med historiska och topografiska fakta kunna underbygga en hypotes
om en grupp växtarters invandring i landet. Tidpunkten för invand
ringen kan ha skett från slutet av 1500-talet till 1892, men ej efter
detta år.
10- 653878
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IV. Viola Reichenbachiana’s förekomster i Tyresö mot bakgrunden
av artens svenska utbredning.
Historik.

Under tiden omkring 1930—1960 har jag hall tillfälle att observera
Viola Reichenbachiana på 5 lokaler inom Tyresö. Då nordgränsen i
Södermanland tidigare varit Häringe i Västerhaninge och för om
rådet norr härom endast anmälts enstaka fyndplatser, varav de
llesta betraktats som ej naturliga, har jag ansett det vara av intresse
att något mera ingående undersöka artens utbredning i Sverige. Sedan
Hulténs utbredningskarta publicerades (1950), har flera nya lokaler
framkommit, framförallt i Skåne, som resultat av systematisk inven
tering, varjämte enstaka lokaler upptäckts även vid separata inven
teringar i andra landskap. På utbredningskartan har jag ej skilt på
naturliga och s. k. onaturliga ståndorter, vilket nedan kommer att
motiveras (lig. 6). Jag har försökt alt få med alla ståndorter i Skåne
med ledning av Lunds botaniska förenings utbredningskartor, som
ställts till min disposition av professor Weimarck, men måste reser
vera mig för möjligheten att åtskilliga utelämnats. Detsamma gäller
i viss mån om Öland. Jag hoppas dock, alt det väsentliga, nämligen
artens allmänna utbredning inom landskapet, blivit framhävt.
Arten har sin huvudutbredning i Mellaneuropa. Norrut tycks den
sällan överskrida 60°, åt söder sträcker den sig till ett bälte från
Teneriffa och Madeira till Atlasområdet i Afrika. En mindre utlöpare
i södra England är dess västgräns; den saknas i västra Danmark och
Norge. Österut sträcker sig Viola Reichenbachiana i den tempererade
delen av Ostasien ända till Japan med delvis starkt avvikande former
enligt Hegi. Enligt Hultén är dess östgräns Kaukasus.
Utbredningen är alltså huvudsakligen sydöstlig och motsvarar
huvudsakligen bok-granklimatet i motsats mot Viola Riviniana, som
föredrar ek-, kastanje-, tall- och lärkträdsklimatet.
På grund av sin habituella likhet med Viola Riviniana och den
starka hybridiseringstendensen mellan Riviniana och Reichen
bachiana har troligen den senare arten lätt kunnat förbises och för
växlats med den förra. Förväxlingen underlättas av att båda arterna
har en ganska stor variationsamplitud vad beträffar bladform, blom
bladens storlek och färgen på dessa samt sporrens utseende och färg.
Därtill kommer, att arten tillhör våraspekten, och blomningen in
träffar så pass tidigt, att jämförelsevis få florister är verksamma i
So. Bot. Tidslir., 59 (1965) : 1
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Fig. 6. Utbredningen av Viola Reichenbachiana Jordan i Sverige,
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markerna. Ett exempel på vad noggrannare inventering betyder är
just tillkomsten av ett stort antal nya lokaler i Skåne som ovan
nämnts. De enstaka lokaler, som de senare åren observerats vid
artens nordgräns, torde sannolikt tidigare ha förbisetts.
Svårigheten att urskilja V. Reichenbachiana som art från de när
stående V. canina och Riviniana illustreras även av nomenklaturens
variation genom tiderna. Till 1832 fördes arten till V. canina som
subspec. sylvatica s. sir., vilken i sig tydligen innefattade både Rivi
niana (macrantha) och Reichenbachiana. Till denna grupp hänföres
den ännu i Wahlenbergs Flora suecica (1833). Den förste som
skilde på de två arterna var Heinrich Ludwig Reichenbach, som
i sitt stora planschverk Icones germanicae et helveticae 1823-1832
för första gången lanserade Viola Riuiniana (efter Rivinus, prof.
botanicus i Leipzig, f. 1652, d. 1723) samt V. silvestris, tydligen
identisk med V. Reichenbachiana. Ännu i Hartmans handbok, 5:e
uppl. (1849), urskiljes ej klart de båda arterna: V'. Riviniana behåller
sin benämning v. sylvatica och i en kort anmärkning utan närmare
karaktäristik förekommer V. silvestris Reich. Det ligger i sakens natur
att även artnamnens likhet (sylvatica och silvestris) var ägnad att
skapa förvirring. Först i Hartmans llora, 11 :e uppl. (1879), an
vändes artnamnen V. Riviniana och silvestris, vilken nomenklatur
även bibehålies i 1926 års upplaga av Lindmans llora och 1937 i
Lagerbergs Vilda växter i Norden. Först i Förteckning över Skan
dinaviens växter, 3:e uppl. (1941), har av Hylander artnamnet Viola
Reichenbachiana Jordan införts i svensk lloristik.

Viola Reichenbachiana’s svenska utbredning.

Skåne. I Skåne anträffas arten företrädesvis på sydsluttningarna av
åsarna i blandskog av företrädesvis bok och ask. Den synes föredraga kalk
haltig jordmån, men uppträder även med enstaka lokaler i sydvästra delens
fattigområde. Härnedan uppräknas ett antal olika ståndortstyper efter
herbarieetiketter i Lunds herbarium.
1. Skogsbestånd: naturskog, bokskog, avenbokskog, blandskog, alskog,
askskog, ekhage, björkhage, granskog.
2. Ovanliga geologiska underlag: basaltkulle, diabas, märgelgrav, sanddyn.
3. Odlad mark: grustag, »Seminariekullen i Landskrona», park, fuktig
äng, planterad Oxalis-granskog.
Utbredningen i Skåne överensstämmer med Hegis uppgift från Mellan
europa: »Im Gebiet in Wäldern verschiedenster Art.» Framförallt synes
den vara bunden till bokskogen, vilket även stämmer med uppgifterna från
Mellaneuropa. V. Riviniana tycks vara mest bunden vid eken.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Öland. Sterner säger i Flora der Insel Öland (1938), att arten, som i sin
utbredning huvudsakligen följer V. mirabilis, är en ledart för den bättre
utvecklade lundvegetationen och att dess utbredning troget följer utbred
ningen av lövträdsvegetationen och lämnar alvarmarkerna fria.
Gotland. Även här följer arten lövskogens utbredning med morän som
underlag. Den synes dock ej föredraga lövängarna, ehuru den anträffats
t. ex. i Stora Hammars äng i Lärbro. Sålunda har den ej anträffats på
Sudret. Däremot uppträder den gärna i barrblandad lövskog och ibland i
ren tallskog. Dess huvudutbredning faller inom mellersta Gotland med
dragning åt öster och med utlöpare åt väster, t. ex. i Yisbytrakten.
Blekinge. I Blekinge konstateras spridda förekomster utefter en smal
kustremsa, som motsvarar landskapets sydliga lövskogsbälte.
Småland. Endast 4 lokaler finns antecknade i närheten av ostkusten,
mittemot Öland.
Östergötland och Västergötland. Arten är här främst spridd i kalk
trakterna, t. ex. Omberg och Kinnekulle. Den har nyligen påträffats på
2 lokaler i Kolmården.
Arten avtar i frekvens västerut. Från Halland är endast 6 lokaler kända.
Från Göteborg enligt Malmström (1962) 1 lokal, Rya skog. I Bohuslän
och Värmland är den tydligen ej anträffad.
Utbredningen i Södermanland och Uppland utgör artens norra
gränszon och inkluderar åtskilliga problem, varför den fordrar en något
fylligare framställning.
Den första iakttagelsen i Södermanland gjordes av Ernst Nordstrom
1911 i lövskog (ekblandskog) i Hammersta, Ösmo socken. År 1917 upptäck
tes arten av Nils Sylvén i Häringe, Österhaninge socken, i liknande biotop.
Länge ansågs Häringe vara artens nordgräns. Följande iakttagelser norr
om sagda lokal tillmättes ej betydelse som naturliga ståndorter, utan be
traktades mer eller mindre som adventiva:
Drottningholms park, Lovö, I. \V. Håkansson 1911.
Nyckelviken, Nacka, Tycho Westergren 1919.
Augustendal, Nacka, v. Zeipel 1920.
Viksberg i Salems socken, Wimmerstedt på 1920-30-talet.
Blidö, Furusund, E. Almquist och F. Agelin 1931.
Blidö, Köpmanholmen, E. Almquist 1931.
Sistnämnda lokaler var belägna i parker, i rabatter eller andra av män
niskan uppenbarligen rörda biotoper.
År 1934 anträffades arten i Frötuna socken intill en havsvik vid Väsby
lastageplats i en ekbacke, enligt Almquist i ganska stor frekvens. Förf.
besökte platsen 1962 och fann arten, ehuru mindre frekvent.
Almquist har funnit violen på ytterligare en kustlokal i Uppland,
nämligen Rörvik, Söderby-Karls socken, 1937. Hittills är detta den nord
ligaste kända lokalen, belägen på ungefär 59°55' nordlig bredd.
Su. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Om man ej betraktar de 6 »adventiva» fynden som relevanta, uppstår
en stor utbredningslucka mellan Häringe i Södermanland och Frötuna i
Uppland. Denna lucka har börjat utfyllas av nya fynd. År 1946 publicerade
Allan Johansson vid Åkers styckebruk en lokal på av allt att döma
naturlig ståndort. Detta flyttar nordgränsen från 59°3' till 59°15' bredd i
Södermanland. Egendomligt nog ligger Åker på nästan exakt samma bredd
grad som Viksberg och Tyresö, i vilken socken författaren redan på 1930talet observerade Viola Reichenbachiana.

Lokalerna inom Tyresö socken.

1 början av 1930-talet observerade jag på östra stranden av
Kalvfjärden i ett område läckt av ek-blandskog med inslag av tall
och hassel över ett område av nästan 1 ar en viol, som sedermera
bestämdes till Viola Reichenbachiana. Mitt första pressade ex. är
daterat 1935 och bestämdes av professor Nils Sylvén. Detta område
har sedermera delvis spolierats genom bebyggelsen, men ännu finns
säkert 100-tals ex. varje år.
År 1944 fann jag enstaka ex. i en gammal spolierad ekskogsrest
på västra stranden av Kalvfjärden. Tyvärr har jag ej kunnat åter
finna arten på denna lokal.
År 1956 fann jag arten växande i ett ek hasselbestånd nedanför
en låg ås efter vägen Lillmyra-Vissvass några 100 m norr om Mörk
dalens torp. Här växer den tillsammans med V. Riviniana i flera
100 ex. och hybriden är ej ovanlig. Denna lokal gränsar intill det
område, som på en 1700-tals-karta betecknats som Hammar-ängen
(se föreg.).
År 1958 fann jag arten i enstaka ex. i Tyresö slottspark på gammal
gräsmatta.
År 1960 växte ett stort bestånd sydost om Ivlövberget i den rika löv
skogen vid Noret.
Bestämning av ex. från samtliga lokaler har gjorts av professor
och (eller) Erik Asplund. Beläggexemplar finns i RM.

Sylvén

Bankkamrer Allan Johansson har uppgivit, att han i flera år
observerat arten på Tyresö utan bestämt angivande av fyndort.
Han har även återfunnit den i Nyckelviken samt på en ny lokal
vid Sättra, nära Mälarestranden mitt emot Kungshatt. Från sist
nämnda lokal har E. Asplund sett ex. och bekräftat artdiagnosen
enligt Johansson.
När man nu funnit, att flera lokaler norr om Hammersta-Häringelokalerna minskat avståndet till lokalen i Frötuna i Uppland, som
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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hittills betraktats som närmaste »naturliga» ståndort, kan det vara
på sin plats att litet närmare diskutera de 6-7 lokaler, som hittills
betraktats som »adventiva». Jag tar då som utgångspunkt den lokal,
som inom I yresö-området intar samma position som exempelvis
lokalen i Drottningholmsparken. Sistnämnda lokal har av Hyi.andi.r införts i hans avhandling om »Grassameneinkömlinge schwedi
scher Parke» (1943) och är det enda fallet där arten skulle vara in
förd med främmande gräsfrö. Almquist har muntligen uppgivit, att
hans fynd på Furusund var ett ex. i en rabatt. Vad mitt fynd i Tyresö
slottspark beträffar, så växte det på en gräsmark, vilken ej hävdas
såsom man numera hävdar en gräsmatta, då på ängen även växer
Aquilegia och Lilium Martagon i massvegetation och gräsmattan väl
snarare hävdas som en äng med sen slåtter. Om denna park och dess
ängar föreligger ett par intressanta historiska vittnesbörd, som kan
ha betydelse i detta sammanhang. Enligt en detaljerad karta av 1748
var detta parti av parken naturlig löväng. På 1780-talet omlades
trädgård och park av samme arkitekt, Fredrik Magnus Piper, som
bl. a. även anlade Drottningsholms park (se ovan) efter »engel
ska stilen», som han modifierade efter i Kina inhämtade impulser.
Grundsatsen, som här tillämpades, var att försiktigt utnyttja naturen
och låta dess skönhetsvärden tjäna trädgårdskonsten utan allt för
stora ingrepp. Jag tillåter mig alt citera Sten Karlin i »En bok om
Tyresö» (ur vilken föregående uppgifter även är hämtade): »Större
skäl all tillämpa den [Pipers trädgårdsprincip] torde han sällan ha
haft. En mellansvensk löväng i ett utomordentligt läge vid stranden
av en skogkransad fjärd, behagligt kuperad och med tacksamma
utsiktspunkter — det behövdes verkligen icke många konstgrepp för
att därav anknyta till den landskapsbild, som var utgångspunkten
lör hans arbete.» Den anläggning, som sedan kom till stånd, kan man
fortfarande spåra i parkens planering. Det kan därför förutsättas,
att den känsliga och hitta hand, som här dirigerat om naturen till
trädgårdskonst, även bevarat så mycket av lövängen, att dess arter
kunnat leva kvar till vår lid. År 1890 skriver författarinnan Ellen
Lundberg-Nyblom om samma äng: »För övrigt var parken mest
ett poetiskt W ildernis. Man vadade i högt gräs och blommor, när
man gick över ängarna ...»
Denna lilla kulturhistoriska utblick visar hur svårt det kan vara
all utesluta, att en vild ängsväxt, som uppträder i en park eller
varför inte i en rabatt, verkligen behöver vara »införd». När man ej
har tillräckliga fakta att stödja sig på, torde man kanske göra
Si>. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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klokast i att konstatera, att vederbörande art funnits växande på
lokalen. Alla ej fullt naturliga fyndplatser för denna violart är belägna
i gamla rika lövskogs- resp. lövängsområden och möjligheten för att
arten överlevat och trivts med människans ytterligare ingrepp i
naturen är stora. Detta är orsaken till att jag på utbredningskartan
ej särskilt markerat de tidigare som »ej naturliga» betraktade lo
kalerna.
Gör man ej en dylik skillnad, återstår mellan de södermanländska
och uppländska fyndlokalerna endast ett område, där man möjligen
kan finna arten, nämligen några öar i skärgården, som skulle binda
ihop Blidö-fynden med fynden i Nacka. Endast här kan man finna
ännu obruten natur inom det stråk, som gynnas av upplands
kalken. Skulle man lyckas finna arten inom detta område, erhålles
kontinuitet mellan Södermanlands- och Upplandslokalerna, förut
satt att de lokaler, som tidigare betraktats som »ej naturliga» med
räknas.
Viola Reichenbachiana’s typ på två av Tyresölokalerna.

På två av lokalerna på Tyresö, nämligen öster om Kalvfjärden
och invid vägen till Vissvass, har arten en anmärkningsvärt extrem
typ, som avviker från det utseende, man är van alt finna söderut
(jlf fig. 7).
i allmänhet är plantorna mindre än hos typisk V. Reichenbnchiana.
Alla artkaraktärerna är extrema. Sålunda är bladen utpräglat antocyanfärgade, hjärtformade, sällan med spets. Foderflikarna är
mycket starkt tillspetsade med ett litet rundat bihang, blombladen
påfallande smala och redan i början av inflorationen starkt tillbakarullade. Sporren är rakt, kort och utpräglat tillspetsad. Kronbladens
färg är enhetlig: mycket svagt ljust violett, stundom nästan, men
aldrig helt vit, ådrorna starkt rödvioletta. Sporren är glänsande
rödviolett.
På den sist funna lokalen på Noret har violen ett mera typiskt
utseende: större, livligare färgade blommor, bredare kronblad.
Något om Viola Reichenbachiana’s ekologi på lokalen vid Vissvassvägen.

(Enligt anteckningar den 30 april 1961.)
Lokalen begränsas åt norr av en låg höjd i sträckning NV-SO, åt söder
av en väg. Längd högst 100 m, bredd 10-50 m. Höjd över havet 10-15 m.
Höjdsträckningen, som når 20 m över omgivningarna, består av gnejs,
Sv. Hot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Fig. 7. Viola Reichenbachiana. Överst ett ex., utvisande artens vanliga utseende i
södra Sverige (Öland, Resmo, tallskog nära kyrkan, 1962 Erik Evers), under en extrem
typ från växtlokal på Tyresö (jfr texten). Ca £ nat. storl.
Su. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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genomdragen av sprickor, en del av dessa med rostfärg, på ett par ställen
svag kalkutfallning med stark fräsning för syra.
Markprofilen utvisade överst 10 cm lövjordsförna, därunder 20 cm rost
färgad mineraljord och 40 cm ren lera.
pH (uppmätt av N. Rasch enligt tidigare angiven metod) befanns vid
1 10 cm djup vara 5,3 (kalkhalt 0), vid 11-20 cm 5,0 (kalkhalt 0), vid
21- 30 cm 5,3 (kalkhalt obetydlig) och vid 31- 40 cm 4,4 (kalkhalt tämligen
liten).
I trädskiktet noterades 2 unga ekar samt en stubbe med ca 2 m i om
krets. F. ö. hasselrunnor. Anemone nemorosa dominerade starkt bland
örterna, Viola Reichenbachiana hade täckningsgraden 3, V. Riviniana med
hybrider 1, likaså ett bredbladigt gräs (sannolikt Bromus Benekeni). I
bottenskiktet torra löv.
Viola Reichenbachiana 100-200 ex. Viola Riviniana uppträdde ej i all
mänhet på samma område, men på gränsen till detta. Just i övergångszonen påträffades enstaka hybrider.
Enligt karta av 1748 var området äng (Hammarängen) eller möjligen
ek-lövskog. Enligt geologiska kartan sträcker sig ett smalt stråk av hyperstenförande syenit parallellt med åsen, men tycks ej gå i dagen förrän
några 100 m norr om lokalen.

Förteckning över märkligare arter.
Sammanlagda antalet arter, kända från Tyresö socken, var i sista upp
lagan av Stockholmstraktens växter (1937) 688, om även adventivväxter
och förvildade arter inräknas. Efter min undersökning har 28 arter till
kommit. Medräknas hybrider och former (t. ex. albinos-) stiger antalet till
34, och sammanlagda antalet inom socknen kommer alltså att uppgå till
722.
Vid bestämningen har jag i första hand haft hjälp av Riksmuseet i
Stockholm. Jag begagnar tillfället att varmt tacka professor E. Asplund
för allt stöd och all hjälp jag erhållit under alla år. Fuåus-materialet är
granskat och bestämt av ingenjör Hj. Hylander. Viola Reichenbachianamaterialet är bekräftat av professorerna Sylvén och Asplund. Carexmaterial av Futoe/fae-gruppen blev sänt till professor Palmgren, Helsing
fors, och på hans institution bestämt av Lars Fagerström. Geranium
lanuginosum-material har jag för kännedom sänt till professor O. Dahlgren
i Uppsala, som intagit detsamma i en av sina publikationer. Till alla dem,
som sålunda under åren bidragit till arbetet, ber jag att få frambära mitt
tack.
Nomenklaturen är den av Hylander i hans sista växtförteckning H955)
använda.
Genom mitt misstag inkom i SV 1936 följande felaktiga lokaluppgift:
»Thymus chamaedrys ... Tyresö Gråbergstorp ...» Så vitt jag vet finns ej
något sådant torp. Jag har i stället funnit arten växa rikligt invid det
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gamla torpet Skansen och jag tar för givet att jag 1936 förväxlade de båda
namnen.
Med en stjärna (*) har jag utmärkt de arter och former, som tillkommit
sedan SV:s sista upplaga utgavs.
Beläggexemplar finns i Riksmuseets herbarium och i mitt privata herba
rium, Tyresö.
Equisetum hiemale. Bollmora. Stort bestånd på ömse sidor av landsvägen,
där den skär rullstensåsen.
Matteuccia struthiopteris. M. allm. Gröndalssjöns södra strand invid
Skansen. Mörkdalen på väg mot Vissvass i skogen. I s. k. lunddälder.
*Asplenium ruta-muraria. Sedan 1946 av mig iakttagen på Klövberget ca
200 m sydost om Tegelbruket i sprickor i amfibolitgnej s med bergssega
och riklig kalkutfällning. 1962 2 nya mindre lokaler ca 200 m syd
ost om den ursprungliga lokalen.
Dryopteris cristata. 2 nya lokaler: alkärret mellan slottet och Kalv
fjärden, kärret sydost om Älmora träsk.
* Najas marina. Sedan 1942 iakttagen i Kalvfjärden, uppgrundat område
mellan slottet och Notholmen. Följväxt bl. a. Chara sp.
Allium rotundum L. växer fortfarande på samma lokal vid Uddby kraft
station som 1935. Antalet ex. var 1958 15, 1964 7.
A. ursinum finns endast på samma lokal som beskrivits i SV: 1 km sydost
Tegelbruket, vilket är identiskt med Noret, i skuggig lövängsvegetation.
1958 minst 100 ex. på 10 m2 yta.
A. scorodoprasum. Allm. Sprides starkt genom nyanläggning av träd
gårdar och flyttning av matjord.
Lilium martagon är fortfarande rikligt växande i slottsparken. Sedan
1960 enstaka ex. på Klockargårdens område.
Melica ciliata är sällsynt numera, 2 lokaler. Utom den gamla lokalen i
bergbrant mot Uddbyviken vid Bergholm, sedan 1946 av författaren iakt
tagen invid Klövberget, nedanför Asplenium ruta-muraria-lokalen, endast
sparsamt.
M. uniflora är tidigare känd som växande utefter Brakmarens nordöstra
strand i tät lövskog. Ny lokal: nedanför Klövberget i tät lövskog i ackumulationsområdet invid Noret.
Festuca gigantea har 2 lokaler på Hammarberget, desamma som i SV.
Ny lokal: 1958 i ekvegetationen på västra stranden av Udden norr om
Sisshammar, spars.
Arrhenatherum elatius ssp. vulgäre. Klockargården, torräng invid stranden
av Kalvfjärden.
Bromus Benekeni. Lokalerna på Hammarberget — Brakmaren fortfarande
som i SV. Ny lokal upptäckt 1959 i Älmoraområdet, nämligen på vägkant
och tomt mot nordvästra stranden av Älmorafjärden.
Brachypodium silvalicum. Ny lokal tillsammans med föregående art i
Älmora.
Hordelymus europaeus. Tillsammans med övriga ovanliga gräs växande på
samma 2 lokaler som i SV. Den ena av dessa lokaler numera starkt be
skuggad av slyskog, varför gräsens existens är hotad.
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*Calamagroslis epigejos xlanceolata. Bollmora bland huvudarterna.
*C. lanceolala x neglecta. Utfallsdike i Brakmaren.
Carex pauciflora. Ny lokal: Åva träsk.
C. pulicaris. Ny lokal: Karptjärn.
*C. remota. Sällsynt i s. k. lunddälder. 4 lokaler funna 1956-60: skogen
Mörkdalen-Vissvass, enst. ex.; skogen norr om Stensjön, riklig lokal;
barrskogsområdet öster om torpet Skansen, riklig lokal vid bäck; barrskogen
invid alkärret öster om Älmora träsk, liten lokal.
C. pseudocyperus. Utöver den av Asplund i Brakmaren funna lokalen
har rikliga lokaler blivit funna av mig i alkärret vid slottet och vid Karp
tjärn 1958 59. Sålunda numera 3 lokaler inom området.
C. vulpina. Vid Fatburn 1942.
C. flava. Alkärret sydost om Älmora träsk.
C. tumidicarpa. Alkärret sydost om Älmora träsk.
*C. flava x tumidicarpa. Alkärret sydost om Älmora träsk, riklig sedan
1958.
C. diandra. Alkärret sydost om Älmora träsk i den sydostliga delen av
kärret.
Cephalanlhcra longifolia. Sällsynt. Sedan 1937 har hela Bergholm ex
ploaterats och bebyggts. De flesta lokalerna för arten torde ha gått förlorade.
Från tillförlitligt håll har jag erfarit, att åtminstone 1 lokal finns kvar och
vårdas på en tomt. En ny lokal belägen på en tomt cirka 2 km norr om Bergholm inom Solberga anmäldes i år och jag besökte lokalen i början på juli.
Det var 2 ex. i fruktstadium. Då inga lokaler tidigare varit kända utanför
Bergholm, misstänker man, att arten vid en noggrannare inventering
skulle kunna hittas på flera ställen inom Solberga, vilket område även det
är fullt utbyggt numera.
*C. rubra iakttogs av mig den 10 juli 1945 på rullstensåsen utefter lands
vägen vid Lindalen. Den var då i infloratiönsstadium med 7 blommor
(1 ex. deponerat i RM, 1 ex. i mitt herbarium). Flera sterila ex. i omgivningen.
Följande år observerades inga blommor. Sedan dess torde lokalen vara
förstörd genom vägarbete.
Epipactis helleborine. Spridd. Flera rika lokaler öster om Klockargården
till stora landsvägen, f. ö. spridda lokaler i skogsområdena nordost om
Kalvfjärden och söder om Erstaviken. »Gröna blomtyper» vanliga.
Epipogium aphyllum uppgives i SV för Tyresö: »vid Erstaviken öster
om Tyresö brygga 1916 (Fls)». Numera är detta område exploaterat, och
där lokalen sannolikt måste varit belägen, har barrskogen helt avverkats.
Möjligheterna att arten skulle dyka upp igen är därför små.
Hammarby a paludosa återfanns i Åva träsk rikligt 1937. Ej funnen 1963.
Neottia nidus-avis. Sällsynt. 1937 i barrskog sydost om Åva träsk.
*Rumex domesticus x obtusifolius. Dyvik 1952 på gårdsplanen bland
huvudarterna.
* Anemone hepalica f. fl. rosea. Riklig lokal på Noret mot Klövbergets
brant.
* Ranunculus arvensis. Tillf. Klockargården 1957.
R. auricomus. Några ssp. iakttagna, bl. a. även typer tillhörande den
närstående falla:r-gruppen. Då emellertid hela komplexet f. n. är under
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bearbetning av prof. J. A. Nannfeldt och lektor E. Julin, måste publi
ceringen anstå till en senare tidpunkt i annat sammanhang.
Thlaspi alpestre. T. allm. Hade 1937 i SV endast 1 lokal (Uddby),
numera större och större spridning för varje år huvudsakligen utefter
nyanlagda vägar.
Cardamine hirsuta. Sällsynt. Endast funnen utefter Kalvfjärdens nord
östra strand invid Stallviken samt sparsamt vid landsvägen i Nytorp.
C. impatiens. Sällsynt utefter Kalvfjärdens sydvästra strand samt på en
lokal invid Albysjön.
*C. amara. Sällsynt. Sedan 1943 observerad mellan Gröndalen och Lång
sjön invid bäck, sedan 1944 i bäck söder om Stormyra samt (steril) i kalk
förande kallkälla invid Brakmaren.
* Erysimum hieracifolium observerades 1939 vid stranden av Älmorafjärden vid Dyvik.
*Cardaminopsis arenosa. Enstaka ex. vid Brakmaren 1937.
Arabis hirsuta. Sällsynt utefter Kalvfjärden.
Draba muralis synes stadd i spridning. Tämligen allmän utefter Kalvljärdens sydöstra strand.
*Camelina microcarpa. Lillmyra som ogräs i åker, iakttagen 1956-58.
Rubus aureolus är tämligen allmän utefter nordöstra stranden av Kalv
fjärden och Älmorafjärden, utefter väg Älmora-Dyvik, i strandskogen mot
Älmorafjärden mitt för Dyviksmaren. Utefter Erstaviken: vid stranden
S om »G» i Gränöfjärden, mitt för Sandholmen samt strax söder om Källängen. Sannolikt växer den i ett sammanhängande bälte härifrån ut till
Gränöfjärden. Till denna artrubrik är sannolikt att hänföra SV:s uppgifter
om »Rubus corylifolius» och »R. nemorosus».
R. Wahlbergii. M. allm. vid vägen Älmora-Dyvik från landsvägens
slut utefter stigen till Dyvik. Klockargården. »Tyresö» (enl. SV kan upp
giften betyda bebyggelsen i Tyresö centrum).
R. thyrsanthus. Sällsynt. Flera lokaler har dock tillkommit sedan 1936:
Tyresönäs i öppen däld N om »L» i Luraström (Rasch), utefter nyanlagda
vägen Älmora-Dyvik, N om »n» i »fjärden» 150 m från Älmorafjärden i
öppet S-läge ca 30 m ö. h., flera buskar (Rasch). Älgö (C.-A. Torén),
även här i öppet läge, relativt högt ö. h. I SV 2 lokaler: Långsjödal (Qvarfort) och Gröndalen (Asplund).
*Rosa pimpinellifolia. Uddby strax utanför kraftstationens område.
Förvildad ur odling vid kvarnen före 1892.
R. rubiginosa. 1 buske på Klockargårdens område, sannolikt vild.
Cotoneaster integerrima. Älmoravägen i söderläge, 1 buske 1959.
Alchemilla micans. Dyviksudd 1958.
A. subcrenata. Dyviksudd 1959.
Lathyrus palustris. M. allm. vid Dyviksmaren (SV), vid Brakmarens
västra strand (Rasch), vid stranden av Uddbyviken invid Bergholm
(Rasch).
L. silvestris. Sällsynt. Spridd utefter vägen Mörkdalen-Vissvass (SV).
År 1956 iakttagen av förf. i stort bestånd på ITärsö i skogen åt öster.
Geranium bohemicum är iakttagen på följande lokaler strax efter hyggesbränning i slutet av 1930- och början av 1940-talet: Nytorp 1937; KalvSu. Bot. Tidskr., 5.9 (1965) : 1
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fjärden, östra stranden, och i skogen på västra stranden 1938; skogen mitt
för Notholmen 1944; 1948 den 15/9 söder »R» i Rundmar på vägen Gröndalen-Höjden på en större brandfläck, massförekomst tillsammans med
nästa art. 1950 Orrnäsvägen och Rjörndalen. 1958 invid Stensjön, 1 ex.
endast några m från stranden, sannolikt efter camping.
*G. lanuginosum är funnen i massförekomst tillsammans med G. bohemicum (se denna art) ungefär samtidigt och oberoende av varandra av
förf. och H. P. Brunell. Fynden anmäldes för Dahlgren, vilken publi
cerade desamma 1949 (lokalen torde varit identisk, ehuru lokalangivelsen
är något olika).
* Euphorbia esula (virgala) är sedan 1939 iakttagen på en trädesåker vid
västra stranden av Kalvfjärden söder om Sisshammar.
* Impatiens noli-iangere. Sällsynt. Sedan ett antal år iakttagen av E.
Asplund i lunddäld invid bäcken Gröndalen-Långsjön. Sedan 1953 av
förf. observerad invid kalkrik kallkälla vid roten av lilla berget sydost om
Brakmaren.
Viola odorata. Förvildad i gammal parkanläggning vid Tyresö slott.
V. hirta. Mycket sällsynt, i SV angiven för Älgö. Av förf. endast obser
verad på Klockargården (införd?), slottsparken (införd?) samt i ett skogs
parti vid stranden av Kalvfjärden, bildande förlängning av slottsområdet.
*V. Reichenbachiana. Mindre allm. Av förf. observerad på följande
lokaler: 1932 i ekvegetation vid Klockargårdsvägen 16 och 18, belägen invid
östra stranden av Kalvfjärden; 1944 2 smärre lokaler på västra stranden av
Kalvfjärden i blandskog, övervägande barrskog med enstaka äldre ekar
och gamla stubbar efter ek; 1956 en stor lokal i ek-hasselskog invid vägen
Lillmyra Vissvass mellan Lillmyra och Mörkdalen (här även hybrider med
V. Riviniana); 1958 enst. gamla ex. på gräsmatta i slottsparken; 1960 ett
stort bestånd i ren lövskog i Noret invid bergroten av Klövberget. Tidigare
ej angiven för socknen, men banktjänsteman Axel Johansson har för
mig uppgivit att han funnit arten utan att dock precisera någon bestämd
lokal. Jfr ovan s. 150-152.
* V. Reichenbachiana x Riviniana. Tillsammans med huvudarterna på
lokalerna vid Lilläng och Noret.
Epilobium parviflorum. T. allm. sedan 1940.
E. Lamyi. T. allm. Rikliga bestånd i Nytorp och Bergholm 1939 och föl
jande år. Har sedan avtagit i frekvens eller helt utgått.
E. roseum. M. allm. i diken invid Klockargården, dock sedd 1942-1964.
E. rubescens. Allm. Sprider sig från dike till dike och synes konkurrera
ut andra arter. Även på vägkanter, nyanlagda vägar och annan öppen
mark, rabatter.
E. obscurum. Sällsynt. 1940 i dike invid Stallviken. De senare åren
växer i detta dike uteslutande E. rubescens. I SV uppgiven för Härsö
(Asplund).
Circea alpina. M. allmän i s. k. lunddälder. 1939 öster om Dyvik, Mörk
dalen och Vissvass, Luraström-Ängmar, skogen öster om Älmora träsk.
Conium maculatum har ej observerats sedan 1940-talet.
*Sium lalifolium. Sällsynt. Iakttagen vid stranden av Uddbyviken invid
Bergholm 1959.
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Chimaphila umbellata. Sällsynt. 1939 skogen sydväst om Kalvfjärden
(förf.); 1946 enst. ex. i skogen strax norr om Dyviks gård (dr Anna Norden
sköld); 1951 i barrskogsområde invid Erstaviken strax öster om Öringehamn, ett 30-tal ex. (förf.); 1951 barrskogsområde vid Gröndalen (lektor
Tore Linell); 1959 stort bestånd i barrskog intill berget söder om Älmora
träsk (förf.).
*Primula veris f. aurantiaca (P. Junge, jfr Hegi). 1963-1964 ett stort ex.
med 4 stänglar vid liten äng, vattnad av källstråk, bland typisk P. veris,
öster om stranden av Kalvfjärden på Klockargårdens område.
*Anagallis arvensis f. aznrea. Tillf. 1 ex. 1939 vid Klockargården i odling.
Gentianella campestris. Sällsynt i skogen mellan Stormyra och Stensjön
1957 (förf.).
1 *Echium plantagineum. Dalarö, Sandemar, gammalt torp, observerad i
över 20 år av bl. a. dr Fredrik Wahlgren. Tidigare ej publicerad.]
Lamium amplexicaule. Tillf. Enst. ex. vid Klockargården 1938,
L. hybridum är sedan 1940-talet vanligare än L. purpureum.
*L. intermedium. Tillf. Riklig i odling på Klockargården 1938.
*Origanum vulgare f. fl. alb. 1958 vid Dyvik på åsen mot Älmorafjärden.
*Satureja vulgaris f. fl. alb. Sedan 1951 på äng vid Klockargården.
Thymus pulegioides. Sällsynt. Torpet Skansen, 3 lokaler utefter väg
kanten.
Linaria vulgaris. Uddby kvarn, enst. ex. F. ö. spridd utefter landsvägen.
* Veronica persica. Tillf, som ogräs i odling i slottets trädgård.
1 . hederifolia var tidigare vanlig på Klockargården men har nu sedan
åtminstone 10 år ej observerats.
V. longifolia f. maritima växer även på Skomakarskeppet i Erstaviken.
*Galium mollugo x verum t. allm. Iakttagen i minst 20 år på ett flertal
lokaler, t. ex. Klockargården, Dyvik, Gröndalen och Tyresö centrum.
Adoxa moschatellina. Sällsynt. Dyvik, Dyviksudd; Noret, lövskog invid
Klövberget.
Campanula latifolia har spridda, men rikliga förekomster, t. ex. runt
Brakmaren. På Klockargården ett rikligt bestånd av en mera smalbladig
form, sannolikt förvildad i gammal odling tillsammans med Myrrhis.
C. patula torde numera vara mycket sällsynt eller utgången. På 1940talet och 50-talet på ängar i närheten av Klockargården, invid Bollmora och
angränsande ängsmarker.
* Tripleurospermum maritimum. Utefter stränderna av Härsö.
Achillea ptarmica. Spridd utefter nyanlagda vägar i fuktig terräng, t. ex.
invid Brakmaren.
*Senecio vernalis. Tillf, i odling på Klockargården 1938.
Cirsium heterophyllum. Sällsynt i skuggig barrskogsterräng. Utgången
på Klockargården. Den 17/7 1951 på myrmark mellan Dyvik och Öringehamn, ett stort bestånd av vanligt utseende jämte ett 50-tal ex. av en starkt
avvikande form med flikiga blad och flera huvuden; 1958 ett stort bestånd
i djupa skogen på myren strax norr om Stensjön.
Eupatorium cannabinum. Det ursprungliga beståndet utefter Kalv
fjärden invid roten av Klövberget har utökats, numera intagande en ca
100 m lång sträcka, samt med enst. ex. på stranden ovanför vattnet intill
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branta berget. Sedan 1940-talet stort bestånd intill grönområdet väster om
Klockargården, som årligen utvidgas i längd och bredd västerut.
Filago arvensis. Utefter landsvägen, där den skär moränen i Bollmora
backe (samma lokal som Equisetum hiemale).
Serratula tincloria. Sällsynt. Alby 1935 (dr Ingolf). Bcläggex. i mitt
herbarium.

Källorna för prickkartan över Viola Reichenhachiana.
Material i Riksmuseets botaniska avdelning (Stockholm) samt i de bota
niska museerna i Uppsala och Lund.
Artförteckningar från olika landskap, publicerade i Svensk Botanisk
Tidskrift och Botaniska Notiser.
Övriga litterära källor:
Ahlfvengren, Fr. E., 1924: Hallands växter. — Lund
Holmgren, Björn, 1942: Blekinge flora. — Karlshamn.
Hultén, Eric, 1950: Atlas över växternas utbredning i Norden.
Stock
holm.
Johansson, K., 1897: Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och växt
geografi.
K. Sv. Vet.-akad. Handl., N. F., 29: 1.
Malmström, Carl, 1962: Rya skog i Göteborg. — Uddevalla.
Sterner, Rikard, 1938: Flora der Insel Öland. — Acta Phytogeogr. Suec.,

IX.
Weimarck, FL, 1963: Skånes Flora. — Lund.

Stockholmstraktens växter, 1. och 2. uppl., 1914 och 1937.
Stockholm.
Prickkartor över skånska växtutbredningar, utförda av Lunds Botaniska
Förening.
Muntliga uppgifter från bankkamrer Axel Johansson och professor 1'..
Almquist m. fl.

Egna iakttagelser från Södermanland, Uppland, Gotland och Blekinge.
Till lektor E. v. Krusenstjerna, som bestämt av mig insamlat mossmaterial, till docent Bertil Halden, bankkamrer A. Johansson m. fl.,
som bidragit till denna uppsats med råd och dåd, ett varmt tack.

Summary.
Observations on the vegetation and flora of the parish
of Tyresö (vicinity of Stockholm) after 1936.

On llie basis of more than 30 years of field observations the author
follows the changes of the flora in the parish of Tyresö in Söderman
land, south of Stockholm, Sweden.
The number of species and subspecies of this area noted in the
1937 edition of »Stockholmstraktens växter» has increased with 24
new species and 10 subspecies.
Special attention has been given to certain areas which according
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to old maps were used as forest grazing meadows (»löväng»).
Thereby it has been ascertained that plants, rare in the area as a
whole, still have their sites inside such biotopes.
A study has been made of the geology of the area. The appearance
of certain calciferous substrata intermingled with the layers of gneiss
and granite has thereby primarily been noted, but also a large per
centage of lime in the loose layers of soil, largely consisting of clay.
Three localities at steep mountain-sides are described. Their
ecology has been affected by highly calciferous water, oozing out
through cracks in the gneiss. The amount of lime is approximately
estimated, the pH-values have been measured. In these localities
plants rare to the area have been found, i.e. Asplenium ruta-mnraria
and calciphilous mosses.
Inside the area there is a community of ruderate plants close by a
milling-establishment which shut down in 1892. This site is unique
inasmuch as it has been verified that all species noted there in the
early 1930:es are still there.
Special attention has also been given to Viola Reichenbachiana, a
species not earlier known from Tyresö. In this connection the author
gives the Swedish distribution of the species on a dot-map, where
several new sites have been marked, especially in Södermanland
and Uppland.
Finally the author has recorded all his own floristical observations
and those of several other informants in a list of species. Thereby
has been considered both the appearance of new species and changes
in the appearance of species included in »Stockholmstraktens växter».
In this way the nature of the paper as a supplementary study is
stressed. The author does not claim to have made a complete inven
tory.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om
märkliga växtfynd o. d.

Rubus arcticus inom Munkfors köping.
En sommardag år 1949, då jag strövade omkring bland bergknallar och
ängsbackar vid mitt föräldrahem Rönningen, beläget inom västra delen av
Munkfors köping i Värmland (se karta över Munkfors köping i Hedlund &
Sundell, Floran i Munkfors, Bot. Not. 1951), påträffade jag till min för
våning och glädje bland en mängd andra örter även ett blommande exemplar
av Rubus arcticus. Att det verkligen var denna ört, kände jag mig till en
början tämligen oviss om, då mina botaniska kunskaper på den tiden voro
allt annat än omfattande. Vid vandringar i Västerbottens kustland hade
jag emellertid föregående sommar gjort bekantskap med Rubus arcticus,
men nog verkade min påträffade blomma tämligen rudimentär jämförd
med den, ty ett litet blekt exemplar var denna först påträffade blomma.
Varje vår efter detta första fynd väntade jag med spänning på arcticusblommorna, och varje år återkommo de, såväl vackrare som i ständigt
rikare antal. Mot slutet av 1950-talet kontaktade jag den kände botanisten
rektor Sigurd Sundell, Munkfors, som vid besök på platsen med intresse
beskådade de 100-tals blommande exemplar, som då förekommo.
Innevarande sommar (1964) har lokalen en utbredning av ca 100 m2,
och blommornas antal kan med säkerhet beräknas till närmare tusentalet.
Föregående sommar, som var ganska solig, kunde ca 1 dl mogna bär, dock
tämligen rudimentära sådana, plockas. Det kanske bör anmärkas, att
örten under hela den här omnämnda tiden fritt och absolut utan mänskligt
ingripande fått utvecklas.
Hur Rubus arcticus hamnat på denna plats lär väl aldrig kunna nöjaktigt
utredas, ej heller vilket år de första exemplaren uppträdde. En sedan gam
malt på gården bosatt man säger sig dock med säkerhet ha sett dessa blom
mor på samma plats redan i början av 1920-talet. Att de därefter under en
mångfald av år ej iakttagits, kan möjligen förklaras av att växtplatsen
tidvis vårit upplåten för betande boskap.
Området med Rubus arcticus är beläget inom den allra sista eutrofa utlöparen mot väster inom köpingen och är med sina vackert röda blommor
som ett direkt klipp ur en norrländsk ängsbacke.
Nils Johnson.
11*- 653878
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Cephalanthcra rubra funnen i Sundals Ryrs sucken i södra Dalsland.
Sedan en tid tillbaka brukar jag tillbringa en del av sommaren vid foten
av Kroppefjäll i Sundals Ryr socken.
Sommaren 1963 gjorde jag en exkursion inåt fjället utmed landsvägen
Årbol-Stigen. Ej långt från Sundsjön träffade jag på en bergsluttning med
en mossflora, som intresserade mig. Följande mossor iakttogs: Conocephalum

conicum, Bryum pallescens, B. pseudotriquetrum, Craloneurum filicinum,
Eurhynchium pulchellum, Neckera complanata, Rhylidiadelphus triquetrus,
Tortella lortuosa.
Följande kärlväxter iakttogs: Asplenium trichomcmes, Cystopteris fragilis,
Dryopleris phegopteris, Circaea alpina, Epilobium collinum och Pyrola
secunda. Vad kärlväxter beträffar syntes mig bergets närmaste omgivning
föga givande.
Sommaren 1964 omkring 1 juli ställde jag åter kosan åt samma ställe
och fann ytterligare mossor. Då jag sedan gick och väntade på bilen, som
skulle föra mig hem stötte jag på några ännu ej utslagna orkidéer. Några
dagar senare besökte jag lokalen åter. Exemplaren voro nu utslagna och
jag kunde se, att det rörde sig om Cephalanthcra rubra. Min förvåning blev
stor över att träffa på arten i denna omgivning, men Kroppefjäll bjuder
på överraskningar i rikt mått i botaniskt hänseende. Cephalanthcra växte
12-15 meter från den nämnda bergsluttningen på tämligen torr och fast
mark och uppträdde här i ett sällskap med dominerande inslag av Melampyrum pratense, Fragaria vesca, Melica nutans jämte Anemone hepalica,
Hypericum maculatum, Epilobium angustifolium och Viola riviniana, de
senare på något lägre nivå. Lokalen är en öppen backe nära landsvägen,
som här går fram genom barrskog, och belägen 6 km V om Sundals Ryrs
kyrka och omkr. 32 km från Vänersborg.
Flera av ovannämnda mossor äro kalkgynnade och berget och marken
närmast intill tydligen kalkhaltig, som möjliggör Cephalantera’s existens
härstädes.
Största delen av Kroppefjäll består av gnejs men med insprängda sedi
mentära strimmor av Dalformation, varest floran är rikare och kontrasterar
mot den övriga omgivande vegetationen. Ett sådant förhållande föreligger
här, men kärlväxtfloran brukar på sådana ställen vara mycket rikare, i
synnerhet då lundvegetation är rådande.
Sedan mer än hundra år tillbaka har man känt till Cephalanthera rubra
i norra Dalsland. L. M. Larssons flora för Wermland och Dal (2:a upplagan)
uppger som lokal för arten Lilla Bräcke i Ånimskog socken. C. J. Hartmans
Handbok i Skandinaviens flora av år 1879 uppger samma plats. Nhmera
finnes växten i den intill Ånimskog socken gränsande Tisselskog socken på
tvenne ställen. Både Ånimskog och Tisselskog ligga inom Dalformationen.
I Hulténs Atlas över växternas utbredning i Norden finnes för Cepha
lanthera rubra en punkt utsatt i norra Dalsland, som kan representera både
den gamla förekomsten i Ånimskog och lokalerna i Tisselskog socken. Av
ståndet mellan lokalerna underskrider nämligen 16 km. Huruvida arten
fortfarande finnes kvar i Ånimskog har jag ej kunnat utröna.
Sv. Hot. Tidskr:, 5.9 (1965): 1
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Bidrag till Sveriges mossflora. III.
Seligeria tristichoides var. patula funnen i Västmanland.
Under en exkursion den 3 maj 1964 inom Grythyttans sn i västligaste
Västmanland besökte jag bland annat en för mig tidigare okänd urkalkförekomst öster om Brunnsjön. Förekomsten visade sig bestå av ett ovanligt
markant kalkberg, som hyste en rik mossflora. Särskilt gällde detta den
östra sidan, där berget bildade ett flera meter högt, lodrätt stup. Här
samlade jag bland annat Seligeria campylopoda Kindb. och S. doniana (Sm.)
C. Müll. Vid ett besök på lokalen ett par veckor senare urskilde jag ytter
ligare en Seligeria-art, som jag i fält inte kunde identifiera. Vid mikroskopering visade det sig till min överraskning vara S. tristichoides Kindb. var.
patula (Lindb.) Broth., vilken var. i Sverige tidigare endast är känd från
Torsburgen på Gotland. Huvudarten är funnen i Pite och Torne Lapp
marker. Var. patula uppgives även skola förekomma i Norge tillsammans
med huvudarten.
Bland andra arter på det östra stupet kan nämnas Cirriphgllum vaucheri,
(Aenidium molluscum, Neckera hesseri och Plagiopus oederi samt lever
mossorna Leiocolea miilleri, Mannia pilosa (ny för Västmanland) samt
Scapania calcicola. Genom tillmötesgående av vederbörande jägmästare hos
markägaren Billeruds AB kommer en planerad avverkning invid stupet inte
att äga rum.
Beläggexemplar har tillställts Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm.

Några mossor från Dalarna.
Sommaren 1964 har jag under exkursioner inom Dalarna insamlat mossor.
Jag har därvid besökt dels nordvästra delen av landskapet (huvudsakligen
hire och Särna snr), dels också ett par urkalkförekomster i södra delen.
Då jag påträffat flera för Dalarna nya arter, lämnar jag nedan en förteck
ning över dessa jämte några andra intressanta fynd.
Den ena av de urkalkförekomster jag undersökt är belägen vid södra
sidan av sjön Jätturn i Norrbärke sn. Trots att denna lokal är en av södra
Dalarnas mest kända, vad kärlväxtfloran beträffar (den har bland annat
Su. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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beskrivits av Gunnar Björkman i Natur i Dalarna), synes den tidigare,
icke ha undersökts i bry ologiskt avseende. Redan Björkmans beskrivning
lät emellertid ana, att berget kunde hysa en rik mossflora, vilket också
bekräftats vid mina besök på platsen. Särskilt gäller detta beträffande de
nordvända, mestadels skuggiga stupen mot sjön.
Den andra urkalkförekomsten, som jag besökt, är det gamla kalkbrottet
vid Sörvik i Ludvika sn. Här sökte jag i första hand efter levermossan
Lophozia perssonii Buch & S. Arn., vilken beskrivits på material härifrån.
Jag lyckades återfinna denna art på en stig i botten av brottet.
Beläggexemplar har tillställts Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm.

Musci.
Aloina rigida (Hedw.) Dix. Norrbärke: Jätturn i ett gammalt kalkbrott.
Ny för Dalarna.
Bry um funckii Schwaegr. Ludvika: Sörviks kalkbrott.
Cirriphyllum vaucheri (Schimp.) Loeske & Fleisch. Norrbärke: Jätturn.
Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce. Idre: HällsjÖberget. Ny för
Dalarna.
Cynodontium fallax Limpr. Idre: Eländesgraven (bäckravin O om vägen
till Hällsjön). Ny för Dalarna.
C. suecicurn (Arn. & Jens.) Hag. Särna: ca 1 km NV om Åsvallen.
Älvdalen: Hykjeberget. Ny för Dalarna.
Cyrtomnium hymenophylloides (Hüb.) Nyh. Norrbärke: Jätturn.
Ny för Dalarna. Ett märkligt fynd av denna art, som frånsett ett par
isolerade förekomster i Dalsland i Sverige sydligast är känd från Härje
dalen och Medelpad.
Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr. Idre: Vålåberget c. fr.
1 Dalarna
tidigare endast känd från Ludvika och Norrbärke snr.
Encalypta mutica Hag. Ludvika: Sörviks kalkbrott på jord i övie brott
kanten. — Ny för Dalarna. I Sverige tidigare endast känd från ett par
lokaler i Västergötland.
E. spathulata C. Müll. Norrbärke: Jätturn.
Fissidens cristatus Wils. Norrbärke: Jätturn.
Grimmia unicolor Hook. Särna: Valberget (berget p. 819 N om Stor
bäcken). Ny för Dalarna.
Mnium orthorrhynchum Brid. Idre: Eländesgraven. Norrbärke: Jät
turn. — I Dalarna tidigare känd från Boda sn.
M. spinosum (Voit) Schwaegr. Särna: Valberget. Ny för Dalarna.
Neckera oligocarpci Bruch. Idre: Gudmundsåsen; Vålåberget. Särna. N
om Skärvallen.
Plagiobryum zierii (Hedw.) Lindb. Idre: Vålåberget c. fr.
Rhabdoweisia denticulata (Brid.) Br. & Sch. Idre: Eländesgraven.
R. fugax (Hedw.) Br. & Sch. Idre: Vålåberget. Ny för Dalarna.
Seligeria acutifolia Lindb. Norrbärke: Jätturn. — Ny för Dalarna.
Ett överraskande fynd av denna art, som i Sverige tidigare endast är känd
från Gotland samt i Norge från Vest-Agder och Möre. S. acutifolia upptages
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1
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i nordiska floror vanligen som var. av S. pusilla (Hedw.) Br. & Sch., som
i Sverige är funnen i Västergötland och Västmanland och i Norge i Buskerud.
Jag har själv haft tillfälle att samla såväl S. acutifolia som S. pusilla
från deras resp. utbredningsområden i Sverige och har efter studier av detta
material kommit till den uppfattningen, att de bör hållas skilda som arter.
Utöver de skillnader, som anföres i nordiska floror, vill jag peka på den
olikhet, som finns beträffande setans ytceller. Dessa är hos S. pusilla lång
sträckta (4-8 ggr så långa som breda) medan de hos S. acutifolia är kort
rektangulära (1J-3 ggr så långa som breda).
S. campylopoda Kindb. Norrbärke: Jätturn. — Ny för Dalarna.
(Angående denna arts utbredning och dess förhållande till S. recurvata se
Sv. Bot. Tidskr. 1963 s. 404-405.)
S. doniana (Sm.) C. Müll. Norrbärke: Jätturn. — I Dalarna tidigare
känd från det numera så sargade Osmundberget i Boda sn, där jag dock
återfunnit den sparsamt.

Hepaticae.
Anastrepla orcadensis (Hook.) Schiffn. Idre: Vålåberget.
Leiocolea mülleri (Nees) Jorg. Norrbärke: Jätturn. Ny för Dalarna.
Scapania aequiloha (Schwaegr.) Dum. Norrbärke: Jätturn. Ny för

Dalarna.
S.

calcicola

(Arn. & Perss.) Ingham. Norrbärke: Jätturn. Ny för

Dalarna.
S. gymnostomophila

Kaal. Norrbärke: Jätturn.
Nils Hakelier.

Fynd av blåtry i Södermanland.
Den sällsynta arten blåtry (Lonicera coerulea) har, så vitt jag vet, inte
påträffats vildväxande i Södermanland. 1 mitten av sept. 1964 fann
jag emellertid två buskar av blåtry i det stora skogsområdet öster om
Magsjön i Åkers socken. Den största busken hade många stammar och var
manshög. Av kalkgynnade växter omkring fyndplatsen kunde man sluta
sig till att jordmånen var kalkpåverkad. Under buskarna växte rikligt
med bräkenmossa (Plagiochila asplenioides), och i närheten förekom bl. a.
tibast, tätört, skogsvicker och gräsull (Eriophorum latifolium).
Har blåtry i långliga tider förekommit i området, eller har fåglar spritt
arten till Mälarområden i Södermanland? Till synes spontant växte blåtryet där.
Allan Johansson.

Pleurotus ostreatus — ett ymnighetsrekord.
Om man följer vägen från Södertälje mot Nyköping och viker av vid
stadsgränsen mot Tveta, kan man om man är observant och intresserad
bli i tillfälle att få se ett märkligt naturens slöseri ifråga om svampförekomst.
Su. Dol. Tidskr., 59 (1965) : 1
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Närmare bestämt 400 m norr om Tvetabergs station invid vägens östra
sida vid slutet av barrskogen (punkt 36,6 på 100 000-dels kartan) växer på
en i det närmaste förtorkad asp, blad- och nästan grenlös, ett gytter av
blåmusslingar, Pleurotus ostrealus.
Med början omkring 2 m från marken och uppåt trädstammen är barken
så gott som helt täckt av tätt gyttrade individ ända upp till toppen, som
torde vara inemot 5 meter hög. Man kan räkna till bortåt 200 svampar av
skiftande storlek. Många är skylda för insyn nedifrån marken och det
verkliga antalet därför omöjligt att bestämma.
Speciellt vid veckosluten är trafiken på denna väg mycket livlig på grund
av den nya stora fritidsbebyggelsen norr om sjön Måsnaren. Genom att
trädet står på en slänt någon meter högre än vägen och skild från denna
av ett dike, och ostronskivlingsgyttret, som eljest lyser på långt håll, ej
börjar förrän så pass högt uppåt stammen, har naturen själv låtit denna
unika svampsamling förbli oupptäckt eller i varje fall bidragit till att den
fått vara oskövlad av klåfingriga trafikanter.
Den 25 oktober, då jag upptäckte denna märkvärdighet, var svamparna
i sitt allra vackraste flor, de största stack ut som otaliga hundöron väl
20 cm från stammen med en bredd av omkring decimetern. Hattarnas på
ovansidan vackert blågrå färg kontrasterade starkt mot de kritvita skivade
undersidorna och den ställvis skönjbara mörkare trädstammen, lin impo
nerande syn!
Ragnar Schöldslröm.

Daetylorchis fuchsii x Gymnadenia conopsea på Kinnekulle.
Vid Österplana på Kinnekulle fann undertecknad Malmgren sommaren
1964 ett orkidé-individ, som föreföll att vara Daetylorchis maeulata >
Gymnadenia conopsea. — Övre delen av exemplaret har pressats, nedre
delen har lämnats kvar i förhoppningen att exemplaret skall kunna stu
deras levande nästa år. En blomma har konserverats i sprit.
På platsen, som är en måttligt fuktig äng, växte rikligt Daetylorchis
maeulata s. 1. och Gymnadenia conopsea. Daetylorchis incarnala finns också
i trakten, närmast ca 70 meter från fyndplatsen.
Växten liknar mest D. maeulata s.L, men blommans sporre är ca
3 mm längre än fruktämnet. Blomfärgen var mer röd än hos D.
maculata-exemplaren i omgivningen, men inte så skär som hos Gymnadenia
conopsea. Blomman är stor ungefär som hos D. maeulata. Den hade stark
Gymnadenia-lukt. Blomställningen är långsträckt, tämligen gles; flera
blommor avfallna eller avfallande vid insamlingstillfället. Bladundersidan
mindre gråaktig än hos D. maeulata; på översidan mörka fläckar som hos
D. maeulata (enl. anteckning, ej synliga på det pressade exemplaret).
Stjälkbladen närmast under blomställningen sitter anmärkningsvärt tätt
och är påfallande väl utvecklade. Detta föranledde en förmodan, att D.
incarnala eller D. traunsteineri kunde vara inblandad. Doc. Nils Hylander,
som har undersökt exemplaret, har emellertid framhållit, att D. fuchsii
Sv. Rot. Tidskr., 59 (1965) : 1
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(Druce) Venn, ofta har mer utvecklade övre stjälkblad än D. maculata
s. str. Enligt hans mening finns inget skäl till tvekan om att exemplaret
uppstått genom hybridisering mellan Gymnadenia conopsea och Daclylorchis

fuchsii.
Nästa sommar skall Z)ach//orc/u's-populationen på platsen undersökas
närmare med avseende på förekomsten av D. fuchsii.
Göteborg i november 1964.

Svante Malmgren och Ivar Segelberg.
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Med ovan nämnda verk framträder föreståndaren för Geobotanisches
Institut Rübel i Zürich som författare till det sista bandet i Walters
stort upplagda serie »Einführung in die Phytologie». De första delarna av
detta arbete är ägnade den systematiska och »allmänna» botaniken enligt
tyskt språkbruk, de senare uppvisar en allt starkare inriktning mot det
växtgeografisk-ekologiska området. Band 111:1 skildrar sålunda de eko
logiska förhållandena i naturen (»Standortlehre») och III:2 den historiska
och floristiska växtgeografin (»Arealkunde»). Med band IV: 1 inträder
Ellenberg som författare och ger i detta en introduktion till sociologins
arbetssätt och terminologi baserade på Zürich-Montpellierskolans principer.
I band IV: 2 har han slutligen skapat en brett upplagd översikt av Mellan
europas vegetation sedd i dess ekologiska kausalsammanhang. Allt som
oftast får läsaren anledning att gå tillbaka till tidigare delar i serien och
det är inte för mycket sagt, om man betecknar den sista delen som en
syntes av hela verket.
Mellaneuropa är landet från Östersjöns sydkust i norr till och med Al
perna i söder och från Polen i öster till Nordsjön i väster. Innehållet och
dess disposition kan i grova drag anges på följande sätt. Siffrorna inom ()
anger det ungefärliga sidoantalet. En vegetationshistorisk översikt (60)
med tonvikt på människans roll i samband med landskapets omvandling
under tiderna inleder. Den följs av en redogörelse för skogarna (315),
varav lövskogarna ägnas 210 s., barrskogarna 65 och allmänna synpunkter
35. Övriga beskrivna vegetationstyper av högsta dignitet omfattar söt
vattnens vegetation (30), de icke skogbevuxna myrarnas (65) och dynområdenas (25) växtlighet. Vegetationen ovan trädgränsen behandlas på 90
sidor. Mot dessa formationer, som Ellenberg anser stå på övervägande
naturlig grund (»naturnahe»), ställer han en annan grupp skapade av
människan: »örtbackar», hedar, ängar och betesmarker, ruderatsamhällen
m. m. Dessa öppna markers betydelse för den mellaneuropeiska växt
världen och landskapsbilden visas av att de ägnas 220 sidor, varav enbart
ängar och betesmarker får 75. Detta sätt att referera innehållet och ange
de olika formationernas kvantitativa betydelse är naturligtvis ytterst
schematiskt. Det torde dock framgå hur olika proportionerna i vissa fall
är mot vad de skulle ha varit, om de hade avsett svenska förhållanden.
Särskilt gäller detta lövskogen.
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Visserligen är även Mellaneuropa ett skogsland av naturen — det framgåi utan \ idaie av föregående stycke — men inte desto mindre får man
efter att ha studerat Ellenbergs framställning ett allt starkare intryck av
det berättigade i talesättet, att Europas nordgräns går ungefär vid Hal
landsås, dvs. om man med Europa menar Mellaneuropa. Så långt norrut
kan man utan större ansträngning direkt jämföra förhållandena med dem
söder om Östersjön. Kommer man längre norrut blir det värre. Det gäller
inte bara lövskogarna, även barrskogen, särskilt den inontana, företräder
andra typer än våra moränskogar. Om myrarna säger förf. att praktiski
taget ingen av norra Centraleuropas myrar längre har kvar sitt ursprungliga
vattenstånd. I det fallet ligger vi än så länge litet bättre till. Ängarnas och
betesmaikernas kvantitativa och ekonomiska betydelse är en helt annan
än hos oss, där de med undantag för rena kulturbeten i jordbrukstrakter
börjar få sitt främsta hemvist i vegetations- och kulturhistorien. I bergsoch alplandskapet torde ännu finnas vissa brukningsformer, som påminner
något om dem som fordom präglade stora delar av Norden, men olikheterna
är också avsevärda. Överhuvudtaget framstår människan hos Ellenberg
som en av de allra viktigaste faktorerna för växtsamhällenas utformning.
Kanske kan ett eller annat skogsfragment uppe i en isolerad bergstrakt,
vissa klippsamhällen, dynområden eller några andra strandformationer
letas fram som exempel på ursprungliga samhällen, men det är också allt.
Trots att samma syn på växtligheten gör sig allt mer gällande även hos oss,
får man lov att erkänna att graden av kulturpåverkan i varje fall i våra
nordliga skogsbygder liksom utefter kusterna ännu inte kan jämföras med
de mellaneuropeiska förhållandena. Fast det är bäst att tillägga, att vi är
på god väg.
Det är inte endast i fråga om vegetationens sammansättning i stort,
som Mellaneuropa kan uppvisa stora avvikelser från det karga Nordeuropa
med dess unga vegetation och artfattiga flora. Det gäller lika mycket för
växtsamhällen av alla grader. Mellaneuropa ligger till allra största delen i
den sommargröna lövskogsregionen, som här har utbildat en mångfald
typer, vilka ej kan återfinnas hos oss. Av detta följer, att Ellenberg har
haft att taga ställning till värdet av ett stort antal skogssamhällen, som
tillsammans bildar en minst sagt svåröverskådlig mosaik. Ju flera vegeta
tionsstudier som publiceras, desto flera samhällen tycks det bli, och allt
svårare får den som skall tvinga den bångstyriga sociologiska hierarkin in
i ett enhetligt system. Att döma av vad man kan läsa både på och mellan
raderna har detta varit en av de största stötestenarna för Ellenberg.
\ issa, särskilt skogligt inriktade, författare har också övergivit sociologin
som indelningsgrund och i stället stannat för helt andra principer såsom
markbeskaffenheten. Ellenberg har på sätt och vis valt en medelväg. 1
första hand har han tagit fasta på trädslagen och i andra på fältskiktets
utbildning. Stor vikt lägger han därvid vid s. k. ekologiska grupper, en
beteckning som kan vara litet förrädisk för den svenske läsaren, eftersom
Ellenberg med detta menar något annat än vad vi vanligen torde avse.
I stället för att ange en med avseende på organisation, blomningstid m. m.
enhetlig grupp, t. ex. lövskogens vårblommande geofyter, tänker han på
sådana arter som brukar uppträda tillsammans i ett visst växtsamhälle
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oavsett byggnadstyp, uppträdande under året osv. Genom att använda sig
av sådana grupper slipper han att ta ställning till de ofta delikata spörs
målen om ledarter och skiljearter etc. Parallellt med denna princip lägger
Ellenberg emellertid också fram ett försök till en mer sociologiskt genom
förd uppställning. Markförhållandena bildar därvid de viktigaste ekologiska
faktorerna för utbildningen av de olika samhällena.
Ett arbete av denna typ måste vara rikt illustrerat. Utom av fotografier,
diagram och teckningar av profiler etc. kan läsaren bilda sig en föreställning
om samhällenas sammansättning med hjälp av ett stort antal tabeller. Dessa,
som kan vara mycket utförliga i Braun-Blanquets anda, kompletteras
av översiktliga rutdiagram, något påminnande om t. ex. Arnborgs skogstypschema och oftast baserade på markens fuktighet och surhetsgrad.
Att gå in på alla ovan anförda huvudavsnitt kan naturligtvis inte komma
ifråga. Något skall dock sägas om betes- och ängsmarkerna. För den som
är road av att få en, om också summarisk inblick i den kreatursskötande
jordbrukarens sätt att under olika tider och i olika trakter utnyttja sina
marker för bete och utvinning av vinterfoder lämnar Ellenberg en prov
karta på hithörande vegetationstyper, bland vilka det hos oss i senare tid
så omskrivna »änget» endast utgör en variant. Andra brukningssätt får större
utrymme såsom skottskogsbruket (»Niederwaldbetrieb»), som säkert varit
en mycket viktig selektionsfaktor för frekvensen av många viktiga trädslag
i ädellövskogen. Markförstöring vid överbete, skogsbetets inverkan på
skogen m. m. passerar revy på ett övertygande och åskådligt sätt. Det
samma gäller för vegetationens sätt att reagera för slåtter och bete av
växlande intensitet. En ytterlighetstyp är den s. k. »Streuwiese», som slås
först fram emot hösten i syfte att utvinna halm snarare än hö. Från denna
för såväl växtbeståndet som markens näringsförråd ytterst skonsamma
slåttertyp kan sedan en hel serie av andra gräsmarkstyper ställas upp allt
efter tidpunkten för slåttern och växlingarna mellan slåtter och bete. Den
flera gånger under året slagna ängen tillåter endast arter med stark vege
tativ tillväxt att överleva. Ännu starkare blir selektionen, då ett intensivt
bete sätter in. Lågvuxna arter kommer att dominera, allt större mängder
näringsämnen kommer att transporteras bort och gödsling blir en förut
sättning för markens produktivitet. Både ängens och betesmarkens gödsling
synes på kontinenten att vara av annan storleksordning än i Sverige. Och
detta inte bara nere på låglandet. Man kan jämföra det ofta hårt betade
och kalhuggna alpina landskapet med gödsling även uppe på mycket stora
höjder med våra fjäll och renbetets inverkan på deras vegetation.
I fråga om betesselektionens inverkan nämner Ellenberg att ett van
ligt slutstadium på intensivt betade marker på låglandet i nordväst brukar
vara ett växttäcke av några få arter såsom Trifolium repens, Lolium perenne,
Agropyron repens, Poa annua och Plantago major. Det kan inte hjälpas,
att den som under de senaste åren har sett de av intensivt fårbete präglade
delarna av Ölands stora alvar märker en liknande tendens där, trots de för
Öland helt avvikande naturförhållandena med kalkstensgrund ofta ända
uppe i markytan och sommartorka. Det är därför inte ägnat att förvåna
att en betesmarkforskare som Klapp framhållit att markbeskaffenheten
är av mindre betydelse för vegetationens differentiering på betesmarkerna

Su. Bot. Tidskr., 59

(1965): 1

RECENSIONER

173

än själva betet. Kanske kan vi »lyckas» omvandla åtminstone delar av det
»ofruktbara» alvaret till ett slags mellaneuropeiskt kulturbete, vilket av
många säkert skulle betraktas som en gärning i kulturens tjänst!
Som torde ha framgått av denna rapsodiska exposé, tränger jämförelser
med inhemska vegetationsförhållanden fram allt som oftast vid läsningen
av »Die Vegetation Mitteleuropas». För en skandinavisk botanist ger därför
- i synnerhet om han är intresserad av kulturlandskapets växtlighet —
Ellenbergs ingående framställning anledning till många reflexioner.
Fråga är om inte detta ger boken dess största aktualitet och värde för en
nordisk växtgeograf. Detta utesluter på intet sätt att den, som vill fördjupa
sig i mellaneuropeiska vegetationsfrågor av vad slag de vara må, problem
av sociologisk natur, olika ekologiska faktorers inverkan på vegetationen
m. m., också kan räkna med att bli tillfredsställd. Med sin sammanställning
av de otaliga spridda bidragen till kännedomen om Mellaneuropas vegeta
tion har Ellenberg givit läsare av alla intresseinriktningar en guldgruva
att ösa ur.

Måns Ryberg.

H. G. Burström and C. Odhnoff, Vegetative Anatomy of Plants.
— Svenska bokförlaget (Scandinavian University Books), Stockholm 1964.
149 s. Pris 28 kr.
Under senare år har flera volymer med biologiskt innehåll utkommit hos
Svenska bokförlaget i serien Scandinavian University Books. Vad botaniken
beträffar kan nämnas Sjörs’ växtgeografi och Stålfelts växtekologi.
Med Burström-Odhnoffs »Vegetative Anatomy of Plants» har även växtanatomin blivit företrädd.
Det skall genast sägas, att alla botanister med någon som helst anknyt
ning till akademisk undervisning i växtanatomi har stor anledning att vara
författarna tacksamma för att de velat anslå tid och krafter åt sin uppgift.
Växtanatomin har på många håll, inte minst i Sverige, sedan lång tid till
baka betraktats som en »färdig» vetenskapsgren utan större aktualitet för
modern forskning. Sitt huvudsakliga existensberättigande har den haft
som ett elementärt kursmoment i samband med studierna för lägre akade
miska examina. Att Burström-Odhnoff nu har gett den akademiska
undervisningen tillgång till en helt modern översikt av växtanatomin med
många hänvisningar till den internationella litteraturen fram till de allra
senaste åren är mot denna bakgrund synnerligen värdefullt. Redan av
litteraturuppgifterna framgår, att den internationella forskningen är
mycket livlig på så gott som alla områden av anatomin.
Innehållet är fördelat på fyra huvudavsnitt kallade The Plant Cell, Cell
Forms and Their Origin, Ontogeny of the Plant och Ecologic Anatomy.
Avsnittet om cellen, dess byggnad och beståndsdelar, uppmärksammar
särskilt de submikroskopiska strukturerna. Eftersom åtm. den mest an
vända av de akademiska kursböckerna i botanik just på detta område
visar stora brister, har författarna här bidragit till att fylla en lucka i
12 — 653878
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kurslitteraturen. Nästa avsnitt ger en översikt av vävnaderna, något som
är en förutsättning för att de olika växtgruppernas vegetativa anatomi
skall kunna behandlas närmare. I den ontogenetiska delen är växterna upp
delade på olika systematiska grupper: thallofyter, bryofyter, pteridotyter,
gymnospermer, dikotyledoner och monokotyledoner. Man lägger märke
till att bryofyterna beskrivs som thallösa och ställs i motsats till kormofyterna efterföljande grupper.
Denna disposition inbjuder till upprepningar. Författarna har dock
lyckats undgå sådana i stor utsträckning genom att vara så kortfattade
som möjligt, innan de kommer fram till angiospermerna. Ett sådant för
farande medför likväl, att den som vill läsa om t. ex. gymnospermrotens
byggnad och utveckling bör, om han är oerfaren med ämnet, först studera
rotavsnittet i angiospermkapitlet och sedan komplettera detta med vad
som står i gymnospermdelen. Yill man få en uppfattning om rhytidom är
förhållandet det motsatta.
Eftersom boken är skriven i första hand med sikte på fysiologins behov
är vissa delar av anatomin relativt styvmoderligt behandlade. Det gäller
t. ex. den sekundära tillväxten och vedanatomin överhuvudtaget. Å andra
sidan ägnas den s. k. ekologiska anatomin ganska stor uppmärksamhet.
Det är emellertid inte mycket att säga om avvägningen av olika moment,
eftersom målet har varit att skriva en elementär och koncentrerad lärobok
för nybörjare och då särskilt med tanke på att vissa delar av anatomin
behövs bättre än andra för studier inom det fysiologiska ämnesområdet.
En följd av det koncentrerade framställningssättet är, att det inte har
funnits utrymme att framföra olika åsikter i kontroversiella ämnen. Man
skulle annars ha önskat att texten givit uttryck åt en mer ambivalent
framställning av t. ex. gräsembryot och det apikala stammeristemets sätt
att fungera.
Språket är föredömligt i sin klarhet. I undantagsfall kan det lakoniska
framställningssättet dock ge upphov till tvetydiga formuleringar såsom
att hos bryofyterna »The vegetative plant is the gametophyte». Åtm.
reagerar rec. för detta sätt att uttrycka förhållandena, även om meningen
är klar för den som har läst introduktionskapitlet och är förtrogen med
mossornas generationsväxling.
Boken är skriven på engelska, vilket på sätt och vis är ägnat att förvåna,
eftersom den främst riktar sig till dem som börjar sina akademiska botanik
studier. Med denna fråga hänger väl också samman att författarna har
utrustat sitt verk med en lös ordlista över lämpliga och mindre lämpliga
svenska anatomiska termer. Det hade varit bra att ha även en engelsk
svensk variant av denna lista; men det finns ju något som heter gruppoch lektionsundervisning på universiteten, och som bör ha en funktion
att fylla i ett fall som detta. För alla som skall fortsätta att studera botanik
är det givetvis till stor nytta att ha fått in de engelska, dvs. de f. n. mest
gångbara internationella termerna med en gång. Fråga är om inte detta
uppväger de ev. besvärligheter som det kan medföra att få börja studera
anatomi på ett främmande språk. Att boken samtidigt blir internationellt
användbar är naturligtvis också ett skäl.
Och så till sist: bildmaterialet är förstklassigt och till största delen grundat
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på originalbilder av god kvalitet. Det är en glädje att slippa se Knys och

Strasburgers bilder för en gångs skull, hur bra de än var för sin tid.

Måns Ryberg.

Rudolf Schubert, Die zwergstrauchreichen azidiphilen Pflan
zengesellschaften Mitteldeutschlands. — Pflanzensoziologie, Band
11. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1960. 235 s., 28 svartvitpl., 32 textfig.,
6 kartor i färg. Pris DM 54: 40.

Avsikten med Schuberts avhandling, vilken utarbetats vid universitetet
i Halle under överinseende av professorerna Meusel och Rothmaler, är
enligt inledningen att beskriva de mellantyska ljunghedarna och deras
ståndortsförhållanden samt att försöka uppställa ett system för samtliga
på sura marker i Europa förekommande dvärgbuskrika vegetationstyper,
från tundrorna längst i norr till gariguen i Medelhavsområdet i söder.
Författaren gör inledningsvis en något förvirrad djupdykning i de meto
dologiska frågorna. Därpå lämnas en faktarik redovisning av egna resultat.
Av speciellt intresse är de talrika ståndortsekologiska data, som lämnas
för varje beskriven vegetationsenhet.
I ett sammanfattande avsnitt genomföres en ekologisk-geografisk grup
pering av hela den artstock, som hör hemma i de mellantyska ljunghedarna
och med dessa närbesläktade växtsamhällen. Inte mindre än 28 sådana
grupper urskiljes och deras fördelning på olika växtsamhällen framgår av
tabell nr 28. I en annan tabell, nr 29, åskådliggör författaren den geogra
fiska differentieringen av samma växtsamhällen. Den koordinatiskt upp
ställda översikten med variationsriktningarna atlantisk-kontinental och
temperal-boreal knyter an till en karta i färg, vilken visar den europeiska
utbredningen av i avhandlingen beskrivna och dem närstående vegetations
typer, vilka fördelar sig på följande tre klasser: Loiseleurio-Vaccinelea,
Nardo-Callunelea och Cisto-Lavanduletea. På grund av alltför våldsamma
generaliseringar saknar nämnda karta större värde. Den kan till och med
vara farlig för en okritisk läsare.
Ett antal utbredningskartor av betydligt högre klass berikar bokens
avslutningskapitel. Såsom elev till Meusel är det ju helt i sin ordning att
författaren presenterar den europeiska utbredningen för ett urval av de
arter han behandlar. Av de sammanlagt 28 kartorna visar följande 15 art
utbredningar med nordiskt intresse: Arctostaphylos alpina, Calluna, Carex

ericelorum, Empetrum nigrum, Erica cinerea, E. tetralix, Genista anglica,
G. germanica, G. pilosa, G. tinctoria, Ledum, Loiseleuria, Phyllodoce, Vaccinium vilis-idaea samt Ulex europaeus. Samtliga nämnda kartor är sannolikt
att återfinna i Meusels länge bebådade nya upplaga av »Vergleichende
Arealkunde».
Trots att Schuberts avhandling ingår i serien Pflanzensoziologie, är
det inte dess sociologiska avsnitt utan framför allt dess floristiskt-växtgeografiska delar, som gör den värd ett omnämnande.

Bengt M. P. Larsson.
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Chaia Clara Heyn, The Annual Species of Medicago. — Scripta
Hierosolymitana, Vol. XII. Jerusalem 1963.
Chaia Clara Heyns monografi över de annuella arterna av släktet

Medicago är en handboksmässig sammanfattning av våra kunskaper i
ämnet, till vilka författarinnan själv bidragit på flera väsentliga punkter.
Framställningen är koncentrerad och vårdad; bilderna (teckningar och
fotografier) är instruktiva och träffar väl det habituellt karakteristiska hos
de olika arterna.
Sektionen Lupularia, till vilken M. lupulina hör, har uteslutits med
motiveringen, att det är diskutabelt om den inte bör brytas ut ur släktet
Medicago. För övrigt är M. lupulina i Sydeuropa och Nordafrika ofta perenn
(subsp. cupaniana).
Man får en kort historik över släktets behandling både före och efter
Linné. Linnés M. polymorpha innefattade mer än 10 nu för tiden särskilda
arter. Urban stabiliserade taxonomin genom att bygga klassifikationen på
fruktväggens nervmönster, och hans avgränsningar av arterna har i stort
sett hävdat sig. Några av hans arter har emellertid visat sig utgöra extrem
former inom samma art. Tydligen hade han haft alltför sparsamt material
till hands. Det gäller M. laciniala och M. schimperiana ( = aschersoniana),
vilka förf. sammanfattar under namnet M. laciniata. Det gäller också M.
galilea och M. granadensis, vilka sammanförts under det senare namnet.
M. granadensis är beskriven på material från södra Spanien - enl. förf:s
uppfattning en adventiv förekomst; arten hör annars hemma i östra medel
havsområdet.
Något mindre lyckosam var Urban, när det gällde att fördela arterna
på högre enheter: »Hauptgruppen». Han urskilde två huvudgrupper med
hänsyn till förekomst eller frånvaro av lateralnerv hos frukten, vilket i
och för sig är en väsentlig synpunkt. Men det hade till följd, att arter som
av allt att döma är nära besläktade kom att hamna långt ifrån varandra i
systemet. Dessbättre tillämpade han inte sin indelningsgrund konsekvent,
utan placerade mot principen M. blancheana och M. rotata i samma huvud
grupp. Men han kände tydligen dåligt samvete. Heyn gör det roande på
pekandet, att Urban avbildade fruktens nervmönster hos alla arter utom
just hos M. blancheana, kanske för att inte fästa uppmärksamheten vid
sitt »felsteg». Vi vet, att inkonsekvens vid tillämpning av en indelningsgrund
ofta är en dygd i taxonomiska sammanhang.
Heyn föreslår en annan artgruppering, i vilken hänsyn tas till fler vari
abler.

Något diskutabel tycks förf:s åtgärd att till en art sammanföra M.
intertexta och M. ciliaris. Dessa har i nyare litteratur allmänt betraktats
som skilda arter, även av författare som ställer särskilt stränga krav på en
artgräns, t. ex. Jahandiez & Maire (Catalogue des plants du Maroc) och
Fiori ( Nuova flora analitica d’ltalia). Den senare uttalar emellertid tvekan
om det berättigade i att räkna dem som artskilda.
Det är klart, att M. ciliaris och M. intertexta är nära besläktade. Bland
annat överensstämmer de ifråga om fruktens nervmönster. Den mest
framträdande skillnaden består i att den ena har, den andra saknar hår
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på frukten; och »this character [= graden av hårighet? eller graden av
hårighet hos frukten?] is highly variable in all species of Medicago». Yisst
är hårigheten ofta varierande inom en och samma Medicago-art, men inte
mer än att den ger mycket goda hållpunkter vid bestämningen av ett
individ. NI. truncatula, minima, disciformis, tenoreana etc. är sålunda alltid
starkt håriga, medan t. ex. M. murex, polymorpha ( hispida) och orbicularis
alltid är nära nog kala. Men ytterligare måste man observera att den behåring, som utmärker frukten hos M. ciliaris, är av speciellt slag: den utgöres av flercelliga, ickeglandelförande hår. Och detta är en sällsynt
loreteelse bland de ifrågavarande arterna. Den finns hos NI. arabica (speci
ellt på bladskaften men aldrig på frukterna), hos M. ciliaris (på frukterna,
men inte på andra organ) och hos Al. granadensis.
\ 'ktigare är kanske, att behåringen hos frukten i detta formkomplex
tycks vara ganska starkt korrelerad med andra egenskaper. I naturen
känner man vanligen igen NI. ciliaris (oberoende av fruktens behåring) på
mer gråaktig färg, mer fåblommiga inflorescenser och mindre, blekare
blommor. Hos NI. intertexla är blommorna mörkt gula, nästan orangefärgade. Då Heyn beskriver blomfärgen hos NI. intertexla sensu latu som
»yellow, often light yellow», passar det på M. ciliaris, men inte på iU.
intertexla s. str., åtminstone inte sådan den ser ut på Sicilien. De uppträder
också på olika sätt. NI. ciliaris finner man huvudsakligen på ruderatmark,
vanligen i lå individ, medan M. intertexta förekommer i fuktiga diken och
framför allt i bäckraviner, där den brukar bilda enhetliga massbestånd,
ofta igenkännliga på långt håll. - Även andra karakteristika - en del
framhållna hos Heyn - kunde nämnas: den klotformiga eller ovala ciliarisfrukten har sina tornar + utstående, medan frukten hos intertexta oftast
har ± tilltryckta tornar. Lägger man till detta, att de bägge formerna
har olika geogralisk utbredning - M. ciliaris är circummediterran, medan
ili. intertexta endast förekommer omkring västra delen av Medelhavet
och att det sällan är svårt att avgöra, om ett individ tillhör den ena eller
andra formen, tror jag, att det finns goda skäl för att även i fortsättningen
räkna dem som artskilda.
Ett annat avgränsningsproblem erbjuder paret M. truncatula och NI.
litloralis. Mellanformer mellan dem är faktiskt mycket vanliga. Heyn
1 öredi ar emellertid att betrakta dem som skilda arter, samtidigt som hon
framhåller, att ett avsevärt genflöde förekommer mellan dem. Hennes
skäl är, att dessa taxa är varandra olika i många avseenden och att
»typiska» exemplar är mycket lätta att skilja. (Förf. ger en instruktiv tablå
över olikheterna.) Men där de möts uppträder mellanformer i talrika individ.
Att gränsen inte helt utplånas beror enl. förf. på två omständigheter: de
hai olika ekologi, och självpollinering är det vanliga reproduktionssättet.
1 några fall har föri. tvingats överge allmänt brukade namn. M. globosa
skall sålunda heta: NI. conslrida; NI. hispida: NI. polymorpha; M. turbinata:
NI. aeuleata; NI. ilalica ( NI. helix M. obscura): M. tornata. Förf. har också
funnit, att det korrekta namnet för M. luberciilala är »NI. turbinata». Eftersom
delta namn länge varit den normala benämningen för en helt annan art,
borde det i klarhetens intresse kasseras. Tyvärr har förf. inte handlat så.
lill arbetets förtjänster hör att förf. varit återhållsam med varietetsSv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 1

178

RECENSIONER

namn. Det är förståeligt, att antalet beskrivna varieteter har blivit mycket
stort, eftersom den spiralformiga frukten får avsevärt olika utseende med
växlande antal spiralvarv och med olika stark beväpning (från långa tornar
via korta tornar till inga tornar alls). Inför stort material märker man
emellertid, att dessa variationsserier är kontinuerliga, och förf. har rent av
funnit långtorniga och korttorniga frukter på samma exemplar (hos AI.
littoralis), liksom också mång- och fåvarviga frukter. Ändå har förf. oftast
hänfört tornförsedda och tornfria exemplar till skilda »varieteter» under
hänvisning till att när- eller frånvaro av frukttornar försätter individen
i olika spridningsbiologiskt läge. Detta är ett exempel bland flera på
l’örf:s benägenhet att i taxonomin beakta omständigheter av mycket
olika slag.
Det minst tillfredsställande i Heyns arbete tycker jag är utbredningsuppgifterna. Ibland är de inte fullt korrekta. Men framför allt är de alltför
summariska. Förf. nöjer sig med att omtala, om en art är påvisad eller
inte påvisad i t. ex. Spanien, men hon nämner ingenting om hur vanlig
den är och om den ev. är koncentrerad till någon viss del av ett oftast
ganska stort territorium. Jag vill belysa invändningen med några exempel.
AI. soleirolii sägs ha västmediterran utbredning, och det må vara sant.
Men ett viktigt faktum är, att arten varken har påvisats på Iberiska halvön
eller i Marocko. Den horde hellre rubriceras som centralmediterran.
M. rugosa beskrivs som omnimediterran, men »usually not very frequent».
Av allt att döma är den mycket ovanlig på Iberiska halvön. Casellas
(1962) känner endast ett exemplar från Spanien; den är också funnen i
södra Portugal. Men i Marocko är den inte påvisad. Å andra sidan är den
allmän på Sicilien, i Attika, på Kreta.
M. disciformis sägs s. 68 vara nordvästmediterran, men s. 14 anges den
vara nordmediterran. Det senare är mest korrekt. I Spanien är den enl.
Casellas mycket sällsynt. I Frankrike finns den vid medelhavskusten;
Fournier ger ingen frekvensuppgift. I Italien är den uppenbarligen sällsynt.
Å andra sidan är den allmän i Grekland, åtminstone på Peloponnesos, i
Attika, i Thrakien och på Rodos. Det är säkert riktigast att rubricera den
som en nordmediterran art med starkt östlig tendens. — Är det en
tillfällighet, att den i Italien just förekommer i Apulien (den del av Italien
som vetter mot Grekland) och bland de antika ruinerna i Siracusa (en ort,
som i äldre tid haft särskilt livliga förbindelser med Grekland)? Eljest är
den inte funnen på Sicilien, så vitt jag vet. (Fiori nämner inte Sicilien;
däremot omtalar han förutom flera platser i Apulien ett fynd från Lazio:
Fiumicino (där Roms civila storflygfält numera är beläget). Uppgiften om
Siracusa-lokalen är hämtad från Lojacono, Flora sicula.)
Något liknande gäller om M. coronata, med den skillnaden att den är
känd från fler platser på Iberiska halvön och dessutom från Korsika. I
Italien är den liksom M. disciformis sällsynt. Fiori anger den endast från
Apulien samt från Monte Pollino, som ligger i Calabrien nära gränsen till
Apulien. I Grekland är den å andra sidan liksom M. disciformis en av
släktets allmännaste arter. (I tabellen s. 14 sägs den vara omnimediterran.
Det är väl en lapsus. Négre (1959) anger den inte från Nordafrika.) En
östlig utbredningsaccent verkar även i detta fall tydlig.
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Allmänt kan sägas, att Heyns monografi är ett värdefullt arbete, rikt
på information, av vilken i denna anmälan endast en del kunnat beröras.

Ivar Segelberg.

K. H. Rechinger, Flora Iranica: Ephedraceae, Araceae, Convolvulaceae. — Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 1963.

K. H. Rechinger, direktör för Wiens naturhistoriska museum, har en
imponerande vetenskaplig produktion bakom sig, främst behandlande det
östra medelhavsområdets flora, däribland det stora, sammanfattande
verket Flora Aegaea (1943). Han har också författat en volym i den nya
upplagan av Hegis mellaneuropeiska flora och skrivit monografiska utred
ningar inom släktet Rumex. Vi svenskar har särskild anledning att notera,
att han bearbetat Gunnar Samuelssons efterlämnade samlingar, som pub
licerats i 6 delar »Reliquiae Samuelssonianae», samvetsgrant redigerade av
Torsten Hasselrot. Att Rechinger efter första världskriget var svenskt
krigsbarn — under någon tid hos Svante Murbeck, vid vars institution
han t. o. m. var amanuens, fastän han endast var skolpojke —, är också en
anknytning till vårt land.
Nu har Rechinger tagit ett nytt stort initiativ — att åstadkomma en
sammanfattande framställning av vårt vetande om Irans flora. Floraområdet definieras som det iranska höglandet med omgivande bergstrakter.
Det innebär, att floran förutom Persien omfattar Afghanistan samt delar
av Pakistan, Irak, Azerbaidjan och Turkmenistan. Tre häften är redan
färdiga, ett författat av Rechinger själv (om Convolvulaceaé). H. Riedl
har behandlat Ephedraceae och Araceae. Framställningen är koncentrerad,
innehållande för varje art bestämningstabell, Synonymik, lokalförteckning
och uppgift om allmän utbredning. I några fall finns latinsk diagnos eller
avbildning efter pressat material.
I Ephedraceae-häftet konstaterar man med tillfredsställelse, att förf.
(H. Riedl) förutom »säkra» kännetecken på resp. arter också anger ett
antal »sannolika» kännetecken. Detta är realistiskt. Vid växtbestämning
liksom vid biologisk diagnostik överhuvud (inklusive medicinsk!) arbetar
man i stor utsträckning med sannolikheter - med mer eller mindre säkra
indicier på att den ena eller andra »arten» är förhanden. En god kännare
är förtrogen med sådana indicier och kan bedöma deras relativa värde.
Det är bra, om insikter av det slaget oftare blir publicerade.

Ivar Segelberg.

Clapham-Tutin-Warburg, Flora of the Rritish Isles. Illustra
tions. II. Rosaceae - Polemuniaceae. III. Boraginaceae — Compositae.
Drawings by Sybil J. Roles. — Cambridge University Press, Cambridge
1960, resp. 1963. 119 s. (fig. 553-1012), resp. 115 s. (fig. 1013-1453). Pris
inb. 25 s., resp. 32 s. 6 d.
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I Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958), s. 205, anmäldes vol. I av detta arbete.
Sedan dess har ytterligare två delar kommit ut.
Anmälaren fann inte anledning till uppskattande omdömen om första
delen. Ledsamt nog är de nya delarna inte bättre.
Jag har gjort ett försök att gissa vilka arter ett antal bilder skulle före
ställa. Ofta lyckades det. Men alltför ofta gick det inte, och orsaken var
inte enbart anmälarens okunnighet. Känner någon igen t. ex. Salix caprea
på fig. 909, Salix aurita på 911 eller Salix lapponum på 915? Tror man att
664 föreställer Sedum villosum eller att 1144 framställer Parentucellia viscosa?
Kan någon se, att 1166 är Acanthus mollis eller att 941 är lingon? —- Men
om man har så svårt att tolka bilder av växter, som man väl känner till,
hur skall man då kunna ha någon nytta av bilder framställande arter, som
man inte är förtrogen med?
19 Euphrasia-artev har avbildats. Man blir inte mycket klokare av de
bilderna.
För att underbygga kritiken vill jag detaljgranska fig. 947. Den fram
ställer Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia och har på sid. 100 sällskap
med P. minor, media och rotundifolia subsp. maritima.
1. Enligt bilderna skulle subsp. maritima ha dubbelt så stora blommor
som subsp. rotundifolia, vilken i sin tur skulle ha små blommor ungefär
som P. minor. I verkligheten har de båda rotundifolia-raserna ungefär lika
stora blommor, vilka som bekant är betydligt större än blomman hos

P. minor.
2. Enligt bilderna skulle foderflikarna hos de båda rotundifolia-raserna
ha ungefär samma form. I verkligheten ligger den mest påfallande skill
naden just i foderbladens form; denna har hos subsp. rotundifolia blivit
oriktigt avbildad.
3. Enligt bilderna skulle subsp. rotundifolia ha ett kortare och grövre
stift än subsp. maritima. I verkligheten förhåller det sig tvärtom.
4. Enligt bilderna skulle stiftet hos subsp. rotundifolia i fruktstadiet
vara nästan rakt, medan det hos subsp. maritima skulle vara starkt böjt.
I verkligheten råder här ingen större skillnad, men stiftets böjning är hos
subsp. maritima genomsnittligt något svagare än hos typrasen, alltså
tvärtemot vad bilden anger.
Fruktbilden i fig. 947 ( subsp. rotundifolia)
är överhuvudtaget alldeles vilseledande, men återger ganska väl fruktens
utseende hos en annan art, P. media, vars stift vanligen sitter något snett
men är rakt eller endast obetydligt krökt; även stiftets grovlek och foder
bladens form stämmer väl med P. media. Föreligger kanske förväxling?
5. Bilderna ger en nästan groteskt missvisande föreställning om relationen
mellan de bägge rotundifolia-rasernas habitus. Den i förhållande till sand
rasen maritima högvuxna, täml. gracila, mång- och glesblommiga typrasen
har framställts som låg, grov och småbladig med en tät inflorescens av få
och små blommor. Den kunde knappast ha ritats sämre.
Om ett vetenskapligt arbete skulle innehålla beskrivningar, som är miss
visande i samma grad som dessa bilder, skulle arbetet betraktas som helt
inacceptabelt. Är det mindre komprometterande att publicera falska upp
gifter i bildform?

Ivar Segelberg.
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A. Brook, The Living Plant. An Introduction to Botany. Edinburgh University Publications, Science and Mathematics Texts 6,
Edinburgh University Press, Alva 1964. x +530 s. med 328 textfig. (inkl.
2 i lärg). Pris inb. 50 s.
Talrika var de publikationer av alla slag, som presenterades för del
tagarna i den tionde internationella botaniska kongressen sommaren 1964
i Edinburgh. Till de mer uppmärksammade hörde en botanisk lärobok, för
fattad av kongressens sekreterare, dr Alan Brook, lärare vid universitetet
i Edinburgh. Förf. vill genom ett nytt grepp stimulera intresset för bota
niken, som i sin klassiska form blivit en naturvetenskapens lilla askunge.
Han låter läsaren få följa en växt från fröet, där anlaget till ett nytt liv,
en ny planta, finns. Vid groningen sker en irreversibel ökning i storlek av
embryot, beroende på celldelning m. fl. faktorer. En plantas tillväxt som
sådan har länge fascinerat biologerna, men kännedomen om dess fysiologi
är av senare datum. Särskilt står de s. k. gibberellinerna just nu i intresse
centrum. De har därför fått en frikostig och intresseväckande behandling.
Till slut når plantan, som kan uppträda i olika livsformer, här presenterade
med exempel från mer kända arter, ett stadium, då den själv kan föröka sig.
En levande växt består till största delen av vatten, som normalt sugs
upp ur jorden med hjälp av rötterna. Med vattnet upptas näringsämnen,
som småningom kommer in i plantans metabolism.
En växts förökning sker antingen vegetativt eller sexuellt, i senare fallet
medelst specialiserade, haploida celler, som ger upphov till en gamofyt.
I den sexuella reproduktionens tjänst står blommorna, som kan ha mycket
växlande utseende. Efter pollinering och befruktning blir resultatet ett frö.
I fem delar får läsaren sålunda följa de olika faserna i en plantas (fanerogams) livscykel med utblickar åt organografi, anatomi, fysiologi, genetik,
ekologi o.s.v. Även om resultatet är stimulerande, måste det nog sägas, att
vissa närbesläktade företeelser blivit svåröverskådliga. Jämförelsen mellan
t. ex. mitosen och meiosen blir inte längre naturlig, då de rycks från var
andra och inte ens huvudfaserna fått samma benämning.
Boken avslutas med ett systematiskt avsnitt, som behandlar de olika
växtgrupperna från bakterierna t. o. m. barrträden. Angiospermerna (en
sida) anses vara avklarade i de fem föregående delarna. Med tanke på de
moderna försöksobjekten ägnas särskilt stort utrymme åt en del grönalger
såsom Chlorella, samt vissa svampar såsom Neurospora. Lavarna utgör
som brukligt är i moderna handböcker ett mycket litet bihang till svamparna.
Till sist finns en mycket utförlig lista med ordförklaringar.
Denna lärobok är avsedd för första årskurserna i botanik vid engelska
universitet och vore säkerligen lämplig och stimulerande på ettbetygsnivån
i vårt land om den befriades från diverse »skönhetsfel». Som sådana räknar
anmälaren det flertal tryck- (el. stav-)fel som vidlåter växternas latinska
namn. Så t. ex. kallas Tropaeolum för bl. a. Tropaeoleum, Anagatlis för
Anagalis m. nr. Dessa avvikande stavningar används dessutom genom
gående i texten och i bildtexterna. Detta är mycket tråkigt, särskilt som
boken har stora förtjänster. Bildmaterialet är utmärkt. Mer överskådliga,
mer pedagogiska illustrationer, av vilka de flesta är i original, ser man sällan
i läroböcker.

Adelaide Stork.
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Hermia Newman Clokie, An Account of the Herbaria of the
Department of Botany in the University of Oxford. —• Clarendon
Press: Oxford University Press, Oxford 1964. VIII+280 s. jämte 12 plan
scher i svart-vitt. Pris inb. 70 s.

Det traditionsrika Oxford-universitetets herbarium är internationellt
sett ej särskilt imponerande i fråga om arkantalet—-»Index Herbariorum»
ger sammanlagt siffran 375 000 för dess båda huvudsamlingar. Men i fråga
om gamla klassiska herbarier kommer det högt upp på ranglistan. Den
äldsta samlingen, 300 arter, hopbragta av en kapucinermunk i Nord
italien, går tillbaka till 1606. Av stort vetenskapligt intresse äro en del
något yngre herbarier med bl. a. Jacob Bobart d. y., William Sherard
och J. J. Dillenius till upphovsmän. Den sistnämnde besöktes som be
kant av Linné 1736 och hans »Historia muscorum», som utkom 1741 och
till vilket originalexemplaren ännu finnas bevarade, citeras flitigt i »Spe
cies plantarum». De moderna Oxford-samlingarna, i vilka inordnats allt
efter 1796 tillkommet material, äro fördelade på två herbarier, ett »allmänt»
med en grundstomme hopbragt av H. B. Fielding (1805-1851) och ett
»brittiskt» med G. C. Druce (1850-1932) som den förnämsta donatorn.
Förf. nöjer sig ej med att ge en detaljrik skildring av de gamla herbarierna och deras historia. Hon har också gjort sig den stora mödan att på
ca 150 sidor lämna en förteckning över i herbarierna företrädda samlare
från äldsta tider till våra dagar, omfattande även biografiska data. Det är
självklart, att dessa uppgifter måste bli mycket ojämna, men samman
ställningen är i sin helhet av stort värde. Åtskilliga svenskar ha från Olof
Celsius’ dagar lämnat bidrag till samlingarna. Att Ernst Almquist rå
kat få Erik Almquists födelseår, få vi väl ej ta så hårt.
De 12 planscherna återge handstilsprov av ett flertal mera betydande
samlare. Att de kommit med, ökar ej obetydligt nyttan av arbetet. Man
måste emellertid beklaga, att de utgöra det enda illustrationsmaterialet.
Några fotografier av växtark skulle utan tvivel i hög grad ha bidragit till
att göra den samvetsgranna framställningen av de förnämliga herbarierna
än mera levande.

Slen Ahlner.

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 1

Svensk Botanisk Tidskrift. Bd

59, H. 1. 1965.

HARRY G. SVENSSON.
6/2 1894—8/1 1959.
AV

K. V. OSSIAN DAHLGREN.
Sex år ha nu gått sedan Harry Gustaf Svensson dog. För att bi
draga till att »rädda hans namn från den glupska tiden» (Linné om
Loefling) kommer här ett eftermäle.
Harry G. Svensson, fjärde sonen till en skomakarmästare i Västervik,
föddes den 6 februari 1894. Hemmet var fattigt, och för sin försörjning
måste ynglingen hjälpa till genom att giva privatlektioner och sedan dess
utom genom att, tillsammans med den yngste brodern Helge (Stenar,
f. d. lektor i Södertälje), hålla ferieskola. Trots detta bedrev den begåvade
gymnasisten sina studier med stor framgång. Hans intresse för biologi sti
mulerades i hög grad genom lektor A. E. Jäderholm, vilkens eggande
undervisning och inflytande i övrigt kom att bestämma valet av levnads
bana. Harry har skrivit en biografi över sin beundrade lärare.
Entomologiska föreningen tilldelade Harry sitt resestipendium för
skolungdom, då en stor uppmuntran, som möjliggjorde för Harry och
Helge att i det längsta (genom bröd och falukorv) uttänja sin vistelse på
Gotland.
Efter studentexamen 1913 kom Harry till Uppsala, där han inskrevs i
Östgöta nation. Våra dagars frikostiga understöd (även åt ganska klena
studenter) funnos icke då; men kollegiet vid hans gamla läroverk hade dock
för fem år framåt tilldelat den lovande studenten Tengers stipendium på
500 kr. I början av sin långa studietid fick han förstås huvudsakligen
draga sig fram genom lån och tillfälliga inkomster samt längre fram också
förbättra ekonomin genom att tjänstgöra i olika skolor. Icke minst viktigt
var nog att Harry under tiden för licentiatstudierna och det samtidigt
bedrivna arbetet med gradualavhandlingen kom att inneha den ena av
Botanicums två amanuensbefattningar. (Nu finnas väl där anställda ett
par dussin amanuenser och assistenter.) Fritt vivre skaffade han sig genom
att tjänstgöra som populär »pater», föreståndare vid Nykterhetsvännernas
studenthem (i vars styrelse och förtroendenämnd han senare också fick säte).
Trots ekonomiska besvärligheter och trots den tidskrävande ämneskom
binationen botanik, zoologi, kemi, geologi och geografi avlade Harry
ganska snart sin fil. kand- (1916) och fil. ämbetsexamen (1918). Fil. licentiat
blev han 1924. Året därpå disputerade båda bröderna (med förf. som
opponent på deras avhandlingar), promoverades, och Harry utnämndes
till docent i botanik.
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Hans studietid hade infallit under den period, då det genom Juel inaugurerade studiet av cytologi och embryologi ännu stod i sitt flor i Uppsala.
Det föll sig därför rätt naturligt för Harry, liksom för brodern, att de
också skulle välja ämnen för sina avhandlingar inom detta område, där
även flera av deras föregångare bland doktoranderna (C. O. Norén, T.
Lagerberg, A. Frisendahl, G. Samuelsson, O. Dahlgren, H. Stolt och
E. Asplund) hade arbetat. Harry behandlade utvecklingen inom famil
jerna Hydrophyllaceae, Borraginaceae och Heliotropiaceae. Han konstaterade
bl. a., att inom en och samma familj kunde finnas såväl ett redan från
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början cellulärt endosperm som ett nukleärt sådant. Han var upptänd av
glad iver under arbetet med sitt »härliga ämne». Han slukade litteratur och
försummade aldrig någon av de specialföreläsningar, som förf. under ett
par år höll för dem, som arbetade med embryologiska undersökningar.
Harrys gradualavhandling, bedömd med två cum insigniore laude appro
batin', hade Juel erbjudit honom att få trycka i universitetets årsskrift.
Denna heder menade dock Harry, att han fick betala ganska dyrt, då det
sedan visade sig att han själv måste bekosta tryckningen av en del ark. I
ett par uppsatser behandlade han sedan dels en intressant variation av
endospermets utveckling hos bolmörten och dels gyneciets morfologi och
frönas utveckling hos Limosella aquatica. Några flera embryologiska arbeten
publicerade han icke.
Under fyra terminer, åren 1928-1930, uppehöll Harry den ena pro
fessuren i botanik; och under ett par kortare perioder kom han också senare
att tjänstgöra som t. f. professor. Han fick länge leda övningarna på det
botaniska laboratoriet. Noggrann och nitisk som han var påstodo somliga,
att han skulle vara väl fordrande, men han blev både uppskattad och om
tyckt av studenterna.
Mot slutet av sin tid som docentstipendiat passade Harry på att gå
provår. Han utnämndes 1931 till lektor i Karlstad och tillträdde nästa år
denna befattning. Karlstadstiden var säkert en mycket lycklig period i
Harrys liv. Han var en framgångsrik skolman, känd för sin intressanta och
medryckande undervisning. »Jag känner på mig, att jag verkligen passar
utmärkt till lärare», sade han en gång, då förf. på hans anmodan höll ett
föredrag i Karlstad. Han utsågs till inspektor för Bengtsfors högre folkskola
och sedan även för dess kommunala mellanskola.
Harry valdes också till ordförande i den livaktiga Värmlands natur
historiska förening, som ambitiöst nog utger en egen publikationsserie.
Han ordnade med sammanträden, ledde utflykter och stundom långväga
exkursioner. 1 en rikt illustrerad uppsats har han också skildrat föreningens
verksamhet under en femårsperiod. Efter sammankomsterna samlade han
gärna styrelsens medlemmar och särskilt intresserade vänner i sitt gästfria
hem, där hans hustru Elsa, född Rosenlund, sörjde för en riklig förplägnad.
Redan under uppsalatiden hade Harrys intresse för våra storsvampar
blivit väckt och vuxit sig allt starkare. Han hade också arbetat med
mykologi på Knieps laboratorium i Berlin och även besökt Pilat i Prag.
Redan 1923 publicerade Harry en liten uppsats om de marklager och mark
slag i vilka en del basidiomyceter utbilda sitt fruktkroppsalstrande myce
lium. För Harry hade så småningom »’svamphobbyn’ blivit en verklig
glädjekälla». Han lade sig till med dyrbara mykologiska bokverk och exkurrerade flitigt. En del av sina fynd från karlstadstrakten och vissa rön som
han gjort sammanfattade han under värmlandstiden i två arbeten i ovan
nämnda förenings publikationsserie. Där (no 16, 1950) tryckte han också
efter återkomsten till Uppsala en tredje uppsats behandlande släktet
Pholiota. Hos sällsynta eller kritiska arter undersökte han alltid sporer,
basidier och cystider och detta nästan undantagslöst på levande svampar,
något som han brukade framhålla vara särskilt önskvärt. Detta må kanske
vara riktigt, men det förefaller dock förf. som om en sådan princip skulle
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vara mycket svår att genomföra i praktiken — och bevarat material måste
ju också undersökas. Blott en obetydlig del av Harrys svampar ha konser
verats, då skoltjänstgöringen under den bråda svampsäsongen endast med
gav detta i mycket ringa omfattning. Hans »Anteckningar över karlstadstraktens skivlingflora» innehålla minsann icke bara nakna lokallistor, utan
mikroskopiska iakttagelser meddelas, karaktärer diskuteras, hänvisningar
göras till litteraturen och stundom granskas Synonymiken. Langes monu
mentala Flora agaricina danica väckte naturligtvis hans beundran, och full
av entusiasm anmälde han detta ikonografiska mästerverk i Friesia.
Harry medarbetade också i det stort upplagda samlingsverket »Växternas
liv», där han skrev om phytocytologien och särskilt utförligt om de mycket
växlande fortplantningsförhållandena inom växtrikets olika grupper.
Kapitlet om frukter och frön härrör också från hans penna. Det blev inalles
drygt 800 sidor i imperialoktav, en verkligen aktningsvärd prestation som
nog tog hårt på hans krafter.
Så småningom blev ett lektorat ledigt i Uppsala, och det var naturligtvis
lockande för den f. d. docenten att få återvända dit. Uppsala var i viss
mån ett »mykologiens Mecka» och erbjöd stora möjligheter för en fortsatt
forskning. Han utnämndes 1944 till lektor vid samma högre allmänna läro
verk, där han en gång hade gått sitt provår.
De glada förväntningar, som Harry hade hyst med anledning av sin
förflyttning till Uppsala, skulle följas av bittra missräkningar. Rätt snart
fick han svåra hjärtattacker och måste taga tjänstledighet. Så småningom
nödgades han också att 1951 begära avsked från lektoratet; men särskilt
på grund av sin långa akademiska tjänstgöring erhöll han dock full pension.
Resten av sitt liv måste Harry tillbringa som en invalid. Visserligen publi
cerade han 1950 den förut omnämnda uppsatsen över Pholiota, men sina
övriga planer på vetenskapligt arbete orkade han aldrig att fullfölja. Han
låg länge till sängs eller vistades uppe endast en del av dagen. I flera om
gångar intogs han på Akademiska sjukhuset, där han 60-årig undergick en
»heroisk» operation. Man snörde nämligen av nedre hålvenen för att lätta
hjärtats arbete.1 Flera gånger avtappades ascitesvätska, och med jämna
mellanrum behandlades han senare med diuretiska injektioner.
Harry var högvuxen, höll sig länge smärt, hade blå ögon och mörkt hår,
som varken nämnvärt glesnade eller grånade, och han var oföränderligt
rödblommig. Flans tidigt konstaterade hjärtfel tycks mycket länge icke ha
vållat honom något nämnvärt avbräck. Han blev sålunda framstående i
allmän idrott med trestegshopp som specialitet. Under jämnt 40 år inne
hade han häri distriktsrekordet för Uppland. Han tillhörde också Uppsalas
tenniselit och blev även här distriktsmästare. En rad pokaler krönte hans
bokhyllor och vittnade om hans bragder. En annan verksamhet, som alldeles
särskilt intresserade Harry, var schackspel. Han var en tid ordförande i
Uppsala allmänna schacksällskap, en sammanslutning som han tillhört
under 45 år, och där han beundrades för sin säkerhet både vid interna spel
och vid lagtävlingar med främmande klubbar.
1 Om sådana fall se E. Ask-Upmark och O. Hultén: Ligatur av vena cava in
ferior vid absolut hjärtinkompensation. — Nord. Med., 51, s. 239. 1954.
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Tidigare har omtalats Harrys intresse för nykterhetsrörelsen. Han pro
pagerade icke i onödan och kunde trivas gott även i s. k. glada lag. I en upp
sats skrev han om den helnyktre studenten och nationslivet; och i en annan
behandlade han klokt och genomtänkt nykterhetsundervisningen vid de
högre läroanstalterna. Under sin sista tid fick Harry under en biltur återse
Nykterhetsvännernas studenthem vid Sturegatan. Det var en smula ve
modigt för den gamle föreståndaren att finna de båda gamla, på sitt sätt
trivsamma trähusen ersatta av ett stort femvåningars stenhus, nu öppnat
också för studentskor.
Den plikttrogne Harry avskydde all humbug. Han kunde lätt brusa
upp och hade nog också svårt att förlåta en oförrätt. Särskilt under den
långa sjukdomstiden kunde hans känsla för rättrådighet urarta till rättshaveri. I sin ensamhet låg den stackars mannen och ältade förmenta orätt
visor, förstorade gamla motgångar samt blev hatiskt inställd mot män
niskor, som han ogillade. Även dessa karaktärsdrag höra till en biografi,
ty, som Voltaire har framhållit på något ställe: man är skyldig de levande
hänsyn
men de döda endast sanningen. Det var verkligen synd om
Harry, där han länge låg och kände sig oförmögen och övergiven. Han
blev rörande glad över att få ett besök eller en blomma från gamla vänner;
detta bevisade ju, att han i sin hjälplöshet icke vore alldeles bortglömd.
Under den långa och påfrestande sjukdomstiden vårdades Harry med
outtröttlig omsorg av sin tappra och uppoffrande hustru. Med henne hade
han en dotter Ingmarie, gift med läroverksadjunkten, sedermera studie
rektorn vid enhetsskolan i Köping, Uno Jacobsson. Harry dog den 8
januari 1959 och begrovs i sina svärföräldrars grav på Uppsala minnesrika
kyrkogård.
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