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FLORA OCH VEGETATION I OCH VID ALBRUNNA 
LUND PÅ SÖDRA ÖLAND.

I. Det speciellt undersökta området.

AV

LARS RODENBORG.

Inledning.

Det material och de synpunkter, som framlägges i detta arbete, 
grundar sig dels på mera noggranna undersökningar av en mindre 
del av Albrunna lund på södra Öland (»undersökningsområdet»), 
dels på iakttagelser inom vissa närliggande områden. Fältarbetet 
har bedrivits under åren 1957—1965. Artavgränsning och nomen
klatur beträffande kärlväxterna följer Hylander 1955 med följande 
undantag. Crataegus curvisepala Lindm. upptages här som särskild 
art; Artemisia laciniata Willd. utbytes mot A. oelandica (Besser) 
Kraschen. (Wendelberger 1959 och 1960); i Potentilla arenaria 
Borkh. inbegripes även P. subarenaria Borb.; Scleranthus polycarpos 
Torn. (se Weimarck 1963) finnes ej upptagen hos Hylander; släk
tena Pubus, Taraxacum och Hieracium har behandlats mer eller 
mindre kollektivt. Artavgränsning och nomenklatur beträffande 
lever- och bladmossorna följer Arnell resp. Nyholm i »Illustrated 
Moss Flora of Fennoscandia» i den mån detta arbete utkommit; 
eljest Weimarck 1937 utom beträffande Campylium protensum (Brid.) 
Kindb., Eurhynchium distans (Lindb.) Bryhn och Hylocomium 
splendens (Hedw.) Br. et Sch. Motsvarande för lavarna följer Mag
nusson 1937 med följande avvikelser och tillägg. Collema tenax 
(Sv.) Ach. em. Degel.; C. tunaeforme (Ach.) Ach. em. Degel.; 
Lecidea valgata Zahlbr. em. H. Magn.; i Lecidea sulphurea (Hoffm.) 
Ach. inbegripes även L. orosthea Ach.; i Lecanora chlarotera Nyl. 
inbegripes även L. crassula H. Magn. och L. rugosella Zahlbr.; 
Lecanora macrocyclos (H. Magn.) Degel.; i Cetraria islandica (L.)
28 - 653871 Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 't



412 LARS RODENBORG

Ach. inbegripes, om ej annat angives, även C. crispa (Ach.) Nyl.; 
i Protoblastenia rupestris (Scop.) Stnr inbegripes även P. calva 
(Dicks.) Zahlbr.; Caloplaca lithophila H. Magn.; Rinodina salina 
Degel.

.lag vill här begagna tillfället att framföra mitt varma tack till 
f. d. hemmansägaren Arvid Danielsson, Grönhögen, för värdefulla 
upplysningar om undersökningsområdets tidigare utseende och an
vändning. Samtidigt önskar jag uttrycka min tacksamhet till professor 
emeritus G. Einar Du Rietz, professor Hugo Sjörs och docent 
Sten Aulner för visat intresse för mitt arbete och för de värdefulla 
råd de lämnat om utformningen av denna uppsats.

Läge och kulturpåverkan.
(Se även skiss fig. 1.)

Undersökningsområdet omfallar nästan 8 000 m2 och är beläget i 
sydligaste delen av Södra Möckleby socken, alltså på sydvästra 
Öland. Det bildar det sydöstligaste partiet av Albrunna lund, ett till 
större delen skogbevuxet område med mycket varierande vegeta- 
tionsförhållanden och med utsträckning i nord-sydlig riktning utmed 
Stora alvaret öster och sydöst om byn Albrunna i nämnda socken. 
Undersökningsområdet gränsar i öster med ca 110 m direkt till 
Stora alvaret, skilt därifrån av en stenmur. Med Stora alvaret avses 
här blott sådant alvarområde, som av ålder använts som samfälld 
betesmark, varvid fårbete tidigare varit ett karakteristiskt inslag. 
Vid gränserna till den samfällda betesmarken finns emellertid vissa 
mindre områden (randområden), vilka ursprungligen torde ha haft 
samma naturbeskaffenhet som angränsande områden på Stora al
varet men sedermera genom annan kulturpåverkan fått väsentligt 
avvikande utseende. Undersökningsområdet är att betrakta som ett 
dylikt randområde. I söder gränsar det med 100 m till kultiverad 
slåtter- och betesmark (med insådd Dactylis glomerata, Trifolium 
pratense och Medicago sativa), skilt därifrån av en stenmur. I norr 
och väster vidtager mark, som ingår i ett tämligen stort skifte, av 
vilket även undersökningsområdet utgjort en del. Skiftet (inkl. 
undersökningsområdet) är ca 400 m långt och 100-130 m brett 
med en areal av ca 40 000 m2.

Det nyssnämnda skiftet kallas Oxhagen och har så långt tillbaka 
man minns använts som betesmark. Slåtter har ej förekommit; ej 
heller trädfällning, buskröjning eller lövtäkt, såvitt nu kan bedömas. 
Si>. Bot. Tidskr., 59 (1965) : k
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Fig. 1. Skiss över undersökningsområdet. Beträffande A och B se texten.

Överhuvudtaget synes betningen ha varit den enda kulturpåverkan, 
som skett på området. Betesdjuren har utgjorts av nötkreatur och 
hästar, däremot ej får. Fårbetningen har varit inskränkt till Stora 
alvaret. Namnet Oxhagen tyder ju på att en gång i tiden oxar betat 
där.

Danielsson, som varit ägare till ifrågavarande skifte, har med
delat följande om detsamma. Fram till tiden för första världskriget 
betades skiftet hela sommaren av 2 oxar. Därefter användes det 
som betesmark för hästar (remontrar). 7-8 hästar åt gången betade 
där. De släpptes in i hagen någon av de första dagarna i juni och 
gick där sedan hela tiden fram till slutet av oktober. Hästarna för
svann från hagen omkring 1945. Sedan betade där 6-7 kalvar; 
deras betning pågick från strax efter midsommar hela tiden till in i 
november. I början av 1950-talet blev hagen betesplats för 8-9 kor. 
De gick där under en tid av 2-3 veckor med början efter midsommar. 
Eventuellt förekom även en betesperiod av 1-2 veckor i september; 
under denna andra period tillkom utöver korna även 5—6 ungdjur. 
Sistnämnda betningsform med kor och ungdjur under en eller två 
kortare perioder pågår fortfarande.

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 4
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Alltsedan 1957 t. o. m. sommaren 1962 var en del av undersök
ningsområdet, nedan betecknad med A, inhägnad och helt betes- 
fredad. Arealen av A utgjorde ca 3 000 m2. Resten av området, 
nedan betecknad med B, betades under åren 1957-1961 i likhet 
med hagen i övrigt. Under sommaren 1962 var B betesfredad i 
likhet med A. Efter sommaren 1962 har hela undersökningsområdet 
betats av djuren i hagen; betning har ägt rum i september 1962, i 
juli 1963, i september 1964 och i juni-juli 1965; varje gång har 
betningen varat 1—3 veckor. Uppgifter nedan för år före 1962 avser 
blott område A.

I detta sammanhang må följande anmärkas. När det i denna 
uppsats talas om att betesgång gynnar eller missgynnar en viss art 
eller artgrupp eller över huvud har någon viss verkan, avses, om 
ej annat uttryckligen angives, betesgång av just den art och grad, 
som varit rådande i Oxhagen sedan början av 1950-talet. Betesgång 
av annan art (t. ex. andra slag av betesdjur eller betning vid annan 
tid) eller av annan grad (t. ex. annat djurantal, kortare eller längre 
betesperioder) kan givetvis medföra helt andra verkningar. Likaså 
avses med uttalanden om att betesgång eller betesfred har en viss 
verkan, blott den verkan som konstaterats på undersökningsområdet 
under undersökningstiden, om ej annat uttryckligen angives. Genom 
mycket långvarig betesfred kan exempelvis utbredningen av en viss 
art bli en helt annan än genom blott kortvarig betesfred. Jfr härvidlag 
Steen 1956 (Festuca ovina vid intensiv resp. måttlig betesgång i 
stäppartad öländsk torräng samt på betat resp. obetat område i 
stäppartad uppländsk torräng); se även Pettersson 1958 s. 105 
frågor rörande utbredningen av Anemone patens).

Topografi, berggrund och jord.

Undersökningsområdet utgör i stort sett en horisontalyta med svag 
huvudlutning åt söder och väster. Följande avvikelser förtjänar 
dock omnämnande. På områdets nordöstra sida sträcker sig något 
innanför muren mot Stora alvaret och parallellt med denna en låg, 
rundad höj drygg, områdets högsta del, som kontinuerligt sänker 
sig åt väster. Områdets centralparti bildar en sänka med klart 
markerad gräns i östra, särskilt nordöstra delen (mot höjdryggen), 
men för övrigt utan utpräglade nivåskillnader mot resten av området. 
Ett stycke innanför alvarmurens mellersta och södra del finnes 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : i
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ävenledes en tydlig depression, som går tämligen parallellt med 
muren och svagt höjer sig åt väster.

Vattensamlingar har iakttagits blott tidigt på våren i vissa sänkor 
och då endast i ringa omfång.

Berggrunden utgöres av kalksten, som går i dagen på några 
ställen, dels på höjdryggen i form av små plana hällar eller miniatyr
terrasser, dels på horisontalytor eller i depressioner i form av plana 
hällar av mycket ringa utsträckning. Gropar i höjdryggen samt lösa 
kalkstensbitar där tyder på viss, obetydlig stenbrytning, säkerligen 
för länge sedan och måhända avsedd för den angränsande alvar- 
muren. Här och där finnes urbergsblock, som höjer sig mer eller 
mindre över markytan, några tämligen stora. Egenskapen av ur
bergsblock framgår bl. a. av deras moss- och lavllora (Hedwigia 
ciliata, Parmelia conspersn m. 11.) De båda stenmurarna består vä
sentligen av kalkstensblock; här och där i murarna finnes även 
urbergsblock. De jordlager, som täcker berggrunden, är av mycket 
varierande mäktighet, från ytterst tunna skikt, som övergår i kala 
hällytor, till djupa lager under lundartad vegetation. I stort sett 
tilltager jordlagrens mäktighet från norr till söder och från öster 
mot väster; dock finnes relativt väl utbildat jordlager utmed alv ar
murens mellersta och södra partier. Jorden har utpräglad fmjords
struktur. Sandjord har ej anträffats.

Vegetation.
(Se även skiss fig. 2.)

Vegetationen på undersökningsområdet visar en kontinuerlig 
övergång från kärlväxtfria, blottade kalkhällar till snårskog och 
lundfragment på djup jord. Gränserna mellan olika vcgetationstyper 
är följaktligen ej skarpa.

En speciell svårighet vid försök att här utskilja olika vegetations- 
typer ligger i den kombination av xerofila, meso fila. och hygrofila 
arter, som är så framträdande på relativt lågt liggande odränerad 
mark i alvarområdena. Under vintern och våren är marken ofta 
vattengenomdränkt eller bitvis t. o. m. översvämmad, varvid förut
sättningar skapas för en fuktighetsälskande vegetation. Under som
maren och hösten däremot är marken genom det subarida klimatet 
oftast starkt uttorkad så att xerofila arter gynnas. På undersöknings
området är framför allt den västra delen av denna säsonghygriska 
typ. I nordöstra delen har vi däremot ett renodlat xeriskt parti, 
relativt högt liggande och svagt sluttande. På andra delar av området

Sv. Bot. Tidshr., 59 (1965) : 4
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är olika övergångstyper utbildade. Härigenom får vi en indelning i 
rent xeriska vegetationstyper, karakteriserade av uteslutande eller 
nästan uteslutande xerofila element, och i mer eller mindre säsong- 
hygriska typer, karakteriserade av en kombination av xerofila, 
mesofila och hygrofila element. 1 vegetationstyper av säsonghygrisk 
karaktär kan man vid sidan av Salix rosmarini folia, Molinia coe- 
rulea, Listera ovata, Succisa pratensis, Polygala amarella, Geum rivale 
och Potentilla erecta påträffa Prunus spinosa samt torrängs- eller 
stäppelement såsom Orchis ustulata, Filipendula vulgaris, Trifolium 
montanum, Geranium sanguineum, Polygala comosa, Ranunculus 
polyanthemus, R. bulbosus, Pimpinella saxifraga (blott anträllad i 
fuktsnår!), Prunella grandiflora, Galium triandrum, G. verum, Hypo- 
choeris maculata och Cirsium acaule. Jfr H. Ellenberg i Walter 
1963 s. 730 ff. (»Molinion-Wiesen»). Se även Krausch 1961, s. 137 
och 192 (Filipendula vulgaris, Trifolium montanum, Cirsium acaule 
m. 11. i Molinietalia-samhällen).

Även i mer xeriskt betonade vegetationstyper möter emellertid 
liknande kombinationer, t. ex. Adonis vernalis vid sidan av Sesleria 
coerulea, Festuca arundinacea, Carex flacca, Potentilla fruticosa och 
Serratula tinctoria.

Albertsons (1950, s. 296) uttalande, att man i alvarvegetationen 
emellanåt påträffar kombinationer, som med rätta kan betecknas 
som »Mixtum compositum alvarense», är väl tillämpligt på nu 
berörda förhållanden.

Följande vegetationstyper kan urskiljas.

1) Kalkhällvegetation,
2) therofyt-chamaefytstäpp,
3) hemikryptofytstäpp,
4) nanophanerofytstäpp,
5) xerofila snår,
6) stäppartad torräng,
7) säsonghygrofil alvarhed,

8) mesofil äng,
9) mesofila snår,

10) fuktäng,
11) fuktsnår,
12) meso-hygrofil snårskog,
13) lund.

Beteckningarna therofyt-chamaefytstäpp, hemikryptofytstäpp och 
nanophanerofytstäpp förkortas i det följande i vissa fall till th-stäpp, 
he-stäpp resp. na-stäpp.

Av urpräglat säsonghygrofd karaktär är, förutom säsonghygrofil 
alvarhed, också mesofil äng, mesofila snår, fuktäng och fuktsnår 
(vid namngivningen av dessa vegetationstyper har för enkelhetens 
skull ingen hänsyn tagits till de xeriska inslagen i vegetationen). 
Kombinationen av xerofila och hygrofila element förstärkes i fukt- 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 4
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Fig. 2. Skiss över undersökningsområdets vegetationstyper. De mycket små, strödda 
ytorna med kalkhällvegetation har ej upptagits på skissen.

snåren av den där mycket utpräglade tuvbildningen, vilken väl beror 
på uppfrysningsfenomen och (el.) kreaturstramp. På tuvorna får 
vegetationen en tydligt xerofil prägel och hildar små fragment av 
torräng eller xerofila snår.

Några små kreatursstigar går fram genom undersökningsområdet. 
De är mest märkbara i fuktäng, fuktsnår, säsonghygrofil alvarhed

Sv. Bot. Tidtskr., 59 (1965): h
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och na-stäpp; i dessa vegetationstyper ligger stigarna tydligt lägre än 
den omgivande markytan. Genom nivåskillnaden och genom krea- 
turstrampets verkningar i övrigt får vegetationen på dessa stigar en 
annan sammansättning än den har i omgivningarna. Typiska för 
kreatursstigarna jämte annan dylik upptrampad mark är Poa annua 
och Planlago major; de förekommer ej annorstädes inom undersök
ningsområdei. Juncus alpinus växer blott på kreatursstigar genom 
fuktäng och fuktsnår, väl beroende på gynnsammare fuktighets- 
förhållanden än i omgivningen samt på frånvaron av konkurrens
starka gräs som Brachypodium pinnatum m. 11. Övervägande på 
kreatursstigar uppträder Lolium perenne.

Alla de ovan uppräknade vegetationstyperna återfinnas visser
ligen samtidigt på undersökningsområdet, men vissa av dem kan 
dock betraktas som representanter för ett senare utvecklingsstadium 
än andra. Vid mycket svag el. helt utebliven betning övergår näm
ligen, såsom närmare skall behandlas i en senare del av uppsatsen, 
mesofil äng till mesofila snår och fuktäng till fuktsnår; mesofila snår 
och fuktsnår övergår i sin tur till meso-hygrofil snårskog; den sist
nämnda slutligen övergår till lund. Stäppartad torräng övergår till 
xerofila snår.

Therofyt-chamaefytstäpp, hemikryptofytstäpp, nanophanerofyt- 
stäpp och xerofila snår samt säsonghygrofil alvarhed är mer stabila 
vegetationstyper. Dock finns även här vissa utvecklingstendenser vid 
svag eller utebliven betning. Hemikryptofytstäpp tenderar nämligen 
mot nanophanerofytstäpp och den sistnämnda mot xerofila snår. 
Även säsonghygrofil alvarhed tenderar mot xerofila snår.

Vid bestämmande av gränserna för de olika vegetationstyperna 
inom undersökningsområdet har jag betraktat viss vegetation, som 
är under utveckling från en vegetationstyp till en annan, som till
hörande den förra vegetationstypen så länge som utvecklingspro
cessen är oavslutad. Detta gäller i huvudsak fyra fall: övergång av 
fuktäng till fuktsnår, mesofil äng till mesofila snår, stäppartad torräng 
till xerofila snår och he-stäpp till na-stäpp. Inom gränserna för 
mesofila och xerofila snår uppträder flerstädes små fragment av 
mesofil äng resp. stäppartad torräng. Dessa ängsfragment, som är 
mer el. mindre starkt påverkade av den omgivande snårvegetationen, 
har för enkelhetens skull räknats in i den senare. Vissa delar av 
undersökningsområdet är täckta av en vegetation, som intar en 
mellanställning mellan th-stäpp och he-stäpp; ifrågavarande vege
tation har hänförts till he-stäppen.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : k
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Fig. 3. Vy över Stora alvaret utanför undersökningsområdet. — 4.7.1965.

-- --

En sammanställning av de på undersökningsområdet funna kärl
växterna jämte vissa mossor och lavar samt av deras fördelning på 
de olika vegetation styp e r n a återfinnes i tabell I.

Kalkhällvegetation.
I th-stäpp, he-stäpp och na-stäpp anträffas flerstädes kärlväxtfria 

kalkhällar, antingen genom att kalkberget går i dagen el. i form av 
lösa kalkstenar (uppkomna genom kalkbrytning el. nedfallna från 
stenmurar). Dessa kalkhällar är dock ingenstädes av större omfatt
ning. Vegetationen på dem utgöres till övervägande delen av skorp- 
lavar av släktena Verrucaria, Lecanora (L. calcarea, L. contorta 
m. 11.) och Caloplaca. Härtill kommer enstaka ex. av bladlavarna 
CoIIemn tunaeforme och Physcia caesia samt av pionjärmossor såsom 
Grimmici pulvinata, Orthotrichum anomalum, 0. cupulatum och Tor
tilla ruralis.

Vegetationstypen motsvarar Lecanoretum calcareae hos Albert
son (1950).

Therofyt-chamaefytstäpp.
Denna vegetationstyp förekommer som regel endast på kalkhällar, 

som är täckta av ett mycket tunt jordlager, till stor del vittringsjord
Sv. Bot. Tidskr., 5.9 (1965): i
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(vittringsgrus) från den underliggande kalkstenen. Likartad vege
tation uppträder emellertid även på jordblottor i hemikryptofytstäpp, 
där jordlagret är djupare. Som framgår av namnet, karakteriseras 
vegetationstypen, såvitt angår kärlväxter, huvudsakligen av annu- 
eller och chamaefyter (Sedum-arter och dvärghalvbuskar). Annu- 
ellerna representeras av åtskilliga arter och uppträder i stor individ
rikedom; vinterannuellerna är helt dominerande i båda dessa hän
seenden. Dvärghalvbuskarna utgöres av Thymus serpyllum och Arte
misia campestris.

Mossor och lavar intar en mycket framträdande plats i denna 
stäpptyp. Karakteristiska inslag är små akrokarpa kalkjordmossor 
samt busklavar (främst Cladonia-arter) och kalkjordskorplavar.

Uteslutande i th-stäpp, bortsett från förekomster på stenblock, 
anträffas följande arter:

Allium schoenoprasum 
Androsace septentrionalis 
Encalypta vulgaris 
Barbula convoluta 
B. hornschuchiana

Barbula recurviroslris 
Rhacomitrium canescens 
Bacidia muscorum 
Toninia caeruleonigricans 
Cladonia foliacea var. alcicornis

Övervägande i denna stäpptvp anträffas:

Poa bulbosa 
Hornungia petraea 
Sedum album 
Saxifraga tridactylites 
Erodium cicutarium 
Salureja acinos 
Thymus serpyllum 
Artemisia campestris 
Ceratodon purpureus

Ditrichum flexicaule 
Potlia mutica 
Peltigera rufescens 
Cladonia rangiformis 
C. furcata
C. pyxidata var. pocillum 
C. symphycarpia 
Cetraria islandica 
Cornicularia aculeata

Mer eller mindre rikligt uppträder följande arter:

Festuca ovina 
Bromus hordeaceus 
Cerastium pumilum 
C. semidecandrum 
Arenaria serpyllifolia 
Hornungia petraea 
Sedum album

Ditrichum flexicaule 
Poltia mutica 
Tortula ruralis 
Peltigera rufescens 
Cladonia rangiformis 
C. furcata 
C. symphycarpia

Några ord må här nämnas om den inom undersökningsområdet strängt 
xerofila annuellen Androsace septentrionalis. Arten ifråga har en markerat 
kontinental utbredning. Den är här i Norden karakteristisk för alvarvege- 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) :
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tation och sandstäppvegetationen i östra Skåne. Från utomnordiska om
råden må nämnas förekomster på stäpper i Sydryssland, norra Kazakhstan, 
Altajområdet och guvernementet Tomsk i västra Sibirien samt i stäppartad 
vegetation i inneralpina dalgångar i Alperna, ex.vis i inre Wallis. Lavrenko 
(1961) betecknar för norra Kazakhstans del A. s. som en ängsstäppväxt. 
Där växer den i olika stäppsamhällen; särskilt rikligt synes den förekomma 
i Helictotricheta deserlorum, växtsamhällen som är bundna till grusiga- 
steniga, föga utvecklade jordar med glest växttäcke och som karakteriseras 
av klippstäpparter, speciellt av petrofila dvärghalvbuskar (t. ex. Thymus- 
och Artemisia-arter), och av sensommarblommande perenner (såsom Arte
misia armeniaca, A. latifolia, Helichrysum arenarium, Linosyris latarica 
och Scabiosa ochroleuca) samt av väl utvecklade lavsamhällen (med Psora 
decipiens, Parmelia-arter m. fl.). Dessa Helictotricheta desertorum har, som 
synes flera beröringspunkter med alvarvegetationen på Öland. I västra 
delen av guvernementet Tomsk förekom A. s. enl. Krylov (1916) mer 
allmänt på de fjädergräsrika stäpperna än på de norr därom belägna mer 
ängsartade stäpperna. Keller (1914) anger för Altaj A. s. både för örtrika 
fjädergrässtäpper och för bergstundra på 2 055-2 075 meters höjd till
sammans med exempelvis Potentilla fruticosa, Dryas octopetala och Poly
gonum viviparum.

Redan i slutet av maj har th-stäppen efter stark torka ofta ett 
förbränt utseende med en gulbrun el. gråbrun färgton, varvid alla 
vårefemererna är nedvissnade. Dess korta vegetationstid är då i 
stort sett avslutad. Några arter blommar visserligen senare men på
verkar icke det faktum, att huvudutvecklingen infaller under våren. 
Jfr Rosenkranz’ (1954) skildring av likartade vegetationstyper i 
Österrike.

1 mer renodlad form är th-stäppen inskränkt till helt små kalk
hällytor med ett tunt lager av vittringsjord. För övrigt uppträder den 
i övergångsformer till nästa vegetationstyp, he-stäppen. Th-stäppen 
ingår i Albertsons (1950) »Felsbodenvegetation» och torde närmast 
motsvara hans Sedetum tortellosum. Denna stäpptyp har stora lik
heter med den submediterrana klippheden (sensu Meusel 1939 
och 1940).

Hemikryptofytstäpp.

Denna stäpptvp förekommer på mer eller mindre högt liggande 
kalkhällmark, som täckes av ett tämligen tunt jordlager, från 4 till 
16 cm:s djup, i genomsnitt 10 cm:s djup. Den intar tillsammans 
med övergångsformer till föregående stäpptyp en rätt stor samman
hängande del av undersökningsområdet (dylika övergångsformer 
räknas i det följande som hemikryptofytstäpp). I fråga om vegeta-
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tionens allmänna sammansättning föreligger stor likhet med de syd- 
ryska (ukrainska) fjädergrässtäpperna: massutveckling av vissa 
gräsarter; betydande inslag av släktet Carex (här representerat av
C. cnryophyllea); mycket starkt inslag av vårefemerer (inkl. efeme- 
roider), bestående av dels vinterannueller med representanter för 
släktena Cérastium, Draba, Myosotis, Veronica m. fl., dels lökväxter 
(här Gagea pratensis), dels Poa bulbosa; vår- och försommarblom- 
mande perenner ur släktena Anemone subgenus Pulsatilla, Ranun
culus och Potentilla; en väl utvecklad eftersommar- och höstaspekt 
med rikt inslag av representanter för släktena Artemisia (här A. 
campestris, rupestris och oelandica), Aster (här A. linosyris), Centaurea 
(här C. jacea) och Allium (här A. vineale). Av lignoser finnes blott 
små spridda skott av Prunus spinosa och Rosa dumalis.

Bottenskiktet i he-stäppen är artfattigare än i th-stäppen och mer 
homogent. Tortula ruralis är i allmänhet dominant. Lavar intar ej 
samma framträdande plats som i th-stäppen; skorplavar torde prak
tiskt taget helt saknas; däremot förekommer här och där vissa blad- 
och busklavar (huvudsakligen Peltigera rufescens och Cladonia-arter).

1 floristiskt hänseende är det sydosteuropeisk-sydsibiriska inslaget 
betydande, både vad beträffar art- och individantal; dock förekom
mer även, i synnerhet bland annuellerna, ett starkt subatlantiskt- 
submediterrant inslag (delvis element från föregående stäpptyp).

I livsformspektrum intar therofyterna en betydande plats; dock 
spelar de en förhållandevis mycket mindre roll än i therofytchamae- 
fytstäppen. I stället tillkommer ett stort antal hemikryptofytarter, 
varav liera är mycket rikliga. Även åtskilliga geofyter (Gagea, 
Allium m. fl.) anträffas.

Uteslutande i he-stäpp anträffas följande arter:

Polygonum convolvulus 
Chenopodium album 
Scleranthus polycarpos 
Viscaria vulgaris 
Dianthus deltoides

Capsella bursa-pastoris 
Lithospermum arvense 
Myosotis stricla 
Tripleurospermum maritimum 
Artemisia rupestris

Övervägande i denna vegetationstyp växer

Allium vineale 
Gagea pratensis 
Festuca ovina
Poa pratensis ssp. eupratensis 
Phleum phleoides 
Carex caryophyllea 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : -t
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Saxifraga granulata 
Potentilla argentea 
P. tabeniaemontani 
Medicago lupulina 
M. falcata 
Trifolium campestre 
T. arvense 
T. striatum 
Geranium motte 
Helianthemum nummularium 
Myosotis hispida

Mer el. mindre rikligt uppträder

Allium vineale 
Festuca ovina
Poa pratensis ssp. angustifolia 
Phleum phleoides 
Bromus hordeaceus 
Carex caryophyllea 
Cerastium pumilum 
C. semidecandrum 
Arenaria serpyllifolia 
Anemone pratensis 
Ranunculus bulbosus 
Draba muralis 
Erophila verna 
Sedum album
S. acre
Saxifraga granulata 
Filipendula vulgaris 
Fragaris viridis 
Potentilla tabernaemontani

Veronica spicata 
V. arvens is 
Euphrasia brevipila 
Plantago lanceolata 
Valerianella locusta 
Aster linosyris 
Achillea millefolium 
Taraxacum sekt. Erythrosperma 
Hieracium pilosella 
Tortula ruralis

följande arter:

Medicago lupulina 
M. falcata 
Trifolium campestre 
T. striatum 
Lotus corniculatus 
Helianthemum nummularium 
Myosotis hispida 
Veronica spicata 
V. arvensis 
Plantago lanceolata 
Galium verum 
Valerianella locusta 
Achillea millefolium 
Artemisia oelandica 
Taraxacum sekt. Erythrosperma 
Hieracium pilosella 
Tortula rurcdis 
Camptothecium lutescens

Under de flesta år infaller höjdpunkten av hemikryptofytstäppens 
vegetationsutveckling under senvåren och början av försommaren. 
Som följd av stark torka och höga temperaturer vid markytan blir 
vegetationen sedan oftast nedvissnad och förbränd till dess att efter- 
sommarens regn väcker växtligheten till nytt liv. I augusti och 
september får vi då en andra höjdpunkt i vegetationsutvecklingen 
med blomning av främst labiater och kompositer.

Anmärkningsvärd är förekomsten av Ranunculus ficaria och Cory- 
dalis pumila i våraspekten; Ranunculus uppträder tämligen rikligt i 
flackare delar av hemikryptofytstäppen och Corydalis anträffas här 
och var på ej alltför grund jord. De både arternas uppträdande här 
torde förklaras av alt jorden är genomfuktad tidigt på våren efter
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snösmältningen, när deras växtperiod för året börjar; på försom
maren, när jorden blivit mer eller mindre uttorkad, är deras utveck
ling ovan jord avslutad. De är alltså vårefemerer av liknande typ 
som Gagen pratensis.1 I fråga om Corydalis pumila må framhållas, 
att den i Mellaneuropa enligt Hegi 1958 (IV: 1 s. 61-62) växer i 
subkontinentala lövblandskogar med bl. a. Ranunculus ficaria men 
även med inslag av värmeälskande arter som Viola hirta och Cy- 
nanchum vincetoxicum; på sina nordvästligaste utpostlokaler, vid 
Oslofjorden, uppges den förekomma i torra och steniga kratt. Arten 
i fråga är alltså varken en lundväxt i egentlig mening eller en torr
ängs- el. stäppväxt. Den synes mera höra samman med de värme
älskande ekblandskogarna (Quercion pubescenti-petraeae) och saknas 
typiskt nog helt i Västeuropa jämte västra Mellaneuropa. I Mellan
europa är arten inskränkt till Östtyskland, Böhmen, Mähren, Öster
rike och Ungern (Hegi 1.c.). Inom undersökningsområdet förekom
mer den utom i hemikryptofytstäpp även i xerofila snår, en vegeta
tionstyp som har nära anknytning till Quercion pubescenti-petraeae.

Karakteristiska för he-stäppen är de sporadiska förekomsterna 
av sådana arter som Polygonum aviculare. P. convolvulus. Chenopo- 
dium album, Capsella bursa-pastoris och Lithospermum arvense, vilka 
från sina normala ståndorter, åkrar, vägkanter, stigar o. dyl., då 
och då sprider sig till naturliga växtsamhällen av liknande öppna 
karaktär som de nämnda ståndorterna. Jfr Krausch 1961, s. 183- 
184 (ogräsarter i stäppassociationen Stipetum capillatae i Branden
burg).

He-stäppen på området intager en mellanställning mellan Fes- 
tucetum alvarense (närmast F. a. cetrariosum) och Avenetum alvarense 
hos Albertson. Den har nära anknytning till både Brometalia erecti 
(»submediterran-subatlantische Trockenrasen»), Festucetalia valle- 
siacae (»subkontinentale Steppenrasen») och Festuco-Sedetalia 
(»Sandtrockenrasen») (Ellenberg i Walter 1963, s. 600 ff.). Spe
ciellt må erinras om de betydande likheterna mellan he-stäppen och 
den xerofila Festucetalia-associationen Stipetum capillatae (Krausch 
1961, s. 179 ff.).

Nanophanerofytstäpp.
He-stäppen övergår, i och med markens lutning åt väster och 

söder samt jordlagrets därmed tilltagande djup, mestadels i na-stäpp.
1 Jfr Walter 1943, s. 110, där det om halvökenområdena vid nedre Volga heter:

»Im mittleren Teil tieferer Niederungen findet man----------- im Frühling Ranunculus
ficaria.o
Su. Bot. Tidskr., 59 (1965): 4
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Fig. 4. Hemikryptofytstäpp i färd med att utvecklas till nanofanerofytstäpp. 7'. h. i 
bakgrunden xerofila snår. På andra sidan muren Stora alvaret. — 4.7.1965.

Jordlagret under na-stäppen varierar i djup från 10 till åtminstone 
20 cm. Utbildningen av denna vegetationstyp synes gynnas av svag 
eller utebliven betning. Genom betesfred antar sålunda vissa delar 
av he-stäppen så småningom karaktären av na-stäpp.

Vegetationstypen karakteriseras av låga och mer eller mindre 
glesa bestånd av Primus spinosa (ofta mycket gamla och mer eller 
mindre döda ex.) och Rosa dumalis; även lågvuxna ex. av Crataegus- 
arter och av Rhamnus cathartica uppträder här och där. I anslutning 
till buskarna utvecklas flerstädes rika bestånd av Geranium sangui- 
neum och Galium triandrum.

I bottenskiktet dominerar Camptothecium lutescens fullständigt; 
Abietinella abietina anträffas på åtskilliga lokaler, flerstädes i bety
dande mängd; härlill kommer Thuidium philibertii, Mnium affine, 
Hypnum cupressiforme och Fissidens cristatus. Under buskar elfer i 
sänkor inställer sig här och där Rhytidiadelphus triquetrus, Hyloco- 
mium splendens och Rhodobryum roseum. Lavarna är representerade 
av enstaka förekomster av Peltigera canina, P. rufescens, Cladonia 
rangiformis och C. furcata.

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 4
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Uppträdande av Lomcera xylosteum i buskskiktet samt av Rhyti- 
diadelphus triquetrus, Hylocomium splendens och Rhodobryum roseum 
i bottenskiktet under buskarna indicerar övergång till de xerofda 
snåren.

Övervägande i na-stäpp anträffas följande arter:

Poa pratensis ssp. angustifolia 
Prunus spinosa 
Fragaria viridis 
Rosa dumalis

Mer eller mindre rikligt uppträ

Allium oleraceum 
A. vineale 
Festuca ovina
Poa pratensis ssp. angustifolia 
Arrhenatherum pratense 
A. pubescens 
Phleum phleoides 
Filipendula vulgaris 
Prunus spinosa 
Fragaria viridis

Geranium sanguineum 
Galium triandrum 
Artemisia oelandica 
Abielinella abietina

ler:

Rosa dumalis 
Medicago falcata 
Geranium sanguineum 
Hypericum perforatum 
Helianthemum nummularium 
Galium triandrum 
G. verum
Artemisia oelandica 
Abielinella abietina 
Camptothecium lutescens

Na-stäppen på undersökningsområdet utgör en övergångsform 
mellan he-stäpp och xerofda snår. Ingen kärlväxtart, ej heller någon 
art i bottenskiktet, är begränsad till na-stäpp. Trots detta är den en 
tämligen väl avgränsad vegetationstyp med stäppkaraktär.

Nanophanerofytstäppen har nära anknytning till Avenetum alua- 
rense hos Albertson. Förekomsten av åtskilliga arter med mer el. 
mindre markerat kontinental utbredning, såsom Phleum phleoides, 
Gagea pratensis, Adonis vernalis, Anemone pratensis, Fragaria viridis, 
Potentilla arenaria, Medicago falcata, Veronica spicata, Galium tri- 
andrum, Campanula persicifolia och Artemisia oelandica, av vilka 
flera uppträder i stor mängd el. med hög täckningsgrad, talar för 
att na-stäppen bör hänföras till Festucetalia vallesiacae. Jfr Braun- 
Blanquet 1963 (Heliantliemo-Globularion, ett nytt förband inom 
Festucetalia vallesiacae med förekomst inom den baltiska stäpp
regionen).

Xerofila snår.

He-stäppen och na-stäppen övergår med jordlagrets tilltagande 
djup flerstädes i xerofil snårvegetation. Stenig och blockrik mark 
samt svag eller utebliven betning synes gynna utbildningen av denna 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : k
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vegetation. Den karakteriseras av xerofila lignoser, som bildar 
grupper bestående av ett artrikt, mer eller mindre tätt buskskikt 
med eller utan enstaka låga träd; i anslutning till lignosgrupperna 
uppträder en svagt-måttlig xerofil örtvegetation. I trädskiktet ingår 
Quercus robur och Rhamnus cathartica samt, ehuru sparsamt, Fraxi- 
nus excelsior. I buskskiktet märkes Lonicera xylosteum (dominant), 
/fosa-arter (ej R. majalis), Rubus caesius, Prunus spinosa, Crataegus- 
arter, Potentilla fruticosa (några få ex.), Rhamnus cathartica, Euony- 
mus europaeus och Juniperus communis (enstaka ex.).

Fältskiktet är mycket artrikt; mer eller mindre högvuxna perenner 
intar en framträdande plats.

Karakteristiska mossor är Rhytidiadelphus triquetrus (mycket rik
lig), Hylocomium splendens, Mnium affine (tämligen riklig), Rhodo- 
bryum roseum, Thuidium plulibertii (tämligen riklig), Camptothecium 
lutescens (riklig). Under och vid busksnåren uppvisar mossvegeta- 
tionen ibland en zonering, så att de centrala partierna upptas av 
Rhytidiadelphus med inslag av Hylocomium, de utanför liggande av 
Mnium och Rhodobryum (dessa båda ofta tillsammans) samt av 
Thuidium, medan de yttersta delarna av snårområdet intages av 
Camptothecium lutescens och Abietinella abietina.

Uteslutande i xerofila snår anträffas följande arter:

Gagea minima 
Polygonatum odoratum 
Calamagrostis epigeios 
Carex divulsa 
Silene cucubalus 
S. nutans

Sedum rupestre 
Vicia hirsuta 
V. tenuifolia 
Geranium pusillum 
T or ilis japonica 
Centaurea scabiosa

Övervägande i denna vegetationstyp anträffas:

Allium oleraceum 
Arrhenatherum elalius 
Elytrigia repens 
Slellaria apetala 
Thalictrum simplex 
Adonis vernalis 
Cory dalis fabacea 
Potentilla reptans

Rosa villosa 
R. oblusifolia 
Vicia tetrasperma 
Rhamnus cathartica 
Viola hirta
Chaerophyllum temulum 
Origanum vulgare

Mer eller mindre rikligt uppträder:

Allium oleraceum Dactylis glomerala
Festuca rubra Arrhenaterum elatius
Poa pratensis ssp. angustifolia A. pubescens

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : i29 - 653871
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Brachypodium pinnatum 
Ranunculus ficaria 
Adonis vernalis 
Prunus spinosa 
Rubus caesius 
Fragaria viridis 
Lalhyrus pratensis 
Geranium sanguineum 
Rhamnus caihartica 
Hypericum perforatum 
Viola hirta 
Primula veris

Satureja vulgaris 
Origanum vulgare 
Veronica chamaedrys 
Galium boreale 
G. Iriandrum 
G. verum
Lonicera xylosleum 
Artemisia oelandica 
Mnium affine 
Thuidium philibertii 
Camptothecium lulescens 
Rhytidiadelphus Iriquetrus

De xerofila snåren har nära anknytning till Quercetalia pabescenti- 
petraeae (»wärmeliebende Eichenmischwälder») (Ellenberg i 
Walter 1963 s. 230 IT.), Prunetalia (»Gebüsch- und Heckengesell
schaften») och Origanetalia (»Waldsaum-Krautwiesen») (op. eit. p. 
690ff.)- Seäven Wendelberger 1954 och Müller 1962 (uppdelning 
av skogsstäppvegetationen i Mellaneuropa, inkl. Pannonicum, i tre 
komponenter, »Wald», »Mantel» och »Saum», motsvarande Quer
cetalia, Prunetalia resp. Origanetalia). »Saum»-vegetationen inom 
undersökningsområdets xerofila snår torde närmast höra till Gera- 
nion sanguinei, det mer xerofila av de två förband, i vilka Origanetalia 
indelas av Müller.

Åtskilliga av arterna i de xerofda snåren på undersökningsområdet 
betecknas i mellaneuropeisk växtsociologisk litteratur (Ellenberg 
ap. Walter, Müller, Jakucs och Fekete) som »Charakterarten» 
till Quercetalia pubescenti-petraeae jämte underordnade sociologiska 
enheter eller till Origanetalia jämte lägre enheter, nämligen Brachy- 
podium pinnatum, Carex flacca, Polygonatum odoratum, Ranunculus 
polyanthemus, Silene cucubalus, S. nutans, Prunus spinosa, Fragaria 
viridis, Agrimonia eupatoria, Medicago faleata, Vicia tenuifolia, 
Hypericum perforatum, Geranium sanguineum, Rhamnus cathartica, 
Viola hirta, Primula veris i form av ssp. canescens (jfr Sterner 1938, 
s. 138), Origanum vulgare, Satureja vulgaris, Galium triandrum, 
Campanula persicifolia, Serratula tinetoria och Inula salicina. Av 
dessa arter betecknar Jakucs (1961, s. 88 ff.) följande som »Arten 
von Waldsteppencharakter»: Brachypodium pinnatum, Fragaria 
viridis, Geranium sanguineum, Polygonatum odoratum, Ranunculus 
polyanthemus och Rhamnus cathartica.

De xerofda snåren bildar, inberäknat mellan snåren uppträdande 
fragment av stäppartad torräng, en mosaikartad vegetation, som har 
So. Bot. Tidskr., 59 (1965) : U
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betydande likhet med vegetationen i den pannonisk-osteuropeiska 
skogsstäppen. En dylik mosaik artad vegetation kallas därför på 
vissa ställen i det följande vegetation av skogsstäpptyp eller, kort 
uttryckt, skogsstäpp.

Stäppartad torräng.

He-stäppen i norra delen av undersökningsområdet övergår, i och 
med markens lutning åt väster och jordlagrets därmed tilltagande 
djup, i stäppartad torräng. Ett mindre område av stäppartad torräng 
finnes dessutom inneslutet mellan xerofila snår i sydöstra delen av 
undersökningsområdet. Dylik torräng kan betraktas som en över- 
gångstyp mellan he-stäpp och mesofd äng. Sin optimala utveckling 
synes denna A?egetationstvp få genom lätt betning. Vegetationen blir 
här mer högväxt och sluten än i he-stäppen; i samband därmed blir 
annuellerna sparsamma. Vissa leguminoser är här speciellt rikliga. 
Lignoser saknas bortsett från små skott av Prunus spinosa. 1 botten
skiktet dominerar Camptothecium lutescens, Abietinella abietina 
(framför allt där berg eller stenblock går i dagen) och Thuidium 
philibertii (huvudsakligen på lägre liggande ställen).

Uteslutande i stäppartad torräng anträffas blott Antennaria dioica. 
Övervägande i denna vegetationstyp anträffas följande arter: An- 
thoxanthum odoratum, Arrhenatherum pratense, Carex ericetorum, 
Trifolium montanum, Anthyllis uulneraria, Knautia arvensis.

Mer eller mindre rikligt uppträder:

Festuca ovina 
F. rubra 
Briza media
Arrhenatherum pubescens 
A. pratense
Anthoxanthum odoratum 
Carex flacca 
Filipendula vulgaris 
Fragaria viridis 
Alchemilla glaucescens

Trifolium montanum 
Anthyllis vulneraria 
Lotus corniculatus 
Geranium sanguineum 
Helianthemum nummularium 
Primula veris 
Galium boreale 
G. triandrum 
G. verum 
Centaurea jacea

Den stäppartade torrängen inom undersökningsområdet har stor 
likhet med den mesofila ängen där. Inom stäppartad torräng men 
ej inom mesofd äng anträffas följande arter: Allium oleraceum, A. 
vineale, Adonis vernalis, Erophila verna, Sedum acre, Trifolium cam- 
pestre, Myosotis hispida, Knautia arvensis och Antennaria dioica samt 
bissidens cristatus, Tortula ruralis, Bryum pendulum, Abietinella abie-
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tina och Cladonia furcata. Med hänsyn till dessa skiljearter och till 
de rätt betydande kvantitativa skillnaderna torde de vegetationsavsnitt 
inom undersökningsområdet, vilka betecknats som stäppartad torr
äng, ha en klart xerofilare prägel än de vilka betecknats som mesofd 
äng.

Som ovan nämnts finnes inom undersökningsområdet två avsnitt, 
vilka betecknats som stäppartad torräng. Det ena, i nordöstra delen 
av området, har varit föremål för tämligen kontinuerlig betning och 
har ett verkligt ängsliknande utseende. Det andra, i sydöstra delen 
av området, har såsom liggande inom den under vissa år betes- 
fredade delen a a* undersökningsområdet (område A) utvecklats i 
riktning mot xerolila snår; torrängskaraktären överväger dock fort
farande. Skillnaden mellan de båda torrängspartierna är rätt be
tydande.

På den kontinuerligt betade torrängen saknas lignoser nästan helt. 
Här växer i större eller mindre mängd följande arter, vilka helt 
eller nästan helt saknas på det andra torrängspartiet: Anthoxanthum 
odoratum, Sieglingia decumbens, Trifolium montanum, Anthyllis 
vulneraria, Polygala vulgaris och Antennaria dioica.

På den under vissa år betesfredade torrängen uppträder småbus
kar aAr Prunus spinosa här och där. I fältskiktet anträffas i större 
eller mindre mängd följande arter, vilka helt eller nästan helt saknas 
på den kontinuerligt betade torrängen: Dactylis glomerata, Elytrigia 
repens, Adonis vernalis, Vicia cracca, Geranium sanguineum, Viola 
hirta, Knautia arvensis och Hieracium umbellatum.

Den stäppartade torrängen motsvarar Avenetum alvarense hos 
Albertson samt har nära anknytning till Mesobromion och Cirsio- 
Brachypodion. Öm förhållandet mellan dessa båda förband samt 
mellan Cirsio-Brachypodion och Quercetalia pubescentis-samhällen 
(thermofila lövblandskogar) se Krausch s. 175-178.

430

Säsonghygrofil alvarlied.

Den utpräglat xerofila vegetationen på högt liggande kalkhällmark 
med mer eller mindre tunt jordlager ersättes på lågt liggande dylik 
mark av en säsonghygrofilt präglad vegetation, här kallad säsong
hygrofil alvarhed. Marken är här periodvis starkt fuktig (i allmänhet 
under vinterhalvåret) men blir sommartid som regel mycket torr. 
Vid sidan av xerofila stäppelement uppträder även relativt hygrofila 
arter. Vegetationen är i allmänhet sluten; dock förekommer några 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : U
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Fig. 5. Undersökningsområdets nordgräns. Säsonghygrofil alvarhed, som utvecklas i 
riktning mot xerofila snår. Trädet i bakgrunden är en ek. — 4.7.1965.

små lläckar med mer eller mindre naken jord och blottad kalkhäll. 
Dessa jordblottor har troligen åstadkommits av betande boskap.

Den säsonghygrofila alvarheden omfattar två skilda huvudom
råden. Det ena området övergår kontinuerligt i högre liggande he- 
stäpp; det andra området skiljes från den högre belägna lie-stäppen 
av en tämligen bred remsa av svagt sluttande stäppartad torräng.

Lignoser saknas över en stor del av de båda huvudområdena. 
Där jordlagret är djupare, finnes emellertid åtskilliga små låga, delvis 
gamla, bestånd av Prunns spinosa; även spridda skott av Rosa dumalis 
samt enstaka Juniperus communis och Crataegus (både C. oxyacantha 
och C. curvisepala) anträffas här.

I bottenskiktet märkes Camptothecium lutescens (dominant), Abie- 
tinella abietina, Thuidium philibertii, Peltigera rufescens och Cla- 
donia-arter.
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På bar jord anträffas därjämte Pottia mutica (riklig), P. inter
media, Bryum pendulum, Ceratodon purpureus, Ditrichum flexicaule, 
Barbula fallax och Collema tenax (en förekomst).

Under busksnår märkes Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium 
splendens, Thuidium philibertii och Abietinella abietina.

Uteslutande i säsonghygrofil alvarhed anträffas följande arter:

Poa annua Myosurus minimus
Agrostis canina Pottia intermedia
Cerastiurn subtetrandrum Barbula fallax
Sagina nodosa Collema tenax
Herniaria glabra

Övervägande i denna vegetationstyp anträffas

Festuca rubra Daucus carota
Lolium perenne Convolvulus arvensis
Poa compressa Myosotis arvensis
Phleum pratense ssp. nodosum Plantago major
Rumex acetosa

Mer eller mindre rikligt uppträder följande arter:

Allium vineale 
Sesleria coerulea 
Festuca ovina
F. rubra
Poa pratensis ssp. angustifolia 
P. compressa 
Briza media 
Cynosurus cristatus 
Arrhenaterum pratense 
Phleum pratense ssp. nodosum 
Bromus hordeaceus 
Carex flacca 
Ranunculus bulbosus 
R. ficaria

Saxifraga granulata 
Filipendula vulgaris 
Fragaria viridis 
Medicago falcata 
M. lupulina 
Trifolium campesire 
Hypericum perforatum 
Veronica spicata 
Plantago lanceolata 
Galium boreale 
G. verum 
Centaurea jacea 
Pottia mutica 
Camptothecium lutescens

Den säsonghygrofila alvarheden på området är en tämligen kom
plex vegetationstyp och kan betecknas som en blandning av Festuce- 
tum alvarense tortellosum och Avenetum alvarense hos Albertson.

Mesofil äng.

Denna vegetationstyp uppträder på plan och tämligen lågt liggande 
mark med mer eller mindre djupt jordlager och förutsätter betning 
av en viss intensitet. Av lignoser märkes huvudsakligen små spridda 
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exemplar av Primus spmosa och Potentilla fruticosa. Träd saknas 
bortsett från enstaka små ex. av Betula verrucosa och Quercus. 

Övervägande i denna vegetationstyp anträffas följande arter:

Sesleria coerulea 
Sieglingia decumbens 
Cynosurus cristatus 
Agrostis tenuis 
Gymnadenia conopsea 
Orchis morio 
0. mascula 
Potentilla crantzii

Mer eller mindre rikligt anträ

Sesleria coerulea 
Fesluca rubra 
Briza media 
Cynosurus cristatus 
Arrhenaterum pratense 
Agrostis tenuis 
Anthoxanthum odoratum 
Carex flacca 
Orchis mascula 
Ranunculus ficaria 
Filipendula vulgaris 
Fragaria viridis 
Alchemilla glaucescens 
Geum rivale 
Trifolium pratense
T. monlanum

Nedan följer en uppdelning av 
vissa högre sociologiska enheter 
anslutning till Oberdörfer, E 
Müller et al. Uppdelningen är i

Trifolium pratense 
Polygala comosa 
P. amarella 
Prunella vulgaris 
Chrysanthemum leucanlhemum 
Hypochoeris maculata 
Thuidium philibertii

Anthyllis vulneraria 
Lotus corniculatus 
Vicia cracca 
Linum catharticum 
Polygala amarella 
Viola hirta 
Primula veris 
Prunella vulgaris 
Galium boreale
G. verum
Chrysanthemum leucanlhemum 
Serratula tinctoria 
Centaurea jacea 
Thuidium philibertii 
Camptothecium lutescens

den mesofila ängens artbestånd på 
(klasser, ordningar och förband) i 
LLENBERG ap. WALTER, KrAUSCH, 
■j fullständig.

Molinio-Arrhenatheretea.
Anthoxanthum odoratum, Briza media, Arrhenatherum pubescens, Festuca 
rubra, F. pratensis, Rumex acetosa, Lathyrus pratensis, Vicia cracca, Trifo
lium pratense, Plantago lanceolata, Centaurea jacea, Prunella vulgaris.

Molinietalia (inkl. Molinion).
Sesleria coerulea (ssp. uliginosa), Gymnadenia conopsea, Potentilla erecta, 

Linum catharticum, Galium boreale, Succisa pratensis, Serratula tinctoria, 
Inula salicina.
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Arrhenatheretalia (inkl. Arrhenalherion och Cynosurion).
Arrhenalherum elatius, Dactylis glomerata, Cynosurus cristatus, Phleum 

pratense, Trifolium repens, Daucus carota, Chrysanthemum leucanthemum.

Festuco-Brometea.
Arrhenalherum pralense, Fesluca ovina, Heliunthemum nummularium, 

Primula veris, Galium verum.

Mesobromion.
Orchis morio, Ranunculus bulbosus, Medicago lupulina, Cirsium acaule.

Cirsio- Brachypodion.
Brachypodium pinnatum, Filipendula vulgaris, Fragaris viridis, Anthyllis 

vulneraria, Trifolium monlanum, Polygala comosa, Prunella grandiflora, 
Hypochoeris maculata.

Trifolio-Gercinietea sanguinei (inkl. underenheter).
Fragaria viridis, Agrimonia eupaloria.

Quercetcdia pubescenli-petraeae (inkl. underenheter).
Ranunculus polyanthemus, Viola hirta, Campanula persicifolia, Galium 

Iriandrum.

Av uppdelningen på sociologiska enheter framgår tydligt den 
mesofila ängens vida ekologiska amplitud med betydande inslag av 
både fuktängs- och ängsstäppelement, något som har samband med 
den utpräglat säsonghygrofila karaktären hos vegetationstypen.

Mesofila snår.

De mesofila snåren bildar på lägre liggande mark en motsvarighet 
till de ovannämnda xerofila snåren. Bland de xerofila snårens arter 
saknas ex.-vis följande i de mesofila snåren:

Polygonalum odoratum Medicago falcata
Adonis vernalis Torilis japonica
Vicia tenuifolia Knautia arvensis
V. hirsuta Artemisia oelandica
V. tetrasperma

Bland de arter, som anträffas i de mesofila snåren och saknas i 
de xerofila, märkes följande:
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : U
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Salix rosmarinifolia 
Rosa majalis 
Viburnum opulus 
Anemone ranunculoides 
Ranunculus acris

Trifolium medium 
Cnidium dubium 
Melampyrum cristalum 
Valeriana officinalis

I de mesofila snårens buskskikt är Prunus spinosa mycket riklig; 
på sina ställen bildar den utbredda men låga bestånd. Lonicera 
xylosteum, Potentilla fruticosa och Rosa majalis är mer eller mindre 
rikliga.

Trädskiktet domineras av Quercus.
I bottenskiktet har anträffats:

Camptothecium lutescens 
Thuidium philibertii 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Hylocomium splendens 
Mnium affine

Mnium seligeri 
Brachythecium rutabulum 
Eurhynchium distans 
Campylium chrysophyllum 
Rhodobryum roseum

Camptothecium och Thuidium är dominanter; Rhytidiadelphus och 
Hylocomium anträffas mer el. mindre rikligt vid och på silikatstens- 
block samt vid buskar; Rhodobryum är funnen på mossbeklätt 
stenblock.

Uteslutande i mesofila snår anträffas Phleum pratense ssp. vulgare, 
Anemone ranunculoides, Melampyrum cristatum.

Övervägande i denna vegetationstyp anträffas:

Fesluca pratensis 
F. arundinacea 
Quercus robur 
Ranunculus polyanthemus 
Alchcmilla pastoralis 
Agrimonia eupatoria

Trifolium medium 
Lathyrus pratensis 
Polygala vulgaris 
Anlhriscus silveslris 
Cnidium dubium 
Galium boreale

Mer eller mindre rikligt uppträder:

Festuca rubra 
F. pratensis
Poa pratensis ssp. angustifolia 
Briza media 
Daclylis glomerata 
Arrhenatherum pratense 
Brachypodium pinnatum 
Quercus robur 
Ranunculus auricomus 
R. polyanthemus 
R. ficaria

Filipendula vulgaris 
Prunus spinosa 
Fragaria viridis 
Alchemilla glaucescens 
Agrimonia eupatoria 
Geum rivale 
Trifolium medium 
Vicia cracca 
Lathyrus pratensis 
Geranium sanguineum 
Helianthemum nummular i um
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Viola hirta 
Primula veris 
Prunella grandiflora 
Satureja vulgaris 
Veronica chamaedrys 
Galium boreale

G. triandrum 
G. verum
Lonicera xylosteum 
Serratula tincloria 
Thuidium philibertii 
Camptothecium lutescens

Aven i de mesofila snåren anträffas flera som »Charakterarten» 
till Quercetalin pubescent i-petraeae jämte lägre enheter betraktade 
arter; utöver sådana som omnämnts i samband med de xerofila 
snåren tillkommer Trifolium medium, T. montanum, Melampyrum 
cristatum och Valeriana officinalis. Hos Jakucs (l.c.) betecknas Tri
folium montanum och Melampyrum som »Arten von Waldsteppen
charakter».

Liksom de xerofila snåren har de mesofila anknytning till ord
ningarna Prunetalia och Origanetalia; jfr särskilt den sistnämndas 
mesofila underenhet (förband) Trifolion medii (Müller 1962) med 
Agrimonia eupatoria och Trifolium medium som »Kennarten».

I)c mesofila snåren bildar, inberäknat mellan snåren befintliga 
mesofila ängsfragment, en vegetationsmosaik, som på vissa ställen i 
det följande benämnes skogsäng. Mesofila snår förhåller sig till 
mesofil äng som xerofila snår till stäppartad torräng.

Fuktäng.
Denna vegetationstyp intar lågt liggande mark med mer eller 

mindre djupt jordlager. Betning av en viss intensitet är en förutsätt
ning för vegetationstypens existens. Fuktängen upptar i ren form 
blott några små ytor i västligaste delen av undersökningsområdet; 
mer utbredd är den i övergångsformer till fuktsnår och mesofil äng. 
Lignoserna representeras av Betula verrucosa (en medelstor träd
grupp), B. pubescens (ett litet skott) och Quercus (enstaka ex.) samt 
av spridda buskar av Salix rosmarinifolia och Potentilla fruticosa.

I bottenskiktet anträffas Ctenidium molluscum, Campylium proten- 
sum, Gallier go nella, Fissidens adianthoides, Camptothecium, Thuidium 
philibertii, Mnium affine, M. seligeri, Rhytidiadelphus triquetrus.

Uteslutande i fuktäng anträffas följande arter: Carex panicea, C. 
hostiana, Betula pubescens, Primula farinosa. Övervägande i denna 
vegetationstyp anträffas Platanthera bifolia, Betula verrucosa och 
Plantago maritima.

Uteslutande eller övervägande i fuktäng och följ. vegetationstyp, 
fuktsnår, växer:
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Juncus alpinus 
Molinia coerulea 
Deschampsia caespitosa 
Agrostis gigantea 
Potentilla erecta

Succisa pratensis 
Inula salicina 
Hieracium umbellatum 
Fissidens adianthoides 
Ctenidium molluscum

Mer eller mindre rikligt anträffas i fuktäng Molinia, Brachy- 
podium pinna tum, Galium boreale, Inula salicina och Camptothecium.

Fuktängen motsvarar Molinietum alvarense hos Albertson. Jfr 
Ellenberg i Walter 1963, s. 730 ff [Molinietum medioeuropaeum 
(»Kalk-Pfeifengraswiesen»), speciellt dess »Brachypodium-Variante 
der Subassoziation von Bromus erectus» (tabell 105, A 3) .

Fuktsnår.

Fuktsnåren uppträder på tämligen lågt liggande mark med djupt 
jordlager. De övergår på högre liggande mark i mesofil ängs- eller 
snårvegetation.

Fuktsnåren karakteriseras framför allt av mer eller mindre täta 
snår av Salix rosmarinifolia och Potentilla fruticosa (båda mycket 
rikliga) samt av Rosa maj alis och Juniperus communis (båda spridda); 
härtill kommer spridda ex. av andra buskarter. Över stora partier 
är Potentilla fruticosa ensam dominant i buskskiktet. Trädskiktet, 
som är glest, representeras av mer eller mindre unga ex. av Quercus 
robur.

Bottenskiktet representeras av Fissidens adianthoides, Brachythe- 
cium rutabulum, Climacium dendroides, Thuidium philibertii, Mnium 
affine, M. seligeri, R hy t idia delp hus squarrosus, Calliergonella cuspidata, 
Campylium protensum, Ctenidium molluscum och Bryum (pallensl) 
(i sänkor) samt av Rhytidiadelphus triquetrus, C amptothecium lute- 
scens och Hylocomium splendens (på tuvor).

Rhytidiadelphus triquetrus bildar ofta täta mattor på marken 
under busksnåren; därovanför, på lignosernas basalpartier, upp
träder Camptothecium lutescens rikligt (samma gäller i den härefter 
omnämnda meso-hygrofila snårskogen).

Uteslutande i fuktsnår anträffas följande arter:

Luzula multiflora 
Carex pallescens 
Urlica dioica 
Cardamine pratensis 
Filipendula ulmaria

Epilobium lamyi 
Pimpinella saxifraga 
Galium uliginosum 
Climacium dendroides 
Rhytidiadelphus squarrosus
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Fig. 6. I förgrunden fuktängsfragment med bl. a. Brachypodium pinnalum. I mitt
partiet fuktsnår med dominerande Potentilla fruticosa. I bakgrunden meso-hygrofil 

snårskog med bl. a. Fraxinus och Sorbus intermedia. — 4.7.1965.

Övervägande i denna vegetationstyp anträffas:

Juniperus communis 
Deschampsia caespilosa 
Agrostis giganten 
Cenex tomentosa 
Lister a ovata 
Salix rosmarinifolia

Potentilla fruticosa 
Scutellaria hastifolia 
Inula salicina 
Cirsium arvense 
Scorzonera humilis

Mer eller mindre rikligt uppträder:

Brachypodium pinnalum 
Carex tomentosa 
Listera ovata 
Salix rosmarinifolia 
Potentilla fruticosa 
Geum rivale
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 4
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Fuktsnåren anknyter närmast till Molinietum aluarense hos Al
bertson; jfr även Molinietum medioeuropaeum hos Ellenberg (se 
ovan under avsnittet om fuktäng).

Meso-hygrofil snårskog.

Denna vegetationstyp är utbildad på mer eller mindre lågt lig
gande mark med djupt jordlager och intar ett tämligen stort centralt 
parti av undersökningsområdet. Den meso-hygrofila snårskogen har 
anknytning till mesofila snår och fuktsnår samt torde ha utvecklats 
från dessa vegetationstyper.

Trädskiktet (inkl. det högre buskskiktet) är artrikt och består av 
Quercus robur (mer eller mindre unga ex.), Fraxinus excelsior (mer 
eller mindre unga ex.), Sorbus intermedia, Crataegus-arter (däribland 
flera gamla och kraftiga ex.), Rhamnus cathartica, Euonymus euro- 
paeus, Viburnum opulus. Det lägre buskskiktet (inkl. småskott av 
trädarter) är mycket tätt och kraftigt utbildat samt artrikt; det består, 
förutom av arter, som ingår jämväl i trädskiktet, av följande arter: 
Malus siluestris (unga ex.), Rhamnus frangula, Potentilla fruticosa, 
Prunus spinosa, Rosa-arter (däribland tämligen rikligt med R. majalis), 
Rubus caesius, R. sekt. Corylifolii, Lonicera xylosteum. Rubus caesius 
kan med sitt bladverk fullständigt täcka gläntorna mellan bestånden 
av träd och högre buskar. Mellan lignossnåren finnes små öppna 
partier med yppig örtvegetation.

I bottenskiktet märkes Mnium seligeri och Rhytidiadelphus tri- 
quetrus (båda mycket rikliga), Thuidium philibertii, Camptothecium 
lutescens, Brachythecium rutabulum, Campylium protensum, Callier- 
gonella cuspidata och Eurhynchium distans.

Uteslutande i meso-hygrofil snårskog anträffas Rubus sekt. Coryli
folii, Malus siluestris, Sorbus intermedia, Hypericum hirsutum, Hera- 
cleum sphondylium, Campanula trachelium, Cirsium vulgare.

Övervägande i denna vegetationstyp anträffas Carex contigua, 
Rubus caesius, Rhamnus frangula.

Mer eller mindre rikligt förekommer:

Ranunculus auricomus 
R. ficaria 
Prunus spinosa 
Rubus caesius 
Rosa majalis 
Crataegus oxyacanlha 
Geum rivale

Trifolium medium 
Vicia cracca 
Rhamnus cathartica 
Galium boreale 
Lonicera xylosteum 
Mnium seligeri 
Rhytidiadelphus triquetrus
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Den meso-hygrofila snårskogen har en mycket heterogen art
sammansättning med representanter för åtskilliga högre sociologiska 
enheter (ordningar, inkl. deras resp. underenheter). Följande sam
manställning må tjäna som bevis (i anslutning till Oberdörfer, 
Ellenberg ap. Walter, Müller et al.). Sammanställningen är ej 
fullständig.

Molinietalia representeras av Galium boreale, Valeriana officinalis, Serra- 
tula tincloria och Inula salicina;

Arrhenatheretalia av Dadylis glomerala, Anthriscus silveslris och Hera- 
cleum sphondylium;

Populetalia av Rubus caesius och Galium aparine;
Fagelalia av Polygonatum multiflorum, Ranunculus auricomus, R. ficaria, 

Campanula trachelium och Lacluca muralis;
Quercetalia pubescenti-petraeae av Ranunculus polyanthemus, Viola hirla 

och Campanula persicifolia;
Prunetalia av Malus silvestris, Crataegus oxyacantha, C. curvisepala, 

Prunus spinosa, Rosa canina, R. dumalis, R. obtusifolia, R. majalis, Rham
nus cathartica, Euonymus europaeus och Viburnum opulus;

Origanetalia av Agrimonia eupaloria, Trifolium medium, Geranium sangui- 
neum och Satureja vulgaris;

Epilobielalia av Hypericum hirsutum;
Onopordelalia av Alliaria peliolala och Chaerophyllum temulum.

Lund.

Denna vegetationstyp, som anträffas på några mindre ytor i om
rådets mitt, är blott fragmentariskt utvecklad och är nära förbunden 
med den meso-hygrofila snårskogen, ur vilken den torde ha upp
kommit. Den skiljes från snårskogen genom kraftigare trädskikt 
(ett större ex. av Quercus robur samt gamla och relativt stora ex. 
av Crataegus curvisepala, Rhamnus cathartica och Euonymus euro
paeus), glesare buskskikt (huvudsakligen Lonicera xylosteum; Poten- 
tilla fruticosa saknas) och tämligen väl utvecklat skuggföredragande 
fältskikt. Bottenskiktet är svagt utvecklat; fläckvis ligger marken bar.

I bottenskiktet märkes Mnium afine, M. seligeri och Brachythecium 
rutabulum samt Amblystegium serpens, Bryum capillare och Metzgeria 
furcata (de tre sista på lignum).

Övervägande i denna vegetationstyp uppträder följande arter: 
Paris quadrifolia, Alliaria petiolata, Geranium robertianum och Lac- 
tuca muralis. Av dessa hänföres Paris och Lactuca till ordningen 
Fagetalia (»Buchen- und Edellaubmischwälder»); Alliaria och Gera- 
Si>. Bot. Tidskr., 59 (1965): 4
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nium är nitrofila arter, den förra hänförd till Onopordetalia och den 
senare till Querco-Fagetea.

Mer eller mindre rikligt förekommer Ranunculus ficaria och Pri
mula veris.

Vegetationens zonering i nordöstra delen av undersökningsområdet.

Man kan i områdets nordöstra del urskilja en fördelning av vege
tationen i öst—västlig riktning i två zoner, beroende på markens 
lutning mot väster och jordlagrets därmed tilltagande tjocklek. Så
lunda har vi strax innanför alvarmuren i öster zon I, omfattande 
de övre delarna av den ovan nämnda höj dryggen med kalkstenen 
täckt av ett mer eller mindre tunt jordlager eller, på sina ställen, 
gående i dagen. Här är extremt xerofytiska vegetationstyper utveck
lade. På kalkhällar med mycket tunt jordlager th-stäpp; på något 
djupare jord vegetation av typen he-stäpp. Helt eller nästan helt 
inskränkta till denna zon är Phleum phleoides (mycket riklig), Poa 
bulbosa, Allium vineale, Gagea pratensis, Medicago falcata (riklig), 
Sedum album (riklig), Veronica spicata (riklig), Anemone pratensis 
(tämligen riklig), Artemisia oelandica (mycket riklig), A. campestris 
och en rad annueller, t. ex. Satureja acinos, Androsace septentrionalis, 
Hornungia petraea, Erophila verna, Erodium cicutarium, Trifolium 
campestre, T. striatum, Cerastium semidecandrum, C. pumilum och 
Bromus hordeaceus (de flesta mer eller mindre rikliga) samt i botten
skiktet Tortula ruralis (mycket riklig) jämte åtskilliga andra ovan för 
th-stäppen angivna kryptogamarter.

Nedanför på åsens västsluttning, med djupare jord, följer zon II 
med måttligt xerofytisk vegetation av torrängskaraktär. I denna zon 
men ej alls eller blott i något enstaka ex. i zon I förekommer Arrhe- 
natherum pratense (riklig), A. pubescens (riklig), Briza media (riklig), 
Sesleria coerulea, Sieglingia decumbens, Anthoxanthum odoratum 
(riklig), Phleum pratense ssp. nodosum, Carex ericetorum, C. ftacca 
(riklig), Orchis morio, Rumex acetosa, Anthyllis vulneraria (riklig), 
Trifolium montanum (riklig), Alchemilla glaucescens (riklig), Polygala 
vulgaris, Linum catharticum, Prunella grandiflora, Primula veris, 
Galium boreale, Chrysanthemum leucanthemum, Serratula tinctoria, 
Centaurea jacea, Cirsium acaule, Antennaria dioica samt i botten
skiktet Thuidium philibertii. Under somrar med stark torka såsom 
år 1963 är gränsen mellan zon I och II mycket iögonenfallande ut
bildad; den gråbruna färgen hos den nästan helt förbrända zon I

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : b
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övergår tvärt i den gulgröna färgen hos den blott partiellt uttorkade 
zon II. Efter regn i augusti blir utseendet på zonerna snarast det 
motsatta. Zon I är friskt grön, medan zon II fortfarande har ett 
halvvissnat utseende. I zon I kan man därefter, i slutet av september, 
se tämligen riklig blomning av Helianthemum nummularium, Vero
nica spicata och Achillea millefolium samt spridda blommande skott 
av Galium verum och Filipendula vulgaris. I zon II däremot råder 
samtidigt mycket sparsam blomning; Helianthemum nummularium 
t. ex., som förekommer rikligt även i denna zon, blommar då nästan 
inte alls där. För he-stäppen överhuxmdtaget gäller under nu nämnda 
förutsättningar, att hösten medför förnyad blomning av vissa vår- 
och försommarblommande arter (ex.-vis Anemone pratensis, Fragaria 
viridis och Filipendula vulgaris). Jfr Rosenkranz’ (1954) framställ
ning från likartade områden i Österrike.

Det kan emellertid hända, att stark torka råder sommaren igenom 
ända in i september; då uppträder naturligtvis ingen andra blom
ning. Så var fallet 1964. I början av september detta år rådde en 
extrem torka. På he-stäppen blommade ingen enda växt, bortsett 
från några ex. av Centaurea jacea. Till och med Artemisia oelandica 
och Aster linosyris var förtorkade. Veronica spicata, som vissa år 
blommar mycket rikligt i början av september, var som försvunnen.

De områden, som intas av de båda zonerna, har kontinuerligt 
betats fram till 1962.

Av intresse i detta sammanhang är Wendelbergers (1953) redo
görelse för den mer eller mindre stäppartade vegetationen på ett 
litet naturskyddsområde nära Wien, med inslag även av alvarvege- 
tation (»Flechtenreiche Felssteppe»).

Kompletterande anmärkningar till Tabell I.

Juniperus communis. Flerstädes i stora, mer el. mindre utbredda ex.
Gagea pratensis. 1960 riklig blomning (efter den ovanligt torra och varma 

vegetationstiden under 1959); även 1965 riklig blomning; övriga år 
sparsam blomning.

G. minima. Blott på ett litet, tämligen lågt liggande område med relativt 
djup jord och svagt xerofil snårvegetation (i undersökningsområdets 
sydöstra hörn).

Juncus alpinus. På kreatursstigar i fuktäng och fuktsnår.
Luzula multiflora. Funnen 1965 i två ex. i fuktsnår.
Poa annua. På två lokaler i säsonghygrofil alvarhed (ena lokalen kreaturs- 

stig, deri andra en jordblotta).
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): i
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P. bulbosa. I utpräglat xerofil vegetation; bl. a. i säsonghygrofil alvarhed, 
dar den växer på tidvis starkt uttorkade kreatursstigar och jordblottor.

Calamagrostis epigeios. Blott ett men stort bestånd, i xerofil snårvegetation.
Agrostis gigantea. Förekommer dels på djupare jord i fuktäng och fuktsnår, 

dels på lågt liggande alvarmark med tunt jordlager (säsonghygrofil 
alvarhed).

Brachypodium pinnatum. Vid ekologisk amplitud: förekomster i måttligt 
xerofil, i mesofil och i hygrofil vegetation. Bildar flerstädes stora, täta, 
mestadels rent vegetativa bestånd; i mer hygrisk miljö dock tämligen 
rikligt med fertila skott. Flera stora bestånd i xerofila och mesofila snår; 
mycket riklig i fuktäng och fuktsnår. Påtagligt vegetativt gynnad av 
utebliven betning.

Carex pallescens. På en lokal i fuktsnår (tills, med Juniperus communis 
och Brachypodium pinnatum).

Salix rosmarinifolia. Både han- och honex. Mycket riklig i mesofil och 
hygrofil snårvegetation.

Betula verrucosa. 1 grupp om 5 träd samt 2 enstaka, mindre ex. I fuktäng 
(trädgruppen) och mesofil äng.

B. pubescens. 1 litet skott. I fuktäng.
Quercus robur. Med enstaka undantag mer eller mindre unga ex. Vid eko

logisk amplitud: i måttligt xerofil, i mesofil och hygrofil vegetation. 
Företrädesvis på djup och åtminstone periodvis fuktig jord.

Urtica dioica. På ett litet område i fuktsnår (bland tät och högvuxen 
Potentilla fruticosa; fältskikt saknas eljest nästan helt). Ej iakttagen i 
omgivningarna.

Polygonum aviculare. Växlande individantal för olika år, beroende, åtmins
tone delvis, på sommarnederbörden. 1960 ma (åtskilliga lokaler), 1961 
något enstaka ex., 1962 ej sedd, 1965 ma. I mer el. mindre xerofil vege
tation på alvarmark.

P. convolvulus. 2 ex. 1960 och 3 ex. 1965 i xerofil vegetation på alvarmark. 
Eljest ej sedd.

Chenopodium album. 1 ex. 1960 i xerofil vegetation på alvarmark. Eljest 
ej sedd.

Stellaria media. 1 ex. 1965 i he-stäpp på platsen för stängselstolpe till om
råde A.

Herniaria glabra. Förekomst blott på en liten lokal (lågt liggande kalkhäll 
med tunt jordlager) i säsonghygrofil alvarhed.

Scleranthus polycarpos. 1961 ma (två små lokaler i utpräglat xerofil vegeta
tion; den ena lokalen fläck med naken jord i he-stäpp, den andra vid 
övergång från xerofila snår till he-stäpp). 1964 ånyo funnen på samma 
lokaler. 1964 dessutom på en tredje lokal i he-stäpp. 1965 ma (flera 
lokaler i he-stäpp).

Silene cucubalus. Förekomst på 2 närbelägna lokaler i xerofila snår (på 
tämligen stenig mark).

S. nutans. En liten förekomst i xerofila snår (på tämligen stenig mark).
Anemone ranunculoides. Blott på en liten lokal, under busksnår (mesofil 

snårvegetation).
Myosurus minimus. Funnen 1965 på 1 lokal i säsonghygrofil alvarhed (5 ex.).

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 4
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Adonis vernalis. I xerofil vegetation på djupare jord; huvudsakligen vid 
el. i xerofila snår men även i na-stäpp och stäppartad terräng; ofta vid 
stenblock. Vid upphörande betning sprider den sig till angränsande 
he-stäpp i samband med dennas övergång till na-stäpp. De större be
stånden har i allmänhet ett bottenskikt av Camptolhecium, Thuidium 
philiberlii el. Rhytidiadelphus triquetrus.

Capsella bursa-pastoris. 1957 ma; eljest blott enstaka ex. På alvarmark 
med tunt jordlager.

Draba incana. Funnen 1965 i tre ex.; ett ex. i he-stäpp (nära alvarmuren) 
och två i säsonghygrofil alvarhed.

Cardamine pratensis. Blott på en liten lokal med hygrofil vegetation (fukt
snår med Potentilla fruticosa).

Barbarea vulgaris. Funnen 1962 i ett ex. i tätt mesofilt snår av buskar och 
småträd; snåret delvis utgallrat i samband med uppsättande av stängsel 
där (skedde före 1959); även sedd 1965 i ett ex. på samma ställe.

Sisymbrium supinum. Funnen 1965 i ett ex. på fyllningsjord på platsen 
för stängselstolpe till område A.

Sedum rupestre. I xerofil vegetation; huvudsakligen vid eller på urbergs
block i xerofila snår. Ej på kalkhällar med tunt jordlager.

S. album. Mycket riklig på kalkhällar med tunt jordlager.
Filipcndula ulmaria. På 2 små lokaler med hygrofil vegetation (fuktsnår).
Rubus sekt. Corylifolii. På ett mindre område med tät snårskog av mesofil 

typ.
Potentilla fruticosa. Tämligen vid ekologisk amplitud: från måttligt xeriska 

till hygriska ståndorter. Dock huvudsakligen på tämligen lågt liggande 
mark med djupare jord, som åtminstone tidvis är vattengenomdränkt. 
På dylik mark förekommer den i vidsträckta, ofta mycket täta och 
högvuxna bestånd, där fältskikt ibland nästan helt saknas.

Rosa villosa. 2 väl skilda typer. Den ena extremt lågvuxen med kal blad
undersida och mycket små nypon; huvudsakligen i övergångszon mellan 
xerofila snår och he-stäpp; dock även några förekomster i mesofila snår. 
Den andra, av mera ordinärt villosa-utseende, i xerofila snår (2 lokaler).

R. obtusifolici. 2 väl skilda typer. I xerofil till svagt hygrofil snårvegetation. 
Båda typerna huvudsakligen i xerofila snår.

R. dumalis. Av typen glauca. Riklig på alvarmark med relativt tunt jord
lager (bildar där med Prunus spinosa glesa buskstäppartade bestånd).

R. canina. 2 väl skilda typer.
Malus silvestris. 4 små ex. på en lokal med mesofil snårskog.
Sorbus intermedia. 3 medelstora ex. på en lokal med mesofil snårskog.
Medicago falcala x saliva. 1 mindre bestånd.
Trifolium striatum. Kraftigt växlande individantal olika år. 1961 och 1964 

a. I utpräglat xerofil vegetation.
T. arvense. Enstaka ex. i xerofil vegetation på alvarmark med tunt jord

lager.
Vicia hirsuta. 1961 ma. 1964 ånyo sedd.
V. letrasperma. Kraftigt växlande individantal olika år. 1961 och 1965 ta.
V. tenuifolia. På en liten lokal i xerofila snår.
Geranium sanguineum. I xerofil och mesofil vegetation. Företrädesvis vid
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : i
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stenblock och busksnår. Gynnas påtagligt av utebliven betning och bildar 
då stora sammanhängande bestånd, även på öppen alvarmark med 
tämligen tunt jordlager.

G. pusillum. 1961 ett litet bestånd. Eljest ej sedd. Förekom vid övergång 
från öppen alvarmark till xerofila snår.

G. robertianum. I xerofil och mesofil vegetation på skuggiga ställen (på 
silikatstenblock med tunt jordlager i eller vid busksnår; i lundfragment 
och i meso-hygrofil snårskog).

Euonymus europaeus. Några ex. rätt stora och trädformiga.
Rhamnus frangula. 3 mindre ex. i svagt hygrofil vegetation.
Epilobium lamyi. Några ex. i fuktsnår med Potentilla frulicosa (invid 

stängselstolpe till område A).
Carum carvi. 1 ex. funnet 1964; eljest ej sedd.
Pimpinella saxifraga. På 4 lokaler i svagt hygrofil snårvegetation. På en 

lokal invid Valeriana officinalis bland dominerande busksnår av Juni- 
perus communis och Potentilla fruticosci.

Heracleum sphondylium ssp. sibiricum. Blott på en liten lokal med småträd 
av Quercus rob ur i övergång från meso-hygrofil snårskog till fuktsnår.

Calluna vulgaris. På 4 lokaler. På 2 lokaler i svagt hygrofil vegetation; 
på de andra i mesofil vegetation. Alla förekomsterna svagt utvecklade.

Primula farinosa. På 2 närbelägna lokaler med svagt hygrofil vegetation 
(fuktäng); 2 ex. på vardera lokalen.

Androsace septentrionalis. På några (1964 fyra) lokaler med extremt xerofil 
vegetation (th-stäpp).

Fraxinus excelsior. Små och medelstora ex. Påtagligt gynnad av utebliven 
betning.

Lithospermum arvense. 1 ex. funnet 1965 i he-stäpp.
Cynoglossum officinale. Alla förekomster mer el. mindre nära muren mot 

Stora alvaret.
Veronica serpyllifolia. På några få lokaler; bl. a. på lågt liggande kreaturs- 

stigar (tills, med Poa annua och Plantago major).
V. officinalis. Mycket sparsam i mesofil ängsmark; dessutom en förekomst 

vid stenblock.
Euphrasia brevipila. Starkt växlande olika år betr. individantal och stånd

ort. Dock huvudsakligen i xerofil vegetation på alvarmark med tunt 
jordlager.

Melampyrum cristatum. Funnen 1964 på tre lokaler i mesofila snår. 1965 
på fyra lokaler i mesofila snår.

Odontites verna. Funnen blott 1960 och 1962. På mer el. mindre öppen 
jord i svagt xerofil och i mesofil vegetation. Bl. a. på kreatursstig på 
lågt liggande alvarmark.

Plantago major. På kreatursstigar och eljest upptrampad jord på mer el. 
mindre lågt liggande mark. Huvudsakligen i säsonghygrofil alvarhed. 
Starkt gynnad av betesgång.

P. maritima. 3 lokaler i fuktäng och 1 lokal i hygriskt parti (fuktängs- 
fragment) av mesofila snår.

Galium uliginosum. På två lokaler med svagt hygrofil vegetation, under 
Juniperus communis.
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Campanula trachelium. Blott en liten grupp i meso-hygrofil snårskog och 
ett ex. i mesofila snår.

Erigeron acre. Blott sedd 1957.
Tripleurospermum maritimum (utan tvivel var. inodorum). Funnen 1960- 

1962 i 1-2 ex.
Artemisia oelandica. I måttligt och starkt xerofil vegetation. Mycket riklig 

på högt liggande alvarmark med mer el. mindre tunt jordlager (he-stäpp 
och na-stäpp). Riklig även på djupare jord med vegetation av typen 
xerofila snår. Blommar varje år, vissa år mycket rikligt.

A. rupeslris. Några (1962 och 1963 tre) förekomster i starkt xerofil vegeta
tion (he-stäpp).

Cirsium vulgare. På ett litet område med mesofil snårskogsvegetation och 
viss kulturpåverkan i form av röjning i träd- och buskskiktet för upp
sättande av stängsel kring område A. Ej sedd 1965.

C. arvense. I mesofil snårskog och i fuktsnår, som utsatts för röjning vid 
uppsättande av stängsel kring område A (har spritt sig kraftigt i området 
med fuktsnår).

Cenlaurea scabiosa. Blott 3 ex. sedda, varav 2 med fertila skott.

Såsom framgår av Tabell I har inalles 246 kärlväxtarter anträffats 
på undersökningsområdet. Därav kommer 211 arter på område A.

På område B, som i areal förhåller sig till A ungefär som Still 3, 
tillkommer alltså blott 35 arter, dvs. ca 14% av totalantalet.

Förteckning över mossor och lavar.

Förteckningen upptar samtliga av mig på undersökningsområdet 
funna mossor och lavar (de senare i den mån de kunnat bestämmas) 
och torde vara tämligen fullständig ifråga om bladmossor samt busk- 
och bladlavar. Beträffande epigeiska och vissa epixyliska förekoms
ter hänvisas till tabell I.

Mossor.
Melzgeria furcala. På lignum och lignoser i lundfragment. Se tabell I. 
Radula complanata. Riklig. På silikatsten och lignoser.
Porella platyphylla. På silikatsten och lignum.
Fissidens cristatus. Se tabell I. Även på berghäll.
F. adianthoides. Se tabell I.
Ceraiodon purpureus. Se tabell I.
Dilrichum flexicaule. Se tabell I. Även på berghällar och stenblock. 
Encalypta vulgaris. Se tabell I. Även på berghäll.
Pottia mutica. Riklig. På bar jord. Se tabell I.
P. intermedia. På en jordblotta i säsonghygrofil alvarhed (tills, med P. 

mutica). Se tabell I.
Tortula muralis. På murbruk, dels på två skilda ställen på alvarmuren, 

dels på ett ställe på muren mot söder.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : h
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T. ruralis. Mycket riklig. Se tabell I. Även på stenblock (både av kalk 
och silikat).

Barbula convolula. Se tabell I.
B. unguiculala. På stenblock i muren mot söder.
B. hornschuchiana. Se tabell I.
B. recurvirostris. Se tabell I. Även på berghäll.
B. fallax. Se tabell I.
B. reflexa. På låg silikatstenshäll.
Tortella tortuosa. På kalksten i muren mot söder och på silikatstenshäll.
Schistidium apocarpum. På kalksten i muren mot söder och på silikat- 

sten.
Grimmia pulvinala. Åtskilliga förekomster. På kalksten i murarna samt på 

kalksten och silikatsten inne på området.
Rhacomitrium canescens. Se tabell I.
Bryum (pallens?). Endast funnen steril. Se tabell I.
B. pendulum. Tämligen riklig. Se tabell I. Även på muren mot söder.
B. capillare. På lignum i lundfragment, på silikatstensblock inne på om

rådet samt på stenblock i muren mot söder. Se tabell I.
Rhodobryum roseum. Under buskar i xerofila snår och i na-stäpp; även på 

mossbevuxet stenblock i mesofila snår. Se tabell I.
Mnium affine. Riklig. Se tabell I.
M. seligeri. Mycket riklig. Se tabell I.
Orthotrichum rupestre. På silikatsten.
O. anomalum. Åtskilliga förekomster. På kalksten i murarna samt på kalk

sten och silikatsten inne på området.
O. cupulatum. På kalksten i muren mot söder samt på kalksten och silikat

sten inne på området.
O. affine (inkl. O. fastigialum och O. speciosum). Riklig. På lignoser (Quercus 

robur, Crataegus. Sorbus intermedia, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, 
Euonymus europaeus, Viburnum opulus och Juniperus communis).

Hedwigia ciliata. På silikatsten.
Climacium dendroides. På 1 lokal i fuktsnår. Se tabell I.
Neckera crispa. På silikatsten (1 lokal).
Thuidium philibertii. Mycket riklig. Yid ekologisk amplitud. Se tabell I.
Abietinella abietina. Tämligen riklig. Växer ofta vid stenblock. Även på 

stenblock (silikatsten). Se tabell I.
Pseudoleskeella nervosa. På kalksten i muren mot söder och på silikatsten 

samt på lignoser.
Calliergonella cuspidata. Se tabell I.
Campylium prolensum. I fuktäng, fuktsnår och meso-hygrofil snårskog 

(där även på lignum). Se tabell I.
C. chrysophyllum. På murbruk vid foten av stängselstolpe till område A, 

på kalksten i muren mot söder (vid basen av muren; nordexposition) 
samt under buskar i mesofila snår. Se tabell I.

Amblyslegium serpens. På lignum och lignoser i lundfragment samt på 
stenblock (silikatsten) i meso-hygrofil snårskog. Se tabell I.

Homalothecium sericeum. På kalksten i murarna samt på silikatstensblock.
Campthothecium lulescens. Mycket riklig. Vid ekologisk amplitud. Se tabell I.
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Även på stenblock (kalksten i murarna och silikatsten) och lignum samt 
på lignoser (riklig på Potentilla frulicosä).

Brachythecium salebrosum. På silikatsten i lundfragment.
B. albicans. På silikatstensblock i xerofila snår.
B. mildeanum. I fragment av fuktäng vid randen av meso-hygrofil snårskog. 

Se tabell I.
B. rulabulum. Tämligen riklig. Se tabell I. Även på stenar vid basen av 

nordsidan av muren mot söder och eljest på stenblock.
Eurhynchium distans. Sparsam. Se tabell I. Även på stenblock i muren 

mot söder.
Homomallium incurvatum. På kalksten i muren mot söder samt på silikat

sten.
Pylaisia polyantha. På lignoser i lundfragment.
Hypnum cupressiforme. Se tabell I. Även på stenblock (kalksten i muren 

mot söder och silikatsten) samt på lignoser.
Ctenidinm molluscum. Se tabell I. Även på kalksten i muren mot söder 

(vid basen av muren; nordexposition) och på silikatstenshäll.
Rhytidiadelphus squarrosus. Se tabell I.
R. triquelriis. Mycket riklig. Se tabell I.
Hylocomium splendens. Tämligen riklig under buskar på mer el. mindre 

torr mark; även nedtill på stenblock. Se tabell I.

Följande mossarter har anträffats på västsidan (inkl. översidan) 
av muren mot alvaret (muren löper noga räknat i nordnordvästlig- 
sydsydostlig riktning): Camptothecium lutescens, Homalothecium 
sericeum, Tortula ruralis, Orthotrichum anomalum och Grimmia 
pulvinata. Alla fem växer mycket sparsamt. Blott Grimmia pulvinata 
och Orthotrichum anomalum finnes i solexponerat läge. De Ire övriga 
är inskränkta till foten av muren eller lill eljest skuggigt läge. På 
murens västsida finnes på vissa ställen skuggande busksnår.

På nordsidan (inkl. översidan) av muren mot söder har följande 
mossarter anträffats: Camptothecium lutescens, Homalothecium seri- 
ceum, Homomallium incurvatum, Hypnum cupressiforme, Rhytidia
delphus triquetrus (vid foten av muren), Thuidium philibertii (vid 
foten av muren), Pseudoleskeella nervosa, Campylium chrysophyllum, 
Ctenidium molluscum (de två sistnämnda vid foten av muren), 
Eurhynchium distans, Brachythecium rutabulum (vid foten av mu
ren), Orthotrichum anomalum, O. cupulatum, Bryum pendulum, B. 
capillare, Grimmia pulvinata, Schistidium apocarpum, Barbula ungui- 
culata, Tortula muralis, T. ruralis, Tortella tortuosa, Radula com- 
planata. Vid murens sydsida finnes rikligt med skuggande busksnår.

Jämförelsen mellan väst- och nordsidan visar klart expositionens 
stora betydelse för mossfloran. Bortsett från expositionen är murarna 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : b
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nämligen likartade (samma slags material, ungefär samma längd 
och båda troligen av hög ålder).

I fråga om expositionens betydelse för bryofyter på block se 
Sjögren 1964, s. 146 ff.

I detta sammanhang må nämnas, att den enda kärlväxt som an
träffats på alvarmurens väst- och översida är Sedum album. Denna 
växer på ett ställe på murens översida i delvis skuggigt läge. Enda 
kärlväxter på nord- och översidan av muren mot söder är Sedum 
album och Geranium robertianum. Dessa finnes på ett ställe nära 
sydosthörnet, i delvis skuggigt läge.

Lavar.
Dermalocarpon hepaticum. En förekomst på kalksten i muren mot alvaret.
Collema tenax. En förekomst i säsonghygrofil alvarhed. Se tabell I.
C. tunaeforme. Åtskilliga förekomster på kalkstensblock (bl. a. på sten

murarna).
Peltigera canina. Två förekomster, den ena i na-stäpp och den andra på 

lignum i mesofila snår. Se tabell I.
P. rufescens. Se tabell I. Utom epigeiska förekomster även på silikatstens- 

häll och lignum i mesofila snår.
Lecidea fuscoatra. På ett silikatstensblock.
L. pantherina. Flera förekomster på silikatstensblock i alvarmuren.
L. olivacea. Riklig på lignoser.
L. scabra. På ett silikatstensblock.
L. vulgata. Åtskilliga förekomster; på kalksten i murarna och inne på 

området.
L. sulphurea (inkl. L. orosthea). Åtskilliga förekomster på silikatstensblock 

(bl. a. i stenmurarna).
Bacidia muscorum. Se tabell I.
Toninia caeruleonigricans. Se tabell I.
Rhizocarpon geographicum. Några förekomster på silikatstensblock (bl. a. 

i alvarmuren).
Cladonia rangiformis. Tämligen riklig. Se tabell I.
C. furcata. Tämligen riklig. Se tabell I.
C. pyxidata var. pocillum. Se tabell I. Även på några stenblock (ett silikat

stensblock och ett kalkstensblock).
C. foliacea var. alcicornis. Se tabell I.
C. symphycarpia. Tämligen riklig. Se tabell I.
Pertusaria amara. Några förekomster på gamla lignoser.
Lecanora cinerea. Några förekomster på silikatstensblock (bl. a. i alvarmuren).
L. calcarea. Riklig på kalksten (bl. a. på stenmurarna).
L. contorta. Åtskilliga förekomster på kalksten (både inne på området och 

i stenmurarna).
L. hoffmannii. Åtskilliga förekomster på kalksten (både inne på området 

och i stenmurarna).
31 - 653871 Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 4
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L. aira. Tämligen riklig både på kalksten och silikatsten (bl. a. i sten
murarna). Även på gamla lignoser.

L. rupicola. Riklig på silikatstensblock (bl. a. i alvarmuren).
L. dispersa. Åtskilliga förekomster på stenblock, både kalksten och silikat

sten (bl. a. i murarna).
L. crenulata. Några förekomster på kalksten i alvarmuren.
L. chlarotera (inkl. L. crassula och L. ragosella). Åtskilliga förekomster på 

lignoser.
L. carpinea. Riklig på lignoser.
L. macrocyclos. Åtskilliga förekomster på silikatstensblock.
L. muralis. Åtskilliga förekomster på silikatstensblock.
L. radiosa. En förekomst på kalksten inne på området.
Ochrolechia lartarea. På silikatstensblock.
Lerania cyrtella. Flera förekomster på kvistar av Lonicera xylosteum.
Phlyctis argena. Några förekomster på Crataegus.
Candelariella vitellina. Tämligen riklig på silikatstensblock; även på kalk

sten inne på området.
Parmelia physodes. En, epifytisk förekomst.
P. conspersa. Åtskilliga förekomster på silikatstensblock.
P. isidiotyla. Åtskilliga förekomster på silikatstensblock.
P. subaurifera. Några förekomster på lignoser.
P. sulcata. Tämligen riklig på lignoser. Även på silikatstensblock.
Cetraria islandica. Åtskilliga förekomster. Råde C. islandica (sensu stricto) 

och C. crispa har anträffats. Se tabell 1.
Evernia prunaslri. Åtskilliga förekomster på lignoser.
Cornicularia aculeata. Åtskilliga förekomster. Se tabell 1.
Ramalina fraxinea. Åtskilliga förekomster på lignoser.
R. fastigiata. Riklig. På lignoser.
R. farinacea. Riklig. På lignoser.
Protoblastenia rupeslris (inkl. P. calva). Talrika förekomster på kalkstens- 

block i murarna; även på kalksten inne på området.
Caloplaca aurantiaca. Talrika förekomster på lignoser.
C. cerina. På ett ex. av Lonicera xylosteum.
C. lithophila (C. pyracea p.p.). Åtskilliga förekomster på stenblock, såväl 

kalksten som silikatsten (bl. a. i alvarmuren).
C. variabilis. En förekomst på kalksten inne på området.
Xanthoria parietina. Mycket riklig på lignoser (bl. a. anträffad på Juniperus 

och Betula verrucosa)', även på stenblock (både kalksten och silikatsten). 
X. polycarpa. Talrika förekomster på lignoser.
Rinodina salina (R. demissa). På ett silikatstensblock.
R. bischoffii. Flera förekomster på kalksten, både i alvarmuren och innanför 

murarna.
R. exigua. På gren av Crataegus.
Physcia tenella. På lignoser; även på silikatstensblock och kalkstenblock. 
P. ascendens. Riklig på lignoser; även på silikatstensblock. P. tenella och 

P. ascendens tills, mycket rikliga.
P. caesia. Åtskilliga förekomster på stenblock (både kalksten och silikat

sten).
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P. pulverulenta. Några förekomster på död gren i xerofila snår (var. lurgida);
1 ex. vid basen av gammal, fristående Rhamnus calhartica.

P. grisea. Några förekomster på lignoser.
P. stellaris. Riklig. På lignoser.
Anaptychia ciliaris. Några förekomster på lignoser.

Sammansättningen av moss- och lavfloran på sten (silikatblock) 
och lignoser tyder på en riklig impregnation av dessa med kalk- och 
nitrathaltigt stoft. Kalkstoftet torde huvudsakligen härröra från Stora 
alvaret, där åtskilligt av den nakna vittringsjorden torde föras bort 
under inverkan av den ofta förekommande kraftiga vinden. Det 
nitrathaltiga stoftet uppkommer till stor del genom betesgången.

Lavvegetationen på fristående lignoser inom undersökningsom
rådet torde i de flesta fall böra hänföras till associationen Physcietum 
ascendentis Ochsner 1928 (Element 1955), närmare bestämt till 
subass. xanthoriosum parietinae. Associationen beskrives som foto-, 
xero- och neutro- till svagt basifil samt som koniofil och starkt 
nitrofil. Subassociationen angives för kontinentala områden med 
kalkrika vittringsjordar.
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VERTICAL DISTRIBUTION OF DIATOMS.

BY

HANS EDSBAGGE.

Only attached diatoms serve as really suitable objects when the 
vertical distribution of diatoms is examined. A similar distribution 
of plankton and bottom-living diatoms is, on the other hand, only 
to a small extent or not at all visible.

Most attached diatoms respond to different exterior conditions in a 
distinct way, which gives rise to a typically vertical distribution. 
Consequently heterogeneous hydrographic conditions may be well 
observed in the composition of the attached diatoms. For observa
tions of this kind the Swedish west coast constitutes a suitable area, 
as two water masses of different salinities are to be found here: 
surface water of low salinity from the Baltic, flowering northward 
through the Baltic current, and water of high salinity from deeper 
levels of the North Sea. The limit between these two water masses 
varies but lies mostly at about 15 m depth.

The geographical position of the Swedish west coast on northern 
latitudes also influences the vertical distribution of attached diatoms. 
Because of cold winters, which mainly influence the temperature 
of the surface water, species with a southern geographic distribution 
exist only in the lower part of the littoral zone (below 15 m depth).

In one other respect, however, the Swedish west coast does not 
serve well for study of the vertical distribution of attached diatoms. 
This is because of the distribution caused by the tide. The extent 
of the tidal area (the littoral zone) is very limited on the Swedish 
west coast, but nevertheless it is sufficient to develop species exclu
sively confined to this zone. However, a comparison with an area 
with great tidal changes may be of interest. Fig. 1 shows a diagram 
of the vertical distribution of attached diatoms from the Kieler Förde 
in the Baltic according to Simonsen (1962), fig. 2 the vertical distri
bution on the Swedish west coast (Fiskebäckskil) according to the
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Achnanthes brevipes v. intermedia 
Navicula mutica f. cohniiSupra-

littoral

Achnanthes brevipes 
Melosira moniliformis 
M. nummuloides

Littoral

Grammatophora-species 
Rhabdonema-species 
Navicula grevillei

Achnantheslongipes 
Amphipleura rutilans 
Cocconeis scutellum 
H/alodiscus scoticus 
Licmophora-species 
Navicula ramosissima 
N. directa 
Synedra tabulata

Sublittoral

Fig. 1. Vertical distribution of attached diatoms from the Baltic according to Simonse
(1962).

author of this paper, and fig. 3 shows the vertical distribution at 
Swanage, England, according to Aleem (1950). A comparison be
tween these three areas gives the following notes of interest.

The vertical distribution of attached diatoms in the Baltic and on 
the Swedish west coast is mainly the same. However, a comparison 
between these two areas can only be made with a smaller number 
of species as extreme marine species are not to be found in the 
Baltic. This applies particularly to the sublittoral zone. Nevertheless, 
certain differences may be observed. On the Swedish west coast 
Melosira nummuloides is not completely confined to the littoral zone 
but is also found deeper. Moreover, the following species, according 
to Simonsen regarded as typical for the sublittoral zone, also exist 
in the littoral zone along the Swedish west coast: Rhabdonema arcua- 
tum, R. minutum, Grammatophora oceanica and G. oceanica v. 
macilenta.
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Littoral
zone

Achnanthes brevipes v. intermedia 
A. brevipes v. parvula

Achnanthes brevipes 
Melosira moniliformis

Navicula grevillei
A

Upper
sublittoral

littoral

Hyalodiscus scoticus 
Opephora marina 
Fragilaria hyalina 
Rhabdonema-species 
Grammatophora oceanica 

v. macilenta 
Licmophora-species 
Synedra tabulata 
Cocconeis scutellum 
Amphipleura rutilans 
Melosira nummuloides

A

Lower
sublittoral
zone

Rhabdonema adriaticum 
Licmophora juergensii 
Campyloneis grevillei 
Navicula comoides 
Grammatophora 

serpentina
A

Fig. 2. Vertical distribution of attached diatoms from the Swedish west coast (Fiske- 
bäckskil) according to the author.

A comparison between southern England (Swanage) and the 
Swedish west coast shows that only the upper parts of the extensive 
littoral zone in England correspond well to the (whole) Swedish 
littoral zone. Quite, and strangely, different is the distribution of 
Amphipleura rutilans which according to Aleem is completely bound 
to the supralittoral zone (spray zone). On the Swedish west coast 
this species is found down to 25—30 m depth; this is also stated by 
Simonsen. However, the main distribution area for Amphipleura 
rutilans on the Swedish west coast is the littoral zone.

Attached diatoms from the lower parts of the English tidal area 
will be found on the Swedish west coast in: (a) both the littoral and 
the sublittoral zone, and (b) only in the lower part of the Swedish
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Supra-
liuoral

Achnanthes brevipes 
Amphipleura rutilans

Fragilaria striatula 
Melosira moniliformisLaurencia

Corallina
Synedra tabulata 
Licmophora gracilis 
Fragilaria hyalina 
Opephora marina

Navicula ramosissima

Fucus serratus

Rhoicosphenia marina 
Grammatophora marina 
Navicula grevillei 
Cocconeis scutellum 
Campyloneis grevillei 
Licmophora juergensii

Laminaria
Rhabdonema arcuatum 
Navicula comoides

Fig. 3. Vertical distribution of attached diatoms from Swanage, England, according
to Ale em (1950).

sublittoral zone. The upper liir 
zone is at approximately 15 m 

Belonging to (a) are on the 
typical species:

Biddulphia aurita 
Rhabdonema arcualum 
Rhabdonema minutum 
Striatella unipunctata 
Grammatophora oceanica v. macilenta 
Grammatophora marina 
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Opephora marina 
Licmophora ehrenbergii 
Synedra tabulata 
Synedra gaillonii 
Cocconeis scutellum 
Rhoicosphenia pullus
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Belonging to (ft) are e.g. the 
marine character:
Isthmia enervis 
Rhabdonema adriaticum 
Grammatophora serpentina 
Licmophora juergensii

following typical species of genuine

Campyloneis grevillei 
Cocconeis psendomarginala 
Navicula comoides

The species belonging to (ft) and all other diatom species confined 
to a definite zone are to be regarded as less tolerant to external 
factors of different kinds. On the other hand, the species belonging 
to (a) must be regarded as more tolerant to external factors. For 
this reason, however, the species belonging to (a) do not all show 
an equal distribution from the littoral zone and down to the lower 
part of the sublittoral zone. Although more tolerant in many aspects, 
some of these species do have definite demands on their environ
ment; consequently they are also capable of withstanding less fa
vourable conditions. The result of this is that the full development 
for such species can only take place where optimal conditions exist. 
In all other cases they exist in few individuals only.

The following species are on the Swedish westcoast typical in 
favourable conditions on greater depths only:
Grammatophora marina 
Synedra undulata 
Cocconeis costata 
C. molesta

C. molesta v. crucifera 
Navicula grevillei 
Navicula comoides 
Diploneis smithii

The following species are typical in favourable conditions near 
the surface only:
Melosira nummuloides 
Grammatophora oceanica 
G. oceanica v. macilenta 
Rhabdonema minulum 
Fragilaria hyalina
Cocconeis scutellum v. stauroneiformis

Synedra gaillonii 
Synedra crystallina 
Rhoicosphenia marina 
Navicula crucigera 
Amphipleura rutilans 
Rhopalodia musculus

Summary.
Vertical distribution among diatoms is found most evidently in 

attached diatoms. This paper compares vertical distribution of 
attached diatoms in three different areas: the Baltic, the Swedish 
west coast and the south coast of England. No great differences 
exist between the two first-mentioned areas. Comparisons between 
the Swedish and the English coasts show similarities between the
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Swedish sublittoral zone and the lower parts of the English littoral 
zone. The typically vertical distribution of attached diatoms indi
cates that limits of tolerance to external factors vary considerably 
among attached diatoms.
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STUDIES IN GALAPAGOS PLANTS.

II. Cyperales.

BY

UNO ELIASSON.

Introduction.

Cyperales is a relatively large plant order in the Galapagos archi
pelago and up to now thirty-six species haAre been reported. The 
genera represented here are Cyperus (15 species), Eleocharis (7), 
Rhynchospora (4), Dichromena (2), Fimbristylis (2), Kyllinga (2), 
Sderia (2), Bulbostylis (1), and Hemicarpha (1 species). Two species 
and one subspecies, all belonging to Cyperus, are endemic, namely
C. Anderssonii Bcklr, C. grandifolius Anders., and C. elegans L. 
subsp. rubiginosus (Hook, f.) U. Elias, stat. nov. The last-named 
plant was originally described by Hooker til. as an endemic species,
C. rubiginosus.

A puzzling problem is the “Eleocharis capitata (L.) R. Br.” 
reported from Isabela and San Cristobal in Galapagos by Stewart 
(1911, p. 43). Much confusion has been caused since it has been 
made clear (see e.g. Dandy as cited by Svenson 1939, pp. 50-51) 
that Scirpus capitatus Linnaeus (1753, p. 48) and Eleocharis capitata
R. Brown (1810, p. 225) are not synonyms, as was earlier 
assumed, but quite independent species based on different types. 
The true synonymy has been cleared up by Dandy and Svenson 
(/.c.) Avho haA^e shown that Scirpus capitatus L. is a synonym of 
Eleocharis tenuis (Willd.) Schultes (1824, p. 89) and that Eleocharis 
capitata R. Br. is the same thing as E. geniculata (L.) Roemer & 
Schultes (1817, p. 150). Unfortunately I have not seen Stewart’s 
specimens and thus do not know to what species they should cor
rectly be referred.

The collections Avhich are the basis of this paper haAre been brought 
home by Professor Folke Fagerlind and his assistant Göran Wi
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bom (collections abbreviated F. & W.) and by Professor Gunnar 
Harling (collections abbreviated H.) (cf. my first paper, 1965, 
Leguminosae).

The material studied is available at the Riksmuseum, Stockholm. 
It contains in all 25 species. Five of these are new to Galapagos, 
namely Cyperus rivularis Kunth, Kyllinga brevifolia Rottb., Eleo- 
charis atropurpuren (Retz.) Kunth, Rhynchospora glauca Vahl, and 
Rh. micrantha Vahl. Several species are new to individual islands. 
Such records are marked with an asterisk before the names of the 
actual islands.

The islands are mentioned in alphabetical order. The official 
Spanish names are used. The corresponding English names are (in 
brackets) Baltra (South Seymour), Bartolome (Bartolomé), Espa- 
nola (Hood), Fernandina (Narborough), Gardner (Gardner), Geno- 
vesa (Tower), Isabela (Albemarle), Marchena (Bindloe), Pinta 
(Abingdon), Pinzon (Duncan), Plaza (Plaza), Råbida (Jervis), San 
Cristobal (Chatham), San Salvador (James), Santa Cruz (Inde
fatigable), Santa Fe (Barrington), Santa Maria (Charles), and Wolf 
(Wenman). Bartolomé and Plaza are small islands outside the 
eastern coasts of San Salvador and Santa Cruz respectively. Two 
Gardner islands exist, one near Espanola, the other near Santa Maria.

The succession of genera follows Pax (1889). Within the genera 
the species are cited in alphabetical order.

At the end of this article has been added a brief description of 
species which have been reported from Galapagos but which have 
not been found in the material studied or else treated here. This 
means that the present paper forms a complete survey of the Cype- 
raceae flora up to now known from Galapagos. Probably much 
remains to be found there.

Cyperus Anderssonii BcKLR — Figs. 1, 2 a.
Cyperus Anderssonii Böckeler 1869, p. 388.
Mariscus brachystachys Hooker fit. 1847, p. 179. ------ Cyperus brachy-

stachys (Hook, f.) Andersson 1861, p. 53; non Presl 1820, p. 15, non 
Nees 1869, p. 309.

Mariscus Mutisii sensu Hooker fit. op.c., p. 178, Andersson 1854, p. 
151, —— Cyperus Mutisii sensu Andersson 1861, p. 53; non Mariscus 
Mutisii Humboldt, Bonpland & Kunth 1815, p. 216.

Stem obtusely 3-angled, 15-70 cm high, leafy at base and with 
two to several leaves like an involucre below the inflorescence. 
Basal leaves 2-6 mm wide, variable in length, shorter than, equaling 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): i
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or exceeding the culm; the margins and sometimes the midnerve 
with minute, hyaline, aculeate prominences, making the leaves 
somewhat rough; at base with reddish brown sheaths. Involucral 
leaves 2-6, sometimes very well developed and equaling the culm 
in length; at base distinctly reddish brown; the margins and the 
midnerve generally with aculeate prominences like those of the 
basal leaves. Inflorescence much variable in shape (fig. 1). Rays 4-9, 
unequal, to 80 mm long, at base with a reddish tubular sheath. 
Spikes 10-15 mm long, 3-6 mm broad, often with a tendency to
wards branching (fig. In, c). Spikelets (fig. 2a) about 3 mm. Scales 
4, yellowish or reddish brown, the two upper ones with green keel. 
Style branches 3. Flowers within the spikelets progressively reduced 
(cf. Svenson 1935, p. 225) and only one achene in each spikelet 
matures. Achene 3-angled, dark brown, about 1 mm long, with 
papillose surface.

Andersson (1861, pi. 13, fig. 2) illustrated C. brachystachys as a 
plant with sessile rays. Specimens with long rays he recognized as 
“Cyperns Mutisii (H. B. K.) Andersson” (op.c., p. 53). However, 
all transition stages concerning the length of rays occur and one and 
the same plant as a rule has both long rays and sessile ones (fig. 1 a, 
b, c). True Mariscus Mutisii H. B. K. has probably not been found 
on Galapagos. This species resembles C. Anderssonii in many cha
racters but has larger spikes and achenes which reach 2 mm in 
length. Mariscus Mutisii is distributed in Mexico, Central America, 
the West Indies, Venezuela, Brazil, Peru, and Bolivia (Kükenthal 
1936, p. 485).

Cyperus Anderssonii is an endemic Galapagos plant and is spread 
all over the archipelago. It is now known from Baltra, Bartolomé, 
Gardner (near Espanola), Genovesa, Isabela, Marchena, Pinta, 
Pinzön, Plaza, Råbida, San Cristobal, San Salvador, Santa Cruz, 
Santa Maria, and Wolf.

Collections studied: * Bartolomé. F. & W. 3500, April 28, 1953. — Isabela.
H. 5299, 5300, Caleta Black, the shore, alt. 0-10 m, June 3, 1959. H. 5337, 
Volcan Darwin, alt. 800 m, June 8, 1959. H. 5384, Volcan Darwin, summit, 
alt. 1300 m, June 7, 1959. — Pinzön. H. 5535, alt. 60 m, June 19, 1959. — 
*Plaza. F. & W. 3381, 3383, April 25, 1953. — San Cristobal. F. & W. 2724, 
2727, April-May, 1953. — Santa Cruz. F. & W. 3199, Academy Bay, near 
the coast, April-May, 1953. F. & W. 3203, April-May, 1953. F. & W. 3218, 
Conway Bay, April-May, 1953. F. & W. 3220, “the crater”, April -May, 
1953. F. & W. 3221, central plateau, April-May, 1953. H. 5196, Puerto 
Ayora, the shore, alt. 0 m, May 27, 1959.

Si>. Bot. Tidskr., 59 (1965): 4



472 UNO ELIASSON

Fig. 1. Cyperus Anderssonii Bcklr. Variation in shape of inflorescence, a H 
b F. & W. 3383, c F. & W. 2727, d F. & W. 3220, e H. 5337.
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Cyperus aristatus RoTTB. — Fig. 2 C.

Cyperus aristatus Rottböll 1773, p. 23.
C. inflexus Muhlenberg 1817, p. 16.

A small annual, 5-15 cm high. Culms 3-angled, tufted. Basal 
leaves about half as long as the culms, sheaths reddish brown. 
Involucral leaves 2-4, the longest much exceeding the inflorescence. 
Spikes one to several, short, often head-like and hemisphaerical. 
Spikelets (fig. 2 c) flattened, 10—30-flowered, 4-10 mm long, 3 mm 
wide. Scales pale brown to purplish red, obviously nerved, the tips 
strongly curved outwards. Style branches 3. Achene ca. 0.6 mm long, 
3-angled, oblong-obovoid with disk-shaped base and apiculate apex, 
its surface luminously cineraceous.

The species has a wide distribution in the tropics of both hemi
spheres. In Galapagos it is known from Bartolomé, Fernandina, 
Isabela, San Cristobal, San Salvador, Santa Cruz, Santa Fe, and 
Santa Maria.

Collections studied: * Bartolome. F. & W. 3496, 3497, 3498, April 28, 
1953. — San Cristobal. F. & W. 2719, Puerto Chico, April-May, 1953. 
San Salvador. F. & W. 3453, April-May, 1953. — *Santa Cruz. F. & W. 
3133, April-May, 1953. — *Santa Fe. F. & W. 3587, April 22-24, 1953.

Cyperus compressus L. — Fig. 2 e.

Linnaeus 1753, p. 46.

Stems 3-angled, 5-25 cm high. Basal leaves many, 1—2 mm wide, 
shorter than or of about the same length as the culms, at base with 
brownish sheaths with hyaline margins. Involucral leaves 2—3 mm 
wide and generally 3 in number, as a rule much exceeding the in
florescence. Spikelets (fig. 2e) 12-20-flowered, flattened, about 10 
mm long and 3 mm broad, congested into 1-3 heads. Scales sharply 
keeled, light green or yellowish, ovate and acuminate with hyaline 
margins, falling away at maturity. Style branches 3. Achene ca. 1 
mm long, sharply triangular, light brown or chestnut-brown.

The species is spread in tropical continental America and in the 
tropics of the Old World. In Galapagos earlier known only from 
Isabela.

Collections studied: Isabela. H. 5576, between Villamil and Sto. Tomås, 
alt. 50 m, June 22, 1959. - *San Cristobal. F. & W. 2723, April-May, 1953.
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Fig. 2. Cyperus. Spikelets of Galapagos specimens, a C. Anderssonii Bcklr (F. & W. 
3383), b C. ligularis L. (H. 5624), c C. aristatus Rottb. (F. & W. 3453), d C. rivularis 
Kunth (F. & \V. 3219), e C. compressus L. (F. & W. 2723), f C. confertus Sw. (H. 5283), 
g C. fugax Liebm. (F. & W. 3450), h C. grandifolius Anders. (H. 5104), i C. elegans L. 
subsp. rubiginosus (FIook. f.) U. Elias, stat. nov. (F. & W. 3136), j C. surinamensis

Rottb. (H. 5093).
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Cyperus confertus S\V. — Fig. 2/.

Cyperus confertus Swartz 1788, p. 20.
C. dissitiflorus Andersson 1854, p. 153.
C. biuncialis Andersson op.c., p. 156.

Stems clustered, 3-angled, 10-40 cm high with leaves hasally and 
sometimes a third up the stem. Leaves 3—5 mm wide, light green, 
shorter than or equaling the culms, at base with brown or reddish 
brown sheaths. Involucral leaves 3-5, the longer often 20 cm in 
length and much surpassing the inflorescence. Shape of inflorescence 
much variable. Spikelets 6-12 mm, congested into short spikes which 
are often very short and head-like. Each inflorescence compound 
of one to several (1-10) spikes, some of which are long-rayed (to 
10 cm), others almost sessile. Rarely’ all spikes are sessile or very' 
short-rayed, giving the inflorescence a conglomerated appearance. 
Spikelets with 7—18 flowers. Scales striate, ovate, brown with green 
often somewhat excurved keel (fig. 2 f). Styde branches 3. Achene 
brown, about 1 mm long, oblong-obovoid, 3-angled.

In his first Galapagos flora Andersson (1854, pp. 153, 156) 
described Cyperus dissitiflorus and C. biuncialis as endemic sedges 
but in his second work (1861, pp. 54-56) he referred them to C. 
confertus.

This species has a wide distribution in tropical America. In 
Galapagos it is spread all over the archipelago and known from 
Espanola, Fernandina, Isabela, Marchena, Pinzon, Plaza, Råbida, 
San Cristobal, San Salvador, Santa Cruz, Santa Fe, and Santa Marfa.

Collections studied: Isabela. H. 5324, Caleta Tagus, alt. 30 m, June 6, 
1959. H. 5599, between Villamil and Sto. Tomås, alt. 50-100 m, June 22, 
1959. *Plaza. F. & W. 3380, 3382, April 25, 1953. — * Råbida. H. 5445, 
alt. 10-20 m, June 13, 1959. — San Cristobal. F. & W. 2722, 2734, April- 
May, 1953. — San Salvador. 14. 5255, Sullivan Bay’, alt. 50 m, May 31, 1959. 
14. 5283, Buccaneer Bay, alt. 0-20 m, June 1, 1959. — *Santa Fe. H. 5465, 
near the shore, alt. 10-20 m, June 16-17, 1959. H. 5485, June 16-17, 1959.

Cyperus elegans L. subsp. rubiginosus (Hook, f.) U. Elias, stat. now 
- Fig. 2 i.

Cyperus rubiginosus Hooker til. 1847, p. 178.
Mariscus cornutus Andersson 1854, p. 151. — Cyperus cornutus (Anders.) 

Andersson 1861, p. 53. — C. rubiginosus Hook. f. var. cornutus (Anders.) 
Robinson 1902, p. 128.
32 - 653871 So. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 4
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From true Cyperus elegans (Linnaeus 1753, p. 45) the subsp. 
rubiginosus differs in having purplish red scales (pale green to pale 
brown in subsp. elegans).

Culms loosely tufted, 3-angled, 10—70 cm high. Basal leaves many, 
sometimes exceeding the culms in length, 1.5—3 mm wide, at base 
with red-striated sheaths. Involucral leaves 3—6, much exceeding the 
inflorescence, 1.5—4 mm wide with rough margins and midnerve. 
Inflorescence of 4-7 more or less long-rayed (0.5-9 cm) spikes. 
Each spike 7-15 mm long and of about the same width. Spikelets 
(fig. 2 i) 12-16 in each cluster, 3-7 mm long, 2-3 mm wide, about 
9-flowered. Scales subcordate, mucronate, pale red to deep purp
lish red; the midnerve usually green, prominently toothed (fig. 2z). 
Style branches 3. Achene dull, about 1.25 mm long, narrowly 
obovoid with finely reticulate surface.

Although C. elegans and C. rubiginosus were placed in different 
subgenera by Kükenthal (1936) I have found no morphological 
differences making these two taxa worth separation as distinct species. 
They also have been looked upon as synonyms by Svenson (1946, 
p. 430). However, as C. rubiginosus as a rule distinctly differs from 
typical C. elegans by its purplish red scales and, moreover, geo- 
graphically has a strongly isolated distribution, I consider it suitable 
to regard the former as a subspecies of the latter.

Cyperus cornutus, originally described by Andersson (f.c.) from 
San Cristobal and Santa Maria in the Galapagos archipelago, seems 
to me to be nothing but a long-rayed form of the subsp. rubiginosus.

Typical C. elegans is distributed from Texas and Florida south
wards to Peru (Kükenthal op.c., p. 165). The subsp. rubiginosus 
is restricted to Galapagos and is known from Baltra, Espanola, 
Pinzön, San Cristobal, Santa Cruz, Santa Fe, and Santa Maria.

Collections studied: Espanola. F. & W. 3677, June 1-2, 1953. — Pinzön. 
H. 5540, alt. 300 m, June 19, 1959. — San Cristobal. F. & W. 2720, April- 
May, 1953. H. 5657, alt. ca. 100 m, June 26, 1959. — Santa Cruz. F. & W. 
3136, Academy Bay, coastal swamp, April-May, 1953. F. & W. 3224, 
Academy Bay, April-May, 1953. H. 5200, Puerto Ayora, the shore, alt. 
0 m, May 27, 1959. — Santa Fe. F. & W. 3582, May 22-24, 1953. H. 5462, 
the shore, alt. 0-5 m, June 16-17, 1959. H. 5505, central plateau, in dry 
bed of rivulet, alt. 200 m, June 16-17, 1959.

Cyperus fugax Liebm. — Fig. 2 g.
Cyperus fugax Liebmann 1851, p. 196. — C. polystachyos Rottböll 

1773, p. 39 var. leptostachyus Böckeler 1868, p. 478 f. fugax (Liebm.) 
Kükenthal 1926, p. 184.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 4



STUDIES IN GALAPAGOS PLANTS. II 477

A small annual, 5-15 cm high with very weak just about 0.5 mm 
thick stems and 1 mm wide leaves. Basal leaves few, shorter than 
Ihe culm, with red-striated sheaths. Involucral leaves 3, exceeding 
the inflorescence. Inflorescence compound of about 4 head-like 
spikes, sessile or more or less long-rayed. Rays to 30 mm long, 
basally with a purple red tubular sheath. Spikes very thin with 4-7 
spikelets. Spikelets (fig. 2g) 5-18-flowered, much flattened, 5-10 
mm long, ca. 1.25 mm broad. Scales obtuse, brown with prominent 
green midnerve. Style branches 2. Achene flattened, about 0.8 mm 
long, light brown with finely papillose surface.

The distribution of the species ranges from Mexico southwards 
to Ecuador and northern Brazil. In Galapagos it has hitherto been 
known only from San Cristobal.

Collections studied: *San Salvador. F. & W. 3450, 3452, April-May, 1953. 

Cyperus grandifolius Anders. — Fig. 2 h.
Cyperus grandifolius Andersson 1854, p. 157.
C. galapagensis Caruel 1889, p. 621.

A large robust perennial species, 0.5-1 m high with distinctly 
3-angled stem. Basal leaves many (12-14 in the collections studied), 
equal to or shorter than the culm, 1 cm broad, at base with thin 
brown off-flaking borders. Involucral leaves 7-10, tapering, often 30 
cm long, like Ihe basal ones rough because of numerous very small 
prominences along the margins and on the ventral side of the mid
nerve. Inflorescence umbellate with 10-20 rays. Rays to 2 dm long, 
at base with brownish tubular sheaths. Spikes 3-6 cm long, often 
branched and then with narrow bracts just below the branching 
point. Spikelets (fig. 2h) 6-12-flowered, 7-13 mm long and 1.5-2 
mm broad. Scales obtuse or mucronulate, striate, pale brown. Style 
branches 3. Achene 3-angled, slightly curved, about 1.8 mm long, 
pale brown with shining papillose surface.

C. grandifolius is endemic to the Galapagos archipelago and is 
now known from San Cristobal, Santa Cruz, and Santa Maria.

C. galapagensis was described by Caruel (l.c.) on material col
lected by Chierchia on San Cristobal in March 1884. Since then no 
new records have been made. However, Caruel’s description 
matches well C. grandifolius and I see no reason to retain C. gala
pagensis as a distinct species. It has also (with a question mark) 
been cited as a synonym of C. grandifolius by Kükenthal (1936, 
p. 409).
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Collections studied: *Santa Cruz. F. & W. 3223, central plateau, April- 
May, 1953. H. 5104, mountain above Fortuna, alt. 700 m, May 21, 1959.

Cyperus ligularis L. — Fig. 2 b.
von Linné 1760, p. 391.

A stout perennial 5—10 dm high with obtusely 3-angled stem. 
Basal leaves closely clustered, rough-margined, often overtopping 
the culm, 8—20 mm wide with well marked transverse connections 
between the nerves; at base with brown off-flaking borders. Involucral 
leaves about 8 in number, often 5 dm long. Umbel 4—12-rayed. 
Rays up to 10 cm long with reddish tubular sheaths. Spikes very 
dense, 1-3 cm long, about 1 cm broad, rather often branched. 
Spikelets (fig. 2 b) 2-4-flowered, 4-6 mm in length. Fruiting scales 
oval or ovate, striate, gray to brown. Style branches 3. Achene 
3-angled, 1.5 mm long, obovoid, brown with minute papillas rela
tively sparsely scattered over its surface.

This species is distributed in the southern United States, the West 
Indies, tropical America and tropical Africa. In Galapagos it is 
known from Isabela, Marchena, and Santa Cruz.

Collections studied: Isabela. H. 5624, Caleta Iguana, alt. 250 m, June 23, 
1959. — Santa Cruz. F. & W. 3217, Conway Bay, April May, 1953. H. 5524, 
Conway Bay, coastal swamp, alt. 0-5 m, June 19, 1959.

Cyperus rivularis KuNTH — Fig. 2 d.

Kunth 1837, p. 6.

Stem slender, 2—3 dm high, generally less than 1 mm wide. 
Leaves basally or to a third up the stem, 2-5 in number, narrow, 
about 1.5 mm wide with reddish brown sheaths. Involucral leaves 
3—5, the longer to 15 cm. Inflorescence compound of 2-4 short rays 
with purple red tubular sheaths. Spikelets (fig. 2d) 6-10-flowered, 
flattened, 5—7 mm long, 3 mm broad, about 3 spikelets on each ray. 
Scales yellow- or chestnut-brown with light green midnerve. Style 
branches 2. Achene flattened, ca. 1 mm long, dull, blackish.

The species is distributed from Colombia southwards to Chile. It 
is new to Galapagos.

Collections studied: Santa Cruz. F. & W. 3205, 3219, central plateau, 
April-May, 1953.

Cyperus surinarnensis ROTTB. — Fig. 2J.
Rottböll 1773, p. 35.
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Culms solitary or tufted, to 50 cm high, at least in the upper part 
rough and sharply 3-angled. Basal leaves often longer than the 
culms, to 5 mm wide, particularly in the lower part with distinct 
transverse connections between the nerves. Sheaths red-striated with 
hyaline margins. Involucral leaves 3-5 in number, to 30 cm in 
length, 3—5 mm wide with rough margins and keel, on the under 
surface with prominent transverse nerves. Inflorescence umbel-like 
with short-rayed head-like spikes. Spikelets (fig. 2j) 10-15-flowered, 
flattened, about 5 mm long and 2.5 mm wide. Scales 1.5 mm long, 
ovate and acute, generally brown with broad green midnerve. Style 
branches 3. Achene ca. 1 mm long, 3-angled, ellipsoid, narrowed 
at hoth ends, pale brown.

This species is distributed from Texas and Florida southwards to 
Argentina. In Galapagos it is known from San Cristobal, San Salva
dor and Santa Cruz.

Collections studied: Santa Cruz. F. & \Y. 3206, 3215, 3216, 3222, central 
plateau, April-May, 1953. H. 5093, mountain above Fortuna, alt. 700 m, 
May 21, 1959.

Kyllinga brevifolia Rottb.

Rottböll 1773, p. 13.

Culms in row from a creeping rhizom, to 30 cm high, leafy near 
the base and with three involucral leaves below the inflorescence. 
Basal leaves of about the same length as the culm, 2-3 mm wide, 
with brown or red-striated, at apex translucent sheaths. Involucral 
leaves unequal in length, the longest to 15 cm. Spikelets 1-flowered, 
2 mm long, congested into a small and very dense head, about 6 
mm long and 5 mm broad. Scales ovate and mucronate, whitish 
with green midnerve. Achene obovoid, mucronulate, to 1 mm long.

The species is distributed from the southern United States south
wards to Brazil. It is new to Galapagos.

Collections studied: San Cristobal. F. & \Y. 2721, April May, 1953. 
Santa Cruz. F. & W. 3201, April May, 1953. H. 5137, Fortuna, alt. 250 m, 
May 22, 1959.

Kyllinga pumila Michaux (1803, p. 28) differs from K. brevifolia 
in having caespitose culms. It is spread in tropical America and in 
Africa and has been reported from San Cristobal and Santa Maria 
in Galapagos (Robinson 1902, p. 130, Stewart 1911, p. 44).
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Eleocharis atropurpurea (Retz.) Kunth — Fig. 3 C.

Eleocharis atropurpurea (Retz.) Kunth 1837, p. 151. — Scirpus atropur- 
pureus Retzius 1789, p. 14.

A small annual. Culms slender, 0.2—0.5 mm wide, closely tufted, 
very unequal (1—14 cm) in length. Lowest sheath very short, about 
4 mm, purple red with scarious mouth, upper sheath firm, about 15 
mm, red at base, otherwise green, at apex attenuate, one-toothed. 
Spikes many-flowered, elongated, 2-6 mm long, 2 mm wide. Scales
1.5 mm, ovate, brown with broad green midnerve. Style branches 2. 
Achene (fig. 3c) flattened, obovoid, 0.5 mm, shining black. Style 
base very small, disk-shaped with apiculate apex, one fourth to 
one third the width of the achene. Bristles 2—4, shorter than the 
achene, white and translucent with minute retrorse teeth.

The species is irregularly spread in both hemispheres. It is new to 
Galapagos. Svenson (1929, p. 228) enumerates it from Ihe United 
States, Mexico, Colombia, and from India, Africa and southern 
Europe (Italy and Switzerland).

Collections studied: San Cristobal. F. & W. 2717, 2718, April-May, 1953.

Eleocharis fistulosa (Pom.) Schult. — Fig. 3 a.
Eleocharis fistulosa (Pom.) Schultes 1824, p. 89. — Scirpus fistulosus 

Poiret 1804, p. 749.

Culms sharply 3-angled, to 6 dm high with reddish brown sheaths. 
Spikes 1.5—3 cm long, acute, cylindric. Scales 4 mm long, obtuse, 
striated. Achene body about 2 mm, turgid, obovoid, its surface 
grenish or pale brown with close rows of quadrangular cells; near 
the apex the achene is constricted into a neck (fig. 3 a), then broaden
ing again. Style 3-lid. Bristles 6-7, retrorsely dentate, equaling or 
exceeding the achene.

This species has a wide distribution and is known from the West 
Indies and tropical South America, India, China, Ceylon, and trop
ical Africa. In Galapagos it has been reported only from San Cris
tobal.

Eleocharis fistulosa has many characters of E. quadrangulata 
(Michx) R. & S. (Roemer & Schultes 1817, p. 155) and E. mutata 
(L.) R. & S. (Roemer & Schultes l.c.). These species have earlier 
often been confused and have all been passing under the name E. 
mutata. The complex was cleared up by Fernald (1925) who 
showed that the three mentioned species were abundantly distinct. 
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Fig. 3. Eleocharis. Mature achenes of Galapagos specimens, a E. fistulosa (Poir.) 
Schult. (F. & W. 3208), b E. nodulosa (Roth) Schult. (F. & W. 3207), c E. atropur- 
purea (Retz.) Kunth (F. & W. 2718), d E. Sellowiana Kunth (F. & W. 3212), e E. 

maculosa (Vahl) R. Br. (H. 5080).

He also stated the occurrence of E. fistulosa in the New World, 
which had been called in question by earlier authors.

As distinguished from E. fistulosa the culms of E. quadrangulata 
are 4-angled. Its distribution ranges from Massachusetts and southern 
Ontario southwards to Georgia, Louisiana and Texas (Fernald, op.c.). 
It is not known from Galapagos. E. mutata has 3-angled culms like 
E. fistulosa but the achene is not constricted into a neck but gradually 
prolonged into a beak. This species is distributed in the West Indies, 
Central America and northern South America. It has also been 
reported from Isabela in the Galapagos archipelago (Svenson 1929, 
P- 134).

Collection studied: *Santa Cruz. F. & W. 3208, central plateau, April- 
May, 1953.

Eleocharis maculosa (Vahl) R. Br. — Fig. 3 e.

Eleocharis maculosa (Vahl) Brown 1817, p. 154. — Scirpus maculosus 
Vahl 1805, p. 247.

Culms to 30 cm long, erect and striate. Sheaths red, at apex much 
dilated and scarious. Spikes 5-10 mm long, ovate to lanceolate, 
acute. Scales 2-3 mm, oval, purplish red with green midnerve and 
hyaline margins. Achene body (fig. 3e) about 1 mm long, obovoid,
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shining black; the beak brown and about one third the length of 
the achene body. Style branches 2. Bristles 6-7 in number, of 
unequal length, at least some of them exceeding the achene; teeth 
minute, retrorse.

Along with the ordinary sheaths F. & W. 3201 and 3202 have at 
base a few, just about 4 mm long sheaths, each containing a mature 
achene. As diese sheaths are closed the achene is probably the 
result of a self-fertilization of one single enclosed flower. The achene 
is fully developed and agrees in all respects with those formed in 
the spikes.

The species is distributed in tropical South America. In Galapagos 
it is known only from Santa Cruz.

Collections studied: Santa Cruz. F. & W. 3201, 3202, central plateau, 
April-May, 1953. H. 5080, mountain above Fortuna, alt. 500 m, May 21, 
1959.

Eleocharis nodulosa (Roth) SCHULT. — Fig. 3 b.

Eleocharis nodulosa (Roth) Schultes 1824, p. 87. — Scirpus nodulosus 
Rotii 1821, p. 29.

Culms to 7 dm long, 2-2.5 mm wide, striate and with conspicuous 
transverse septa. Sheaths 10 cm long, tubular, at base red, in all its 
length tightly enclosing the basal parts of the culms. Spikes about 
10 mm, ovate or lanceolate, generally acute. Scales 2—2.5 mm, ovate, 
obtusely keeled, light brown with hyaline margins. Achene body 
(fig. 3 b) oval to obovoid, 1 mm in length, in section flattened or 
somewhat triangular, greenish or olive-brown-coloured. Beak large, 
its base about two thirds the width of the achene, its length one 
third to one half of that of the achene. Style branches 2 or 3. Bristles 
4-6, as long as the achene with minute retrorse teeth.

The species is spread in tropical America. In Galapagos it is now 
known from San Cristobal and Santa Cruz.

Collections studied: *San Cristobal. F. & W. 2716, April-May, 1953. - 
Santa Cruz. F. & W. 3207, central plateau, April May, 1953.

Eleocharis Sellowiana Kunth — Fig. 3 d.

Eleocharis Sellowiana Kunth 1837, p. 149
E. gcdapagensis Svenson 1929, p. 233

Culms to 30 cm long, striated with pale reddish sheaths. Spikes 
4-7 mm long. Scales about 3 mm, oblong and obtuse with green 
midnerve and hyaline light purple red margins. Style 2-fid. Achene 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : h
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(fig. 3d) obovate, flattened, 1.5 mm long, straw-coloured to light 
olivaceous; beak conic, pale brown, about a fourth the length of the 
achene body, bristles as long as the achene or shorter, retrorsely 
dentate.

The species is distributed in the northern half of South America. 
In Galapagos it has been reported from Isabela, San Cristobal and 
Santa Cruz.

E. galapagensis was described by Svenson (/.c.) from San Cristobal 
but later the same author (1939 a, p. 45) degraded it to synonym of 
E. Sellowiana. This seems to me correct.

Collections studied: Santa Cruz. F. & W. 3200, 3212, central plateau, 
April-May, 1953. H. 5170, central mountain plateau, small pond, alt. 750 
m, May 23, 1959.

Bulbostylis hirtella (SciIRAD.) Nees ex Urb.

Bulbostylis hirtella (Schrad.) Nees ex Urban 1900, p. 166. — Isolepis 
hirtella Schrader 1824, p. 70. — Stenophyllus hirtellus Pfeiffer 1924, 
p. 190.

Isolepis Langsdorfiana Kunth 1837, p. 214.
Fimbristylis capillaris sensu Robinson 1902, p. 129, Stewart 1911, 

p. 44; non Gray 1869, p. 567.

Culms tufted, 5—20 cm high, 0.3 mm wide, deeply striated and 
hirtellous. Leaves about half as long as the culms, filiform with 
involute margins, hirtellous. Inflorescence umbel-like. Rays unequal,
2— 15 mm long. Spikelets ovate to oval, 3-5 mm long, 2 mm broad. 
Flowers perfect. Scales 2 mm long, ovate and mucronate, hirtellous, 
purplish red with green yellow-bordered midnerve. Achene obovoid,
3- angled, yellowish with finely papillose surface. Style base per
sisting to form a tubercle at the top of the achene ( = character of 
the genus).

The species is distributed in tropical America. In Galapagos it is 
known from Bartolomé, Fernandina, Isabela, Marchena, San Sal
vador, and Santa Maria.

Collections studied: Bartolomé. F. & W. 3495, 3499, 3501, 3502, April 28, 
1953. — Isabela. H. 5378, Volcån Darwin, summit, alt. 1300 m, June 7, 
1959. — San Salvador. F. & W. 3451, 3454, April 1953.

Fimbristylis diphylla (Retz.) Vahl

Fimbristylis diphylla (Retz.) Yahl 1805, p. 289. — Scirpus diphyllus 
Retzius 1789, p. 15.
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Culms tufted, 1—6 dm high, leafy at base. Leaves half as long as 
the culms or shorter, 1—1.5 mm wide with involute margins. Sheaths 
pale brown. Inflorescence umbel-like. Rays unequal, to 8 cm long. 
Spikelets obovoid, acute, 5-10 mm long, 2-3 mm broad. Flowers 
perfect, with 1 stamen and 2-cleft style. Scales broadly ovate, 2-3 
mm long, light brown with narrow green midnerve. Achene flattened, 
obovoid, 1 mm long, longitudinally ribbed and transversely undu
lated.

The species is distributed in the tropics of both hemispheres. In 
Galapagos it is now known from Espanola, San Cristobal, Santa 
Cruz, and Santa Fe.

Collections studied: *San Cristobal. F. & \Y. 2728, 2729, 2730, April-May, 
1953. — *Santa Cruz. F. & YV. 3225, Academy Bay, April-May, 1953. 
*Sanla Fe. F. & W. 3583, May 22-24, 1953.

Fimbristylis miliacea Vahl (1805, p. 287) differs from F. diphylla 
in having 3-cleft style. It is distributed in the tropics of the Old as 
well as the New Worlds. In Galåpagos it is known from Santa Cruz.

Dichromena colorata (L.) Hitch.

Dichromena colorata (L.) Hitchcock 1893, p. 141. — Schoenus coloratus 
Linnaeus 1753, p. 43.

Dichromena leucocephala Michaux 1803, p. 37.
D. ciliata Vahl 1805, p. 240.

Culms slender, triangular, 1.5-5 dm high. Basal leaves shorter 
than the culms, to 4 mm wide, often with ciliate margins. Involucral 
leaves 4-7, ciliate at least basally, the base yellowish white to snow- 
white. Spikelets narrowly oblong, acute, 5-7 mm long, crowded in 
a single terminal head. Scales lanceolate, whitish, 1-nerved. Style 
branches 2. Achene lenticular, 1.25 mm long and of the same width, 
transversely undulate, straw-coloured to light brown.

Dichromena colorata is one of our few entomophilous sedges. It has 
been assumed that the ecological function of the white involucre of 
this species is to serve as an attraction for pollinating insects (Leppik 
1955).

The distribution ranges from the southern United States to north
ern South America. In Galapagos the species has earlier been 
known only from San Cristobal.

Collection studied: *Santa Cruz. F. & YV. 3135, April-May, 1953.
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Fig. 4. Rhynchospora. Achenes of Galapagos specimens, a Rh. corymbosa (L.) Britton 
(F. & W. 3210), b Rh. glauca Vahl (F. & W. 3211), c Rh. tenuis Link (Howell 9004 
from Isabela in Galapagos. Available at the Riksmuseum, Stockholm.), d Rh. micrantha 

Vahl (F. & W. 3455). — Photo: H. Rasper.

Dichromena radicans Cham. & Schlecht.
Chamisso & Schlechtendal 1831, p. 28.
Resembles I), colorata but scales brown and culm often decumbent 

and proliferous at the apex. Involucral leaves often green throughout. 
Achene smaller than in D. colorata, ca. 1 mm long.

The species is spread in tropical America and is known from Isa
bela and San Cristobal in Galapagos.

Collection studied: San Cristobal. F. & W. 2725, April-May, 1953.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britt. — Fig. 4a.
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 1892, p. 84. — Scirpus corymbosus 

von Linné 1759, p. 303.
Rhynchospora aurea Vahl 1805, p. 229.

A stout plant 1-1.5 m high with sharply 3-gonous stem. Leaves 
8-15 mm wide with rough margins and keel. Inflorescence large 
with about 3 corymbs, the terminal of which is large and compound, 
the lower ones smaller and axillary. Spikelets about 7 mm long, 
clustered, one achene in each spikelet. Scales mucronate, midnerve
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prominent. Achene body 3—3.5 mm long, dark brown with smooth 
or minutely papillose surface; the beak light brown, conic, more or 
less sulcate and of about the same length as the achene body (fig. 
4a). Bristles 6, shorter than the achene.

The species is spread in the Old and the New World’s tropics. 
In Galapagos it has been collected only on Santa Cruz.

Collection studied: Santa Cruz, F. & W. 3210, central plateau, April- 
May, 1953.

Rhynchospora glauca Vahl — Fig. 4 5.

Vahl 1805, p. 233.

Stem slender, 3-gonous, to 1 m high, heaves 3—5 mm wide with 
smooth margins and keel. Inflorescence of one terminal and 2-3 
axillary corymbs, often far separated, rather narrow, to 3 cm wide. 
Spikes 3—4 mm long, each with 1—2 achenes. Scales mucronate. 
Achene (fig. 4 5) about 2 mm long (including the beak), its surface 
cross-wrinkled, light brown; the beak is conic, a third to a half as 
long as the achene body. Bristles about 6, exceeding the achene.

The species is spread in the tropics of both hemispheres. It has 
not earlier been reported from Galapagos.

Collections studied: Santa Cruz, F. & W. 3211, 3213, central plateau, 
April-May, 1953. FI. 5097, mountain above Fortuna, alt. 700 m, May 21, 
1959. II. 5171, central mountain plateau, alt. 700 m, May 23, 1959.

Rhynchospora rnicrantha Vahl — Fig. 4 <7.

Vahl 1805, p. 231.

A small and slender annual plant, 5-15 cm high. Stems 0.2 mm 
thick, striated, 3-angled. Leaves 1—1.5 mm wide. Inflorescence of 
one terminal and 2—3 axillary corymbs. Spikes clustered, about 1.5 
mm long. Scales ovate, mucronate, pale brown with green midnerve. 
Achene (fig. 4 d) ca. 0.7 mm long, transversely wrinkled, whitish 
green to light brown.

The distribution ranges from Mexico and the West Indies south
wards into northern South America. The species is new to Galapagos.

Collections studied: San Cristobal. F. & W. 2715, 2726 (Rhynchospora 
rnicrantha on the same sheets as Fimbristylis diphylla and Cyperus Anders- 
sonii), April-May, 1953. — San Salvador. F. & W. 3449, 3455, April-May, 
1953.
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Except for the smaller size the achenes of Kli. micrantha resemble 
those of Rh. tenuis Link (1820, p. 76) (fig. 4c). This sedge has slender, 
tufted culms, to 4 dm high, and spikelets loosely clustered into 1-3 
corymbs. It is distributed in tropical America and is known from 
Isabela in the Galapagos archipelago (Svenson 1939 b, p. 190).

Scleria hirtella Sw.
Swartz 1788, p. 19.

Culms in row from a horizontal rhizom, to 7 dm high, leafy, at 
least in the upper part sharply 3-angled. Leaves to 3 dm long, 2-3 
mm wide with deeply red sheaths. Sheaths, leaves and lower parts 
of the culms white-pubescent. Spikelets congested into several 
(about 6) well separated clusters on the upper part of the culm. 
Flowers monoecious (= character of the genus), the pistillate with 
3-cleft, deciduous style. Stamens generally 2. Scales 3-5 mm, deeply 
red, black-hispid with prolonged midnerve. Achene about 1.5 mm 
long, subglobose, smooth, shining white, contracted into a triangular 
base.

The species is widely dispersed in tropical America. In Galapagos 
it is known only from Santa Cruz.

Collections studied: Santa Cruz. F. & W. 2954, 3310, central plateau, 
April-May, 1953. H. 5085, mountain above Fortuna, alt. 600-700 m, May 
21, 1959.

Scleria pterota PrESL
Scleria pterota Presl 1828, p. 268.
S. pratensis Lindley 1843, p. 121.

Culms leafy, to 1 m high. Leaves to 3 dm long, 1 cm broad, pro
minently 3-nerved, rough because of aculeate prominences along 
the margins of the leaves and on the ventral side of the nerves. 
Lower sheaths somewhat fibrous, brown to violet red. Upper sheaths 
green with a cordate ligula opposite the leaf blade. Inflorescence of 
axillary panicles of mixed male and female spikelets. Male spikelets 
many-flowered, each flower with one stamen, scales ca. 3 mm long, 
broadly linear, obtuse to acute, purplish red. Female spikelets one- 
flowered with 3-cleft style, scales broadly ovate, cuspidate, ca. 4 mm 
long, dark purplish red. Achene about 2.5 mm, subglobose with 
constricted base, smooth and shining white.

The distribution ranges from Mexico to South America. In Gala
pagos the species is known from San Cristobal and Santa Cruz.
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Collections studied: Santa Cruz. F. & W. 3214, central plateau, April- 
May, 1953. H. 5077, mountain above Fortuna, alt. 500-600 m, May 21, 
1959.

Addition.
A Brief Account of Species Reported from Galapagos but not Found in 

the Material Studied or else Mentioned Above.

Hemicarpha micrantha (Vahl) Britton 1888, p. 104.

Scirpus micranthus Vahl 1805, p. 254.
Hemicarpha subsquarrosa Nees 1842, p. 61.

A low annual, to 1 dm high, with narrow leaves. Spikelets dense, 
many-flowered, 2—3 together or solitary. One involucral bract much 
exceeding the inflorescence. Flowers perfect with one stamen and 
2-cleft style. Perianth none. Achene flattened, ca. 0.7 mm long, 
mucronulate, light brown. Distributed from the United States to 
South America. Known from San Cristobal in Galapagos.

Cyperus distans VON LlNNÉ fil. 1781, p. 103.

A tall perennial, to 1 m high or more. Spikes lax, irregular. 
Spikelets slender, 10-20 mm long, about 1 mm wide. Style branches 
3. Achene ca. 1.5 mm long, 3-angled, ellipsoid or ellipsoid-obovoid. 
Distributed in the tropics of both hemispheres. Known from Santa 
Maria in Galapagos.

Cyperus esculentus LlNN^EUS 1753, p. 45.

Cyperus rotundus sensu Hooker fit. 1847, p. 177, Andersson 1854, 
p. 153, 1861, p. 54; non Linnaeus l.c.

C. strigosus sensu Hooker fil. l.c. et Andersson l.c.; non Linnaeus 
op.c., p. 47.

A perennial plant with tuber-bearing rootstocks (cf. Kükenthal 
1936, fig. on p. 118). Plant much variable in length, to 1 m tall. 
Spikes thin and lax. Spikelets lanceolate, 10—15 mm Jong, 2—3 mm 
wide. Style branches 3. Achene 1.5-2 mm long, 3-angled, obovoid. 
In the tropics of both hemispheres. In Galapagos known from Isa
bela and San Cristobal. I he Galapagos sedges which were reported 
by Hooker fil. (op.c.) and Andersson (op.c.) as C. rotundus and 
C. strigosus have been referred to C. esculentus var. nmcrostachgns 
Böckeler (1870, p. 291) resp. C. esculentus var. leptostachgus 
Böckeler (op.c., p. 290) by Kükenthal (1936, pp. 121, 120).
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Cyperus laevigatus VON LlNNÉ 1771, p. 179.
To 4 dm high, perennial. One of the involucral bracts conspi

cuous, elongate and erect. Spikelets 4—10 mm long, 2 mm wide, 
usually crowded in a single head. Style branches 2. Achene 1—1.5 
mm long, oval to slightly obovoid. In the tropics of both hemispheres. 
In Galapagos reported from Isabela and Santa Cruz.

Cyperus piceus LlEBMANN 1851, p. 200.
Cyperus Iristachyus Böckeler 1868, p. 454.

Annual. Culms generally caespitose, 10-30 cm high. Inflorescence 
with 3-4 rays. Spikelets linear-oblong, 6—12 mm long, 2 mm wide. 
Style 2-cleft. Achene to 1 mm long, obovate, biconvex. Distributed 
from Mexico to northern South America. Reported from San Cris
tobal in Galapagos.

Cyperus tenuis SWARTZ 1788, p. 20.

Cyperus caracasanus Kunth 1837, p. 86.

Annual. To 30 cm high, generally with caespitose culms. Involucre 
of 3—5 setaceous leaves. Spikes ovate or ovate-cylindrical, obtuse, 
1.5 cm in diam. Spikelets linear, 7-10 mm long, 1 mm wide. Scales 
subovate, pointed, the short point slightly spreading. Style 3-cleft. 
Achene 3-angled, elliptical. In the tropics of America and Africa. 
Known from San Cristobal in Galapagos.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

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

Nordisk förening för taxonomisk botanik konstituerad 
i Lund den 8 juni 1965.

År 1964 torde gå till den svenska botanikens historia som ett år känne
tecknat av allvarliga attacker av tidigare aldrig skådad intensitet mot de 
morfologisk-taxonomiska vetenskaperna. Angreppen riktades i första hand 
mot Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm och avsåg att beröva museet 
dess professurer. Initiativtagarna till konstituerandet av föreningen för 
taxonomisk botanik stod under färskt och påtagligt intryck av det in
träffade och det är alltså i det gångna årets händelser, som man får söka 
anledningen till föreningens bildande. Inbjudan till symposium sändes under 
våren till alla nordiska kolleger, som också mötte upp i ett imponerande 
antal. Från grannlandet tvärs över sundet kom nio, från Finland åtta, från 
Norge anlände fem och Sverige stod för trettiofyra deltagare (se förteck
ningen nedan).

De långväga deltagarna togs emot på Botaniska Museet i Lund den 7 
juni —- en lugn och ljum sommarkväll i en nästan studenttom lärdomsstad 
och trakterades rikligt med prov på skånskt kök. Alla tycktes trivas bra 
med kvällens värdinna, Karin Nilsson, som samtidigt fungerade som 
symposiets sekreterare.

Tisdagen den 8 juni ägnades förmiddagen åt konstituerandet av före
ningen, som ägde rum i Histologiska institutionens lärosal, Biskopsgatan 5. 
Föreningens främsta uppgift fastställdes att vara främjandet av taxonomisk 
botanik i allmänhet och kontakten mellan Nordens växtsystematiker i 
synnerhet. Man enades om att hålla symposier vartannat år i något av 
de nordiska länderna. Vid dessa tillfällen skall aktuella taxonomiska pro
blem genom föredrag och diskussioner ventileras och den personliga kon
takten mellan företrädare för de olika disciplinerna inom taxonomin stärkas. 
Under de år, då symposier ej hålles, skall exkursioner anordnas i de 
nordiska länderna. Finlands representanter har redan nu erbjudit sig att 
fungera som värdar för nästa symposium och den kommande sommarens 
exkursion torde föra föreningen till Norges fjäll. Man avser även att ge ut 
en mindre tidskrift. På eftermiddagen visade Henning Weimarck bota
niska institutionen och trädgården för dem av deltagarna, som inte redan 
förut var förtrogna med de lokala förhållandena.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 4
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Hg. 1. I Linnés fotspår. John Axel Xaxxfeldt (i mitten), Kxud Jakobsex (t. h.) 
och Hans Tralau (t. v.) inspekterar den gamla landsvägen på pansarskjutfältet i 
Ravlunda s:n, Linnés färdväg den 28 och 29 maj 1749. — Foto: Kurt Lindberg

10/6 1965.

Onsdagen den 9 juni hölls på förmiddagen föredrag av Gunvor Knaben, 
Oslo, om »Cvtotaksonomiske studier i Pyrolaceae», av Sven-Olov Strand- 
hede, Lund, om »Problem inom Eleocharis palustris - komplexet» och av 
Gertrud Nordborg, Lund, om »Artavgränsning inom Sanguisorba minor - 
komplexet», medan eftermiddagen upptogs av föredrag hållna av Benkt 
Sparre, Stockholm, om »Linnés Tropaeolum-arter och deras historiska 
bakgrund», Alfred Hansen, Köpenhamn, om »De i Danmark fundne 
Amaranthus-avler» och Jan Tengnér, Stockholm, om »Dacrydium — ana
tomi och systematik». Kl. 18.00 togs deltagarna emot av Lunds universitet, 
som representerades av sin prorektor, professor Per Stjernquist, jämte 
universitetsrådet Hammar. Efter tal och en skål för den moderna taxono- 
miska botaniken och dess framtid tillbringade man en stund under angenäm 
samvaro.

Torsdagen den 10 juni ägnades en exkursion till östra Skåne. En buss från 
Statens järnvägar tog sällskapet till att börja med till Gladsax hallar, där 
de geologiska fenomenen, de s. k. »fossila böljeslagsmärkena», imponerade 
på botanisterna lika mycket som den onekligen fascinerande växtligheten. 
De talrika små moränryggarna, som övertvärar sandstenen, härbärgerade 
i allmänhet en för skånska förhållanden trivial torrängsflora. Man hittade 
emellertid Vulpia bromoides här. Vegetationen blev dock genast rikare, så 
lort marken visade en större fuktighetsgrad, och då kunde man bl. a. träffa

Sv. Bot. Tidskr., 5!) (1965): t
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Fig. 2. PA Ravlundafältet sågs många sevärda blommor. Här diskuterar Karin Nils
son (t. h.) och Gertrud Norborg (i mitten) med Gunnar Weimarck (i mitten) och 

Leif Ryvarden (t. v.). — F'oto: Kurt Lindberg 10/6 1965.
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på Carex lepidocarpa, 1'rollias europaeus, Primula farinosa, Orchis morio, 
O. mascula, Dadylorchis incarnata, D. majalis och Mentha rotundifolia. 1 
några av fattigkärren besågs Hydrocotyle vulgaris och Litorella uniflora, 
innan färden gick vidare till Stenshuvud. Vid Stenshuvud, som är den 
yttersta utposten av Linderödsåsens arkaiska berggrundsområde, fridlystes 
år 1931 52,5 hektar mark och ytterligare 108 hektar år 1954. Det bevisligen 
sedan 1700-talet av hästar och boskap betade området förvandlas nu sedan 
1931 stadigt till en snårig och icke lätt forcerad avenbokskog. Några av 
sällskapet försökte förgäves nå fram till växtplatsen för Asplenium adian- 
tum-nigrum, men den knappa tiden medgav inget långvarigt letande. 
Lunchen intogs på ett för alla lundensare uppskattat och välkänt närings
ställe: gästgivaregården i Vitaby. Eftermiddagsvistelsen på Brösarps backar 
blev inte särdeles långvarig, sedan ägaren anmält protest mot botanisternas 
vistelse på området vid de sydexponerade sluttningarna i Verkeådalen. Vi 
fick emellertid ändå se de mest intressanta växterna, såsom Hutchinsia 
pelraea, Festuca polesica, Androsace septentrionalis, Dianthus arenarius 
m. m. Senare på eftermiddagen vandrade sällskapet i ordets bokstavliga 
bemärkelse i Linnés fotspår, när man gick på den gamla numera skyddade 
landsvägen vid Ravlunda pansarskjutfält. På denna landsväg färdades 
Linné den 28 och 29 maj 1749 från Vittskövle och skriver i sin reseberättelse 
(s. 114) om att »Utjord war här wid Raflunda mycken, denna upptogs 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : k
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hwart tionde år, på hwilka första året såddes bohwete, andra året råg, 
och sedan icke mer; om denna utjorden sås hwart 6:te, 7:de eller 8:de år, 
blifwer hon aldeles utmärglad, at hon bär ingenting, ja icke en gång ogräs, 
utan ser ut som en bar sand-hed». Bland märkligare växter vid Ravlunda- 
fältet iakttogs Anlhericum lilicigo och A. ramosum, Phleum arenarium, 
Isatis tincloria och Hutchinsia petraea. Många såg här för första gången 
Silene conica, som förekommer rikligt på de sandiga backarna. Under kaffe
rasten i Andrarum passade de flesta på att bese resterna efter det sedan 
1637 verksamma alunbruket, som lades ner 1912. Nu återstår endast slagg
högarna efter alunskiffern och några gamla fabriksbyggnader. Det var inte 
lätt för växtligheten att slå rot på högarna av den utbrända, röda alun
skiffern. Dessa gav en bjärt kontrast mot björkarnas grönska. Vegetationen 
i trakten är mycket varierande tack vare den heterogena berggrunden, som 
visar förekomster av såväl sandstens-, colonus- och alunskiffrar som även 
kalksten. Vid »Breabäck» finner man således en ovanligt rik ängslövskog, 
som domineras av Fagus silvatica med inslag av Quercus, Fraxinus, Ulmus, 
Alnus och Corylus. Bland örterna kan nämnas Lysimachia nemorum, Peta- 
siies albus, Lunaria rediviva, Pulmonaria officinalis, Polygonatum verti- 
cillatum o. m. a. Inte långt härifrån, vid Bertilstorp, fick man även se 
motsatsen, en mycket fattig hedbokskog. Färden gick vidare till stranden 
vid Vitemölla, där massförekomsten av Dianlhus arenarius imponerade på 
deltagarna och där den frodiga grönskan av Lathyrus maritimus allmänt 
beundrades. Dagen avslutades med middag på Vitaby gästgivaregård. 
Återkomsten till Lund skedde vid 23-tiden.

Fredagen den 11 juni hölls på förmiddagen föredrag av Yrjö Mäkinen, 
Åbo, om »Morfologisk variation av finska Phragmidium-arter», Ove Alm- 
born, Lund, om »Artproblemet inom lavsystematiken» och Anders Munk, 
Köpenhamn, om »Taxonomiske kriterier». Eftermiddagen ägnades åt före
drag av Bertil Nordenstam, Lund, om »Synpunkter på Karoo-floran», 
Arne Strid, Lund, om »Populationsstudier inom Nigella arvensis-gruppen» 
och slutligen talade FIans Runemark, Lund, om »Statistiska synpunkter 
på spridning».

Lördagen den 12 juni företogs en exkursion till nordvästra Skåne. Åke 
Persson ledsagade sällskapet genom Skäraliddalen. Denna, som är bortåt 
7 km lång, har för sydsvenska förhållanden imponerande branter med del
vis lodräta stup. Berggrunden består till största delen av s. k. järngnejs, 
som på sina ställen genomtväras av diabasgångar. Tack vare det sura 
underlaget utgör hedskogar — huvudsakligen hedbokskogar — den domi
nerande vegetationstypen i dalsidorna. I dalbottnen liksom på dalsidornas 
nedre delar finns ängsskogar, som utmed bäcken består av alskog med 
inblandning av Fraxinus. Det är här man hittar den ståtliga Matteuccia 
slruthiopteris på inte alltför fuktigt underlag, och den enda svenska lokalen 
för Polystichum braunii är en nordexponerad, stabiliserad blockmark i da
lens övre lövblandskog. Mossvegetationens utpräglat oceaniska karaktär 
framgår av förekomsten av Campylopus flexuosus, Dicranodontium denu- 
datum, Sphagnum quinquefarium, Diplophyllum albicans, Mylia taylorii och 
Scapania gracilis. Detta intryck förstärkes av de iögonfallande rikliga före
komsterna av Rhacomitrium lanuginosum, Bazzania trilobala och Spheno-

Su. Bot. Tidskr., 59 (1965): 4
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Fig. 3. Med frodig natur i bakgrunden diskuterar Gunvor Knaben (t. v.) och Asta 
Almestrand botaniska spörsmål i Skäraliddalen medan Hans Runemark (t. h.) hör 

på. — Foto: Kurt Lindberg 12/6 1965.
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lobus saxicolus. På en al vid bäcken beundrades den sällsynta laven Nor- 
mandina pulchella och på blockmarkerna de växtgeografiskt intressanta 
förekomsterna av Cladonia alpestris, C. bellidiflora, C. cyanipes och Gyro- 
phora cylindrica, som här har sin sydligaste förekomst i Sverige. Ett pla
nerat besök på Traneröds mosse kunde inte bli av på grund av tidsbrist. 
Man begav sig således från Skäraliddalen direkt till Lerhamn och värdshuset 
vid havet, där en riklig lunch intogs. På eftermiddagen promenerades från 
Mölle till Ransvik. Ett mycket ståtligt exemplar av Crambe hittades på 
stranden, medan man förgäves letade efter Lathyrus sphaericus. Vid Kullens 
fyr fick vi se Sagina ciliata, och symposiet avslutades med gemensam 
kaffedrickning hos Systrarna Lundgren i Arild.

Lista över deltagarna.
DANMARK. Prof. T. W. Böcher, amanuensis Alfred Hansen, cand. mag. Kjeld 

Hansen, cand. mag. Kjeld PIolmen, lektor Knud Jakobsen, m. sc. Inger Juel, 
prof. Kai Larsen, lektor Anders Munk och prof. Thorvald Sörensen.

FINLAND. Fil. kand. H. Hiirsalmi, fil. kand. Pekka Isoviita, fil. mag. Unto 
Laine, hum. kand. Kaija Laine, fil. mag. Liisa Mäkinen, docent Y. Mäkinen, 
prof. A. Vaarama och fil. kand. Karl-Gustav Widen.

NORGF. Cand. real. Jon Kaasa, dr. phil. Gunvor Knaben, siv.ing. Leif Ryvar- 
den, amanuensis Olaf I. Rönning och forskningsstipendiat Arnfinn Skogen.

SVERIGE. Docent Ove Almborn, fil. lic. Ingemar Björkqvist, amanuens R. von 
Bothmer, docent Rolf Dahlgren, fil. mag. Nils Eglesson, fil. lic. Tom Flensburg,
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) :
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docent Olov Hedberg, docent Hakon Hjelmqvist, docent Nils Hylander, fil. lic. 
Bengt Jonsell, fil. lic. Lena Junell, fil. lic. Ebbe Kjellqvist, fil. kand. Kurt Lind
berg, laborator Börje Lövkvist, prof. J. A. Nannfeldt, fil. kand. Karin Nilsson, 
fil. kand. Örjan Nilsson, fil. lic. Gertrud Nordborg, fil. mag. Bertil Nordenstam, 
prof. Tycho Norlindh, fru Elsa Norlindh, amanuens Elsa Nyholm, fil. mag. Ulf 
Olsson, intendent Bo Peterson, docent Hans Runemark, t.f. l:e museiintendent 
Sven Snogerup, intendent friherre Benkt Sparre, fil. lic. Sven-Olov Strandhede, 
fil. kand. Arne Strid, fil. mag. Jan Tengnér, docent Hans Tralau, fil. mag. Gunnar 
Weimarck, prof. H. AAeimarck och fil. dr Gunhild AAeimarck.

Hans Tralau.

Svenska föreningen Oikos’ sommarexkursion till Gotland 
15-18 juni 1965.

Ett 30-tal deltagare hade mött upp, då föreningens ordf., professor 
Erik Björkman Add Skogshögskolan, hälsade alla välkomna vid frukosten 
i Adsby kl. 9, A'arefter exkursionsledaren, docent Bengt Pettersson, Upp
sala, gav oss instruktioner för dagens rutt, sedan var och en erhållit sten- 
cilerade meddelanden om de olika dagarnas färder, deltagarlista, 2 utmärkta 
kartor öArer Gotland, en större i färg med färdvägarna inlagda (på kartan 
bl. a. skogens utbredning, ca 43% av Gotlands yta) samt en detaljerad 
geologisk med angivande av berggrund och lösa jordlager m. m. Den 
mönstergillt upplagda och genomförda 4-dagarsexkursionen gav deltagarna 
stor behållning, enär det ej blott var Gotlands särpräglade vegetation och 
flora i nutid och forntid, som behandlades jämte gemensamma drag för 
Gotlands flora och sydliga floraelement, utan även ofta förekommande 
naturvårdsfrågor, som föranledde livlig diskussion, vidare skogsekologiska 
problem, planerade fritidsområden med semesterbyar, det Arackra got
ländska änget i olika variationer m. m.

Här nedan följer försök till en kort beskrivning av de olika dagarnas 
program, som genomfördes med hjälp aA^ privatbilar och två taxibilar.

15 juni. Exkursion till nordvästra klintkusten.
På Bruceboområdet vid Skansudd redogjorde docent Pettersson för 

några grundläggande drag av öns naturförhållanden. Berggrunden utgöres 
av till siluriska systemet hörande kalkstenar. Lagren stryka i stort sett 
SV-NO och stupa svagt mot SO, så att allt yngre skikt träffas mot detta 
väderstreck. Man kan särskilja 5 zoner, 3 kalkstensstråk med magra häll
marker och mellanliggande 2 skiktserier avr märgelsten med moränmärgel, 
bördiga områden, t. ex. kring Roma på mellersta och Hemse på södra Got
land. Exempel på kala eller på glest tall- eller med barrblandskog bevuxna 
hällmarker eller alvar äro Hejnum hällar i norr och Sundrealvret i söder.

Ancylusvallen ovanför Skansudd ligger på ca 39 m ö. h. men på södra 
Gotland ej fullt 20 m ö. h., högsta Litorinavallen ligger på norra Gotland 
på ca 27 m:s höjd, i södra delen ligger den lägre än 15 m ö. h. ÄAren yngre 
strandvallar äro A^ackert utbildade längs Gotlands kuster. Man har i mar
ken funnit kolrester från brons- och järnåldern, då befolkningstrycket 
tAmng människorna ut på den magra jorden.

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 4
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Fig. 1. Docenl Bengt Pettersson (med spade i handen) demonstrerar jordmåns- 
bildningen vid Skansudd en mil norr om Visby. — Foto B.-O. .Jansson.

■

I de nu utdikade gotländska myrarna finns ofta mäktiga lager av 
bleke, avsatta i de forna sjöarna. Det har påvisats, att de på hällmarkerna 
vanliga mjölon och tall ha funnits här för ca 10 000 år sedan; även Are- 
naria golhicct (ciliata) är mycket gammal på Gotland såsom ett klart sen- 
glacialt element i floran. Mjölon har vid markamplitud. Där den växer här 
på hällmarken är pH 7,5-8, men den finns ju också på sandiga havsstränder 
och mossar i sydvästra Sverige, där pH är betydligt lägre. Tulkörten, 
Cynanchum vincetoxicum, mycket vanlig på hällmarken, är i Norden huvud
sakligen en baltisk, kalkgynnad art, som egendomligt nog även förekommer 
rikligt på Hallands Väderö; tydligen finns även där för tulkörten gynn
samma fysikaliska och kemiska markfaktorer.

Närmare kusten blir floran mycket artrikare ett flertal olika vegeta- 
tionstyper — ca 100 olika arter på en begränsad areal. Betet har upphört, 
en låg buskskog eller snårlund har utbildats; ur naturvårdssynpunkt en 
positiv förändring. Vidare finns här steppartade torrängar med fårsvingeln, 
Fesluca ovina, som karaktärsväxt; våtängar, genomsilade av från branten 
kommande källdrag, med Rorippa microphylla x nasturtium-aqualicum, 
Sv. Bot. Tidslcr., 59 (1965): i
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Schoenus ferrugineus, Pinguicula alpina m. fl. och härliga strandängar med 
mängder av klöverärten, Telragonolobus maritimm, med sina stora ljusgula 
blommor tillsammans med den täcka majvivans, Primula farinosa, röd
gredelina kronor, grupper av havssävens, Scirpus maritimas, gröna och 
blåsävens, Scirpus labernaemontoni, blågrå stråruggar och ett fågelskär 
med skriande måsar, ett Medelhavsblått hav och en skinande vit klintkust 

en färgernas symfoni i ett egenartat, skönt landskap, som ej skall glöm
mas. Fågelskäret Skansuddens ständiga häckfåglar äro: fisktärnan, skratt
måsen, fiskmåsen, rödbenan, ejdern, strandskatan och större strandpiparen 
(vi sågo ett bo med 4 päronformade, sandfärgade, fläckiga ägg). Dvärg
måsen har också häckat här i slutet på 1930-talet.

Vi knogade tillbaka uppför klippbranten, i vars skrevor Sorbus rupicola 
trivs; den visar under 1900-talet starkt ökad utbredning på Gotland, 
särskilt på nordvästra klintkusten. Detta nu skildrade intressanta område 
med sina olika naturtyper skulle lämpa sig väl som reservat. Bl. a. disku
terades fågelskäret, som förr fungerat som »hönsgård». Borde det som förut 
till en viss grad skattas på ägg eller lämnas helt orört? Den senare uppfatt
ningen var den allmänna meningen.

På eftermiddagen studerades i Lummelunda vid gränsen mot Stenkyrka 
ett skogsområde mellan Ancylusvallen och havsstranden. — I Hangvar 
kunde vi på kalkhedar, plana som golv, iakttaga uppfrysningsfenomen, 
t. ex. rötter av en och tall slingrade sig som ormar på marken. Marken 
hade på sina ställen under den torra och soliga försommaren spruckit rut- 
formigt i ytan, men under våren är den som en välling.

Av den här på kalkhedar förekommande, intressanta floran kan nämnas 
gotlandssolvändan, Fumana procumbens, den sällsynta svärdkrisslan, Inula 
ensifolia, med sina gräsliknande, upprätta blad, som ha klyvöppningar på 
båda sidor, vilket Inula salicina ej har. Svärdkrisslan m. fl. utgör antag
ligen rester av en gammal gotländsk flora från senglacial tundratid. Andra 
hithörande äro Globularia vulgaris, Geranium sanguineum, Potentilla are- 
naria, Hieracium florentinum med sina smala, starkt blåaktiga blad. Flera 
av hällmarksväxterna äro dvärgformer. Orsaken? Säkerligen ha olika fak
torer bidragit härtill. Bl. a. ha genom betning, som pågått under tusentals 
år, lågvuxna former gynnats. Vid kulturförsök i trädgårdsjord ha en del i 
stort sett bibehållit sin karaktär, andra ej.

Från Irevik till Kappelshamnsviken mellan Hangvar och Plall demonstre
rades ett till reservat föreslaget ödemarksområde med myrar och häll- 
marksskogar samt havsstränder av olika utbildning.

Vid Halls kyrka visade stiftsjägmästare Frisk-Bånge ett änge, som 
sköttes. Änget slås ett par veckor efter midsommar. Ganska högt upp 
hanrlade askar, på gotländska »klappade», gåvo änget en ålderdomlig prägel.

Vägen tillbaka till Visby gick utmed Kappelshamnsviken, förbi Lärbro 
kyrka med sin kastal och sitt åttkantiga torn. Kort uppehåll gjordes vid 
Tingstädeträsk, som skall förse Visby med vatten.

16 juni. Exkursion till sydvästra Gotland.
Kl. 8 gick starten från bilparkeringen utanför Söderport förbi Tofta och 

Klintehamn till länsarkitekt Bergmars upprustade, förnämliga gamla
Sv. Bot. Tidslcr., 59 (1965) : i
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Gotlandsgård, där hela sällskapet bjöds på frukost i det gröna, en angenäm 
början till dagens »mödor». I detta sammanhang skulle jag vilja nämna, 
att det som gjorde denna fyra dagars Gotlandsexkursion så värdefull var först 
och främst docent Bengt Petterssons utomordentliga kapacitet, hans 
lugna, sakliga framställning, men även gruppens varierande sammansätt
ning: ekologer av facket — botaniker och zoologer — jägmästare, arki
tekter, företrädare för naturvårdsnämnden och lantbruksstyrelsen, agro
nomer, lantmästare; åldersklasser från några och tjugo till 75 år. Alla 
deltogo i de gemensamma diskussionerna.

Av Gotlands myrar är drygt 90% utdikade, åtskillig värdefull jord har 
vunnits, men mycket har förlorats, med obrukbar jord, översvämningar 
och grundvattenssänkningar i släptåg för att ej tala om stora förluster ur 
naturvårdssynpunkt. Färden gick till Mästermyr för att vi skulle få studera 
det nuvarande läget och diskutera den ifrågasatta förnyade sänkningen av 
dräneringssystemet. Mästermyr torrlädes under åren 1902-1910. Vallod
ling — slätter och bete — intar den största arealen, av sädesslagen odlas 
mest korn. Även odlas hampa för de starka bastfibrernas skull. För när
varande är del i vårt land endast på Gotland, som hampodling förekommer. 
Vid torrperioder och blåst har det tidigare rykt mylla och bleke ned i den 
stora avvattningskanalen jämte smådiken, vilket vid riklig nederbörd har 
haft översvämningar till följd. Den viktigaste orsaken till de onormala 
vattenstånden är dock genomdikningen av myrbäcken i övre delen av 
vattensystemet. — Om statsbidrag kan erhållas, kommer Mästermyr att 
torrläggas ytterligare.

Docent T. Ingestad demonstrerade 10-åriga försöksytor med tallkul
turer på ett torrlagt mindre område av Mästermyr, som på grund av 
markens dåliga beskaffenhet — bleke nästan saknade vegetation. Försök 
ha också visat, att åkerbruk knappast kunde bedrivas här. På ogödslade 
ytor visade tallarna starka bristföreteelser, som yttrade sig i gula korta 
barr, som lätt föllo av, typiskt för kvävebrist. På andra ytor gavs N-givor 
om 100 kg/ha av antingen ammoniumsulfat eller natriumnitrat en gång 
varje vår, på andra åter N och P i form av thomasfosfat blott en gång 
100 kg/ha. Varje höst utfördes barranalyser. Det visade sig, att N-göds- 
lingen redan efter första givan orsakade en kraftig ökning av toppskottets 
längd, och N-halten i barren ökade också tydligt. En kombinerad N- och 
P-gödsling orsakade ungefär samma längdtillväxt som med enbart N. 
Insektsangrepp hade också studerats, särskilt av vecklaren Evetria; an
greppen voro starkast på de gödslade ytorna med friska tallar.

I tallbeståndet observerades föregående års stjälkar av tallörten, Mono- 
Iropa, och vid grävning konstaterades unga, underjordiska skott. Professor 
Björkman höll ett uppskattat anförande om den märkliga växten i enlighet 
med hans arbete »Monotropa hypopilys L. — an epiparasite on tree roots». 
Bl. a. har genom injektion av radioaktiv glykos i tallens phloem visats, 
att detta via Monotropas ektendotrofa mykorrhiza kommit tallörten till 
godo, och att försök även visat, att svampen å sin sida erhåller tillväxt
främjande ämnen från tallörten. Monotropa är ej en saprofyt utan kan 
betraktas som en epiparasit på t. ex. tallrötter med ektotrof mykorrhiza.

Från Mästermyr foro vi till Käbbe i Eksta, där fruktodlare Axel Kebbe 
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demonstrerade sina synnerligen intressanta, lovande försök med bevattning 
med havsvatten på sina omfattande fruktodlingar, 90 tunnland, och 10 
tunnland jordgubbar. 1 huvudsak går det till på följande sätt. Havsvattnet 
pumpas till en större grävd bassäng, belägen i den högsta delen av frukt- 
odlingsområdet. Här finns vid första pumpningstillfället något sötvatten, 
eftersom bassängen varit mottagare av sådant vatten från diken, som 
mynna dit från ovanför liggande skogsområde. Vattnet ledes vid bevatt
ningen ut i täckta diken i marken; dessa ha ett djup av 0,5-1,0 m och ligga 
på ett avstånd av ca 6,5 m. Genom särskilda anordningar kan vattnet 
fördelas jämnt i marken. Minst 2 gånger per år, oftast flera, bevattnas 
odlingen. Vid varje tillfälle tillföres vatten motsvarande en nederbörd av 
ca 50 mm. År 1959 började denna bevattning med havsvatten. Äpple-, 
päron- och plommonträd ingå i fruktodlingen. Bevattningen har under 
torra somrar ökat skörden med ända upp till 10 gånger mer än på de obe
vattnade områdena. Ingen negativ effekt har kunnat märkas under något 
år. Jordart: mullfattigt morängrus, i botten sand och något lera. Noggranna 
jord-, vatten- och bladanalyser m. m. borde utföras under en följd av år. 
Synnerligen värdefullt skulle det vara, synes det mig, om Lantbruksstyrel- 
sen lät sätta igång och fullfölja sådana undersökningar på Axel Kebbes 
fruktodlingar; det skulle antagligen bli av stor både praktisk och teoretisk 
betydelse. Söder om avloppet från Mästermyr nära stranden vid Kvarn- 
åkershamn, där lunch intogs i en solig talldunge, diskuterades efter det 
att bitr. länsarkitekt Tom Rosander redogjort för bebyggelseplaneringen 
på området, hur man bäst — för fritidsbebyggelse — skulle tillgodogöra 
sig markområdet norr härom, där tät tallskog växt upp. För att delvis få 
den öppna karaktär av hedmark, som ansågs lämplig, måste man göra ett 
rätt starkt ingrepp i tallskogen, då man dels skulle slippa de stickande 
barren på marken, och dels skulle antagligen en mera kortvuxen vegetation 
av gräs m. m. infinna sig.

Vid stranden iakttogs bl. a. strandråg, Elymus arenarius, bland vilken 
förekom rikligt med Lactuca tatarica, som på Gotland observerades första 
gången 1929 vid Närkhamn på sydöstra delen av ön. Antagligen har den via 
trafikmedlen spritts till Östersjöområdet från SO-Europa.

Härifrån foro vi direkt ner till Hoburgens mäktiga kalkstensklippa med 
sin av Ancylussjön utsvarvade grotta, »Hoburgsgubbens matsal». På slutt
ningar norrut från Hoburgen finns rikligt med Adonis vernalis; den blom
made delvis men stod mest i frukt.

Förf. till dessa rader har ett tydligt minne av Sudret för 50 år sedan, 
då den ödsliga storslagna vidden med sina mattformigt krypande enar, 
tuktade av hårda vindar och betande får, gjorde ett starkt intryck. En 
slående parallell: på kalkstensplatån ovanför staden Bonifacio på Corsicas 
sydspets finns samma vidd med av vinden nedpressade och av får snaggade 
enbuskar, som här emellertid delvis avbränts, vilket man även kan få se 
på Skånes NV-kust sydost om Glimminge plantering.

Vi travade över hällmarken bort mot Muskmyr, som ligger i en sänka i 
Sundrealvret och som centralt utgöres av ett ag- och högstarrområde, 
omgivet av öppet vatten, som norr ut vid högvatten försvinner i flera 
slukhål. Något mera betydande tillopp har Muskmyr ej.
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17 juni. Exkursion till mellersta delen av ön.
Vi besökte först det vackra Mangsarvsänget vid Ekeby, typiskt utbildat 

med klappade askar i periferin, ek, hassel, skogskornell, Cornus sanguinea, 
och en rik örtflora. Vid en snabbinventering på några minuter antecknades 
följande arter: Gymnadenia conopsea, Plalanlhera bifolia, Cephalanthera 
lonyifolia, Listera ovala, Geranium silvaticum, Melampyrum cristatum, 
Ranunculus auricomus, Filipendula hexapetala, Primula veris, Scorzonera 
humilis, Geum urbanum, Rhinanthus serotinus, Alchemilla, Hieracium spp., 
Plantago lanceolala, Anthoxanthum odoratum, Avena pratensis, Festuca 
pratensis, Sesleria coerulea, Carex silvatica; det finns givetvis många fler 
arter.

Vid Hammars strand i Norrlanda demonstrerades en äng, som höll på 
att växa igen av asp med sina besvärliga rotskott och man diskuterade, 
hur man på bästa sätt skulle bli av med dem, genom besprutning eller på 
mekanisk väg. Närmare stranden konfronterades vi med öppna ängsmarker 
och även »stenåkrar», som en gång i tiden varit odlade — svårt att se — 
men nu igenväxta av buskar, slån, vägtorn, gräs och örter.

Ett besök gjordes i Angas märkliga medeltidskyrka och ett vackert änge 
strax intill, som vi emellertid ej nändes beträda utan beskådade utifrån. 
Färden gick sedan till Grogarnsberget med sin kalkstensplatå, där man 
om vintern över vida ytor kan gå på skridskor, men nu var där torr mark 
med gles vegetation; vi sågo t. ex. Arenaria golhica (märklig utbredning: 
utom på Gotland endast på Kinnekulle — de föregivna lokalerna i England 
och Schweiz ha visat sig tillhöra andra former), Hornungia pelraea, Cerastium 
pumilum, C. subtetrandrum, Globularia vulgaris och Asplenium ruta-muraria. 
I en miniatyrgrotta i bergets stup mot öster fingo vi uppleva sensationen 
att få se Celerach officinarum i högönsklig välmåga mitt i ett tätt bestånd 
av Asplenium trichomanes. Celerach, som är allmän i Sydeuropa och finns 
även i Nordtyskland, har väl genom sporspridning hamnat på denna så 
gynnsamma lokal. De på Gotland isolerade förekomsterna av Asplenium 
scolopendrium och Orchis spitzelii, som vi hade glädjen att få se i blom på 
en hällmark med gles tallskog, äro andra exempel på egendomlig och svår
förklarlig utbredning.

Nere vid sandstranden vid Sandviken i Östergarn fingo vi av fil. lic. 
Bengt-Owe Jansson en intressant inblick i de där förekommande mikro
organismerna och deras liv, förändringar under olika årstider, vid låg- och 
högvatten etc.

I det vackra skogslandskapet vid Lojsta foro vi förbi några rätt djupa, 
långsträckta mindre sjöar, som kan få betydelse för Gotlands vattenför
sörjning. »Skogsbaggarna», Gotlandsrussen, visade sig ej, men i stället 
konfronterades vi med en källmyr med sin specifika och rika flora.

IS juni. Exkursion på nordöstra delen av ön.
Först besöktes Bälsalvret, hällmark av lerig kalksten med rik orkidé- 

flora. Sanguisorba officinalis, en senglacial relikt, observerades här samt 
en låg typ av Daucus carota jämte flera andra växter, vilkas fördelning är 
beroende av växlingar i den mer eller mindre plana markens fuktighetsgrad. 
Sv. Bot. 1'idskr., 59 (1965) : i
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I Bäl fingo vi göra bekantskap med en ståtlig, orörd granskog med 
100-åriga träd, under vilka fanns en rik undervegetation: Equisetum silva- 
ticum, Galium odoralum, Geranium silvaticum, Lastrea dryopteris, Majan- 
themum bifolium, Melampyrum silvaticum, Oxalis acelosella, Paris quadrifolia 
m. fl., även Hedera. Markprofil: mull ca 30 cm, nedåt är den grå och övergår 
i gråvit moränmärgel.

Kyllajs raukområde i NO med hänförande utsikt i strålande sol över det 
växlingsrika kustlandskapet och havet blev dagens sista exkursionsmål. 
Sammanbindas de groteska raukarnas övre delar med varandra, erhålles 
den tämligen jämna konturen av den ursprungliga kalkstensplatå, av 
vilken en gång genom Litorinahavets abraderande verksamhet endast de 
hårdaste partierna av kalkstenen lämnats kvar, varigenom ett raukfält 
har bildats. »Stenjättar» kallade Linné raukarna; just här från Kyllaj äro 
de avbildade i hans Gotländska resa 1741.

Uppväxande lövsnår, inte minst förvildade syrener i raukfältet och på 
sluttningen nedanför, hade undanröjts för att sikten av raukarna ej efter 
hand skulle skymmas, men buskarnas rotsystem var kvar.

Dagens lunch avåts uppe bland raukarna, där gott kamratskap, blom
mande blåeld, guldgul Bunias och sol över himmel och hav gladde ekolo
gers skara.

På eftermiddagen besågs Visby sevärdheter av en större grupp bland 
deltagarna, och en mindre grupp bekantade sig med lantmästare Gandås 
försöksodlingar i Stenstugu.

För dem som närmare vill lära känna Gotlands egenartade växtvärld 
och de många problem, som är förknippade med den, är docent Bengt 
Petterssons stora förnämliga arbete »Dynamik och konstans i Gotlands 
flora och vegetation» en guldgruva.

Vid avskedsmiddagen i Visby hyllades vår exkursionsledare, Bengt 
Pettersson, varmt för dessa fyra givande dagar på Gotland, som vi alla 
komma att minnas med tacksamhet och glädje.

Hervid Vallin.

503

Bidrag till Sveriges mossflora. IV.
Mossor från västra Jämtland.

I Sv. Bot. Tidskrift 1957 (s. 613) och 1961 (s. 229) har jag lämnat för
teckningar över några intressantare mossfynd i västra Jämtland. Då jag 
därefter under ytterligare exkursioner inom samma område samlat mossor, 
lämnar jag nedan en komplettering till de föregående artlistorna.

Beläggexemplar har tillställts Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.

Musci.

Andreaea crassinervia Bruch. Åre: Mullfjället, sydöstra sidan. Ny för 
J ämtland.

Brijum longisetum Bland. Åre: Åreskutan, vid en tjärn SO om Rödkullen. 
Cnestrum alpestre (Wg) Nyh. Åre: Åreskutan, Lillskutans sydsida.
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Fig. 1. Suljätten i Kalls sn, vars lodräta, kalkförande sydsida hyser en rik mossflora. 
(Betr. kärlväxtfloran, se Lange i Bot. Not. 1935 s. 34 o. 35.) På den surare nordsidan 

växer bl. a. Oedipoclium griffithianum (och laven Pilophoron robustum).

Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce. Kall: Suljätten, södra sidan, c. fr.
Cynodontium fallax Limpr. Klövsjö: Blyberget. Mattmar: ca 1,5 km 

S om Storbofallet. Mörsil: Hottögsrun. Undersåker: Hjulåsen.
C. suecicum (Arn. & Jens.) Hag. Offerdal: Riseberget.
Desmatodon systylius Br. & Sch. Kall: Suljätten, södra sidan. Ny för 

Jämtland. Tidigare uppgiven från Ragunda sn, men en kollekt härifrån 
i Riksmuseets herbarium (1870, Hj. Holmgren), bestämd till D. systylius, 
är D. latifolius.

Dicranella riyidula (Hedw.) Dix. Hallen: NO om Mårdsundsbodarna. 
Åre: Mullfjället, södra sidan.

Dilrichum zonatum (Brid.) Limpr. Hallen: ca 1 km NY om Hosjö- 
bottnarna, klippskreva. — Ny för Jämtland. I Sverige tidigare känd 
från en lokal i Lule Lappmark.

Encalypta affinis Hedw. fil. Offerdal: Riseberget.
E. spathulata C. Müll. Åre: Åreskutan, Lillskutans sydsida. Ny för 

Jämtland.
Grimmia anodon Br. & Sch. Berg: Hoverberget. Kall: Suljätten, södra 

sidan. Ny för Jämtland.
G. elongata Kaulf. Undersåker: Ottfjället; Fangvalen.
G. sessitana DNot. Undersåker: Ottfjället, södra sidan vid Storbäcken.
Oedipodium griffithianum (Sm.) Schwaegr. Kall: Suljätten, norra sidan, 

c. fr. Undersåker: Ottfjället, södra sidan, c. fr.
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Orlhotrichum cupulatum Brid. Kall: Suljätten, södra sidan. - Ny för 
Jämtland. I Sverige tidigare nordligast känd från Värmland, Västman
land och Uppland. Jag har också funnit den på en lokal i Härjedalen (St. 
Mittåkläppen).

O. microblephare Schimp. Kall: Suljätten, södra sidan.
Seligeria brevifulia (Lindb.) Lindb. Åre: Handölsfallen; Enaforsholm; ca 

2 km SO om Fannberg; bäcken från Ravaängstjärnarna; ca 500 m Ü om 
Hammarn fäb.

S. diversifolia Lindb. Kall: Berge.
Slegonia latifolia (Schwaegr.) Vent. Kall: Suljätten, södra sidan.
T agloria froelichiana (Hedw.) Lindb. Hotagen: Ansätten. Undersåker: 

N. Tväråklumpen.
Timmia bavarica Hessl. Kall: Berge.
T. comata Lindb. & Arn. Kall: Sölfsved, Staberget. Undersåker: N. 

Ristafallet. — Ny för Jämtland. I Sverige tidigare känd från Lule och 
Torne Lappmarker. Jag har också funnit arten på en lokal i Härjedalen 
(St. Mittåkläppen).

T. norvegica Zett. Hotagen: Ansätten. Kall: Sölfsved, Staberget. Åre: 
bäcken från Ravaängstjärnarna.

Trematodon brevicollis Hornsch. Åre: Åreskutan, Lillskutans sydsida. - 
Ny för Jämtland. I Sverige tidigare endast känd från Torne Lappmark.

Hepaticae.
Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. Kall: Suljätten, södra sidan. — Ny 

för Jämtland. Inom fjällkedjan tidigare känd från Lule och Torne Lapp
marker.

Mannia fragrans (Balbis) Frye & Clark. Alsen: Rödeberget. Ny för 
Jämtland. Ett överraskande fynd av denna sydliga art, vars nordligaste, 
tidigare kända lokaler i Skandinavien är belägna i Uppland och Akershus.

I detta sammanhang kan jag även meddela tre nya fynd av arten i 
Mellansverige, nämligen: Närke, Glanshammars sn, ca 300 m NO om kyr
kan; Västmanland, Nora sn, Oskarsvik; Östergötland, Västra Tollstads sn, 
Omberg, Alvastra branter.

M. pilosa (Hornem.) Frye & Clark. Hotagen: Ansätten. Offerdal: 
Riseberget. Undersåker: ca 500 m Ö om Säteråvallen. Åre: Mörviks- 
hummeln; Ulvsberget; bäcken från Ravaängstjärnarna. — Ny för Jämt
land. Inom fjällkedjan tidigare känd från Lule-Torne Lappmarker. Jag 
har också funnit den på två lokaler i Härjedalen (Fröstsjöberget och Hamra- 
fjället i Tännäs sn).

Nils Hakelier.

Ett svampangrepp på fjällbjörkmätare.

Under den gångna sommaren ha mer eller mindre svåra härjningar av 
fjällbjörkmätaren förekommit flerstädes i våra fjälltrakter. Under en vis
telse i Grövelsjön i mitten av juli hade jag tillfälle att iakttaga de där mycket 
kraftiga angreppen; traktvis voro björkarna helt kalätna. Larverna hade
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vid denna tidpunkt i stor utsträckning övergivit träden och med sina 
spinntrådar praktiserat sig ned på marken, där de ymnigt garnerade mark
vegetationen.

Larverna voro i stor utsträckning påfallande missfärgade, inte gräsgröna 
som friska larver utan mer eller mindre brunaktiga, och många av dem 
voro döda. En närmare undersökning visade att larverna voro offer för 
ett svampangrepp, närmare bestämt av en entomophthoracé; av litteraturen 
att döma (Gustafsson 1965, Lakon 1963) synes det ha rört sig om Ento- 
mophthora Aulicae Reichardt, en art som är anträffad just på fjärilslarver. 
Av de döda och mumifierade larverna återstod föga mer än kroppsväggen, 
som likt ett korvskinn var fullproppad med svampens s. k. hyfkroppar.

Alldeles uppenbart var denna mykos högst ödesdiger för fjärilen; i själva 
verket torde den ha medfört en så godt som total utrotning av de larver, 
som ej vid denna tidpunkt hade förpuppats. Så vidt jag kunnat finna har 
något Entomophthora-angrepp på fjällbjörkmätare ej omnämnts i littera
turen. Däremot har Tenow (1956, 1963) Ingående studerat denna fjärils 
parasitsteklar. Med tanke på de stora fjällbjörkmätar-härjningarnas många 
och långtgående verkningar på växt- och djurvärld torde man böra räkna 
med att denna Entomophthora indirekt kan vara en ekologisk faktor av 
stor betydelse.

Summary.

A Mycosis on the Autumnal Moth (Oporinia autumnata). The author 
reports on the occurrence of a fungal parasite on this moth at Grövelsjön, 
Sweden, where a mass-outbreak of Oporinia occurred in the summer of 
1965 causing severe defoliation of the Mountain birch forest. The larvae 
were to a very high degree infested and killed by Entomophthora cfr Aulicae 
Reichardt, and apparently the disease was most important for reducing 
the Oporinia population to normal size.

LITTERATUR.

Gustafsson, M., 1965: On Species of the Genus Entomophthora Fres. in 
Sweden. — Lantbrukshögskolans Annaler, 31.
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Upsala i september 1965.
Lennart Holm.
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Myrbräckan, Saxifraga Hirculus L., funnen i Dalarna.
Sommaren 1964 fann stud. Sven-Erik Oscarsson vid södra Vimyren, 

Malung, ett stort bestånd av den för mellansvenska förhållanden sällsynta 
myrbräckan, Saxifraga Hirculus L. — Beläggexemplar har tillställts Na
turhistoriska Riksmuseum, Stockholm.

Vid besök på platsen den 24/7 1965 tillsammans med hr Oscarsson 
kunde vi räkna till ett 50-tal blommande exemplar, utspridda över en yta 
av ca 200 m2. De växte i övergångsområdet mellan själva Vimyren och det 
väster om denna liggande lövkärret. Området är mycket plant och jämnt 
och genomskärs endast av några mindre diken, som är starkt rödgulaktiga 
av utfälld järnockra. Jordarten är enligt G. Lundqvist (1950) isälvsand 
överlagrad av myr.

Bland de mest iögonfallande arterna i myrbräckans omgivning märktes 
Carex diandra, Dactylorchis maculata, Rumex acetosa, Lychnis flos-cuculi, 
Caltha palustris, Parnassia palustris, Poleniilla palustris, Viola palustris, 
Menyanthes trifoliata (täckande en stor del av fältskiktet), Melampyrum 
pratense och Galium palustre. Något väster om området fanns Stellaria 
longifolia och Listerci ovala. Bland mossorna syntes bl. a. Sphagnum teres, 
Aulacomnium palustre, Helodium Blandowii och Mnium sp.

Sjörs har något berört denna vegetation i samband med sin beskrivning 
av vissa typer av mjukmatte-samhällen i myrkanterna (Sjörs 1948, s. 
151-152). Han nämner även där den starka järnockra-utfällningen.

Det synes som om vissa kemiska relationer, bl. a. vissa järnföreningar, 
fördelaktigt skulle kunna påverka myrbräckan. Så anför t. ex. Wistrand, 
att denna »knappast direkt är kalkgynnad men kräver en högre elektrolyt
halt än vad som erbjudes i flertalet myrmarker, dessutom möjligen beroende 
av en viss järnhalt hos substratet» (Wistrand 1962, s. 113), Även Sjörs 
antyder, att växten »torde vara beroende av någon speciell konstellation 
av kemiska ståndortsförhållanden» (Sjörs 1956, s. 172). — Ytterligare 
undersökningar av dessa intressanta förhållanden vore av största intresse.
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Lundqvist, G., 1950: Jordartskarta över Kopparbergs län. — Kartogr. 
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suec. 45. Uppsala.
Pelt Algot Eriksson.

Senecio Fuchsii Gmel. funnen i Dunker, Södermanland.

I mitten av aug. 1965 meddelade mig lantbrevbäraren fru Elsa Larsson, 
att hon i närheten av Stensäter i Dunker sett en för henne obekant ståtlig 
gulblommande växt. Llennes beskrivning kom mig att gissa på en Senecio, 
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antagligen S. paludosus. Senare på dagen lämnade fru Larsson ett blom
mande skott av växten. En Senecio var det, men icke paludosus. Stjälken 
var helt kal, delvis rödanlupen och blomkorgarna mindre än hos paludosus. 
Kvisten var emellertid så vissnad, att den icke tillät säker bestämning. 
En vecka senare besökte jag platsen och fann en drygt meterhög planta 
med över 30 blommande stjälkar samt bland dessa några fjorårsstjälkar, 
vilket visade att plantan blommat åtminstone även år 1964.

Arten bestämdes nu till S. Fuchsii Gmel. enl. Fr. Hermann, Flora von 
Nord- und Mitteleuropa. Där uppges emellertid antalet strålblommor till 
4-8. Det aktuella exemplaret hade 3-5. Jag kontaktade lektor Helge 
Bruun, Strängnäs, och genomgick tillsammans med honom åter exami- 
neringen. Resultatet blev samma, det avvikande antalet strålblommor till 
trots. Beläggex. har lämnats till Strängnäs läroverks herbarium och kom
mer att införlivas med Dunkers-herbariet, som förvaras i Kyrkskolan i 
Dunker.

I Sv. Bot. Tidskr. 1923 (Bd 17, H. 4) meddelas av Artur Liljedahl 
ett fynd av arten ifråga i Hälsingland. Det där återgivna fotografiet ger 
en god överensstämmelse med mitt fynd, vad den allmänna karaktären 
beträffar. Om strålblommornas antal kan intet dömas av bilden.

Fyndplatsen i Dunker är en f. d. inäga mellan Kräftbäcken och vägen 
Stensäter-Starrsäter, som 1958 planterades med gran. Marken tillhör 
Holmens bruk och enligt upplysning av skogvaktare Ture Nilsson, 
Björndammen, till vilkens bevakning området hör, torde planteringen ha 
skett med från Polen importerade plantor. Något frö synes alltså ha följt 
med dessa.

Dunker den 30 sept. 1965.
C. A. Fagerlund.
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Ancient Pacific Floras. The Pollen Story. Ed. Lucy M. Cranwell 
(Mrs. Watson Smith). — Tenth Pacific Science Congress Series, University 
of Hawaii Press. Honolulu, Hawaii, 1964. ix+115 pp. Price $3.50 (in
cluding postage).

The collection of palynological papers brought together in this volume 
is dedicated to a Swede, Professor Carl Skottsberg (1880-1963), well- 
known for his lifelong study of Pacific floras. Skottsberg was a source 
of inspiration also to workers outside his own field of research, and although 
he did not himself carry out specialized research work in palynology, he 
had an open mind for the value of the new science for the solution of prob
lems of plant geography.

Skottsberg was a contemporary of Lennart von Post, who by his 
work on peat stratigraphy in South Sweden made pollen analysis a modern 
method of wide application in Quaternary geology, von Post’s interest in 
the prospect of using the method for the study of the Earth’s climatic 
history incited him to start investigations of material from extra-European 
sources, and he published pollen diagrams with Nothofagus from Patagonia 
as early as in 1929. A paper presenting Post-Pleistocene pollen diagrams 
from New Zealand appeared in 1936, as a result of cooperation between 
von Post and the editor of the present volume, who worked at Stockholm 
in the years 1935-36.

Skottsberg’s and von Post’s interest in the story of the vegetation of 
the Pacific region thus converged, and an expedition to Hawaii was made 
in 1938 with Skottsberg as leader and two junior members, Lucy Cran
well and Olof H. Selling. It resulted in a work in three volumes by the 
last-mentioned author (1946-48), which represents a fine descriptive study 
of Recent spores and pollen grains, and an attempt at an interpretation 
of the Quaternary history of the Hawaiian vegetation.

Since some of the pioneer work on Pacific palynology has thus been 
carried out in our country, with an important contribution by the editor 
of the present volume, a review of the latter in a Swedish journal seems 
well justified. The slim book contains papers on various sectors of Pacific 
palynology presented at the Tenth Pacific Science Congress of the Pacific 
Science Association, held at the University of Hawaii, Honolulu, August 
21 to September 6, 1961. These constituted symposia on “Pollen Clues to 
Ancient Pacific Floras” in the Botany Division of the Biological Sciences 
Section.

The editor’s foreword deals with “The Rise of Pacific Palynology”. To 
the above review of Swedish pioneer work in this field must be added a
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fact pointed out by Lucy Cranwell, viz. that the very first observations 
of fossil pollen from the southern portion of the Pacific are due to Gunnar 
Erdtman, who in 1924 found Dacrydium and Podocarpus grains in peats 
from Chatham Islands, where neither grows to-day. von Post had originally 
the intention of continuing work on South American pollen statistics, but 
as a result of a Finnish expedition to Tierra del Fuego in 1928-29 the task 
was overtaken by Väinö Auer. The late-glacial and post-glacial sections 
studied by Auer are of particular interest from a stratigraphical point of 
view, since the peat is interrupted by layers of volcanic ash providing a 
chronological frame-work. The post-glacial beds have been dated by the 
radiocarbon method at the Yale Geochronometric Laboratory. — A paper 
on pollen profiles from Chile by Calvin J. Heusser in the present volume 
provides additional data on the post-glacial development in South America, 
obtained from the American Geographical Society’s Southern Chile Expe
dition in 1959, and contains a provisional correlation with contemporary 
climatic changes in other continents.

The longest and perhaps most important paper of the present volume is 
a contribution by B. E. Balme on “The Palynological Record of Australian 
Pre-Tertiary Floras” (pp. 49-80). Investigations of spores and pollen in 
Pre-Quaternary deposits of the Australian continent were started in 1946 
by Isabel Cookson (Tertiary pollen of Nothofagus) and N. De Jersey 
(Permian coal). These were soon followed by studies of microfloras of 
Mesozoic and Cenozoic age from New Zealand by R. A. Couper. Cookson 
has also published joint papers with junior collaborators, of whom Mary 
E. Dettmann (Mrs. G. Playford) has recently published a volume on 
“Upper Mesozoic microfloras from South-Eastern Australia” (1963), which 
appeared too late to be considered here. Palaeozoic and Mesozoic micro
floras of Western Australia have been studied by Balme himself in the 
fifties and sixties.

Balme presents here the microfloral succession of Australia from the 
Devonian to the Cretaceous. The evidence is condensed in two tables of 
which one shows the exact stratigraphical position of the assemblages 
discussed, whereas the other gives the succession of microfloras in Western 
Australia. Since the Australian continent has been stable since Late Palaeo
zoic times, there are excellent premises for a survey of this kind. In all, 
twelve microfloras have been recognized, and each of them is named from 
a prominent genus or species. Of great value—even for pedagogical pur
poses—are the plates accompanying Balme’s article, which represent 
spore and pollen assemblages of various geological age.

Two rather different microfloras from the Upper Devonian of W. Australia 
bear witness of a break, corresponding to extensive phytogeographic 
changes. The older is stated to have been derived from pteridophytes only, 
which also dominate the younger one. — The Carboniferous microfloras of 
Australia are incompletely known, but it is striking that many typical 
species of the ordinary European or North American genera are missing.

The geological system best known from the palynological point of view 
in Australia is the Permian, which is characterized by the Gondwana Ice 
Age, accompanied by the appearance of the Glossopteris flora. The “Slria- 
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tiles” microflora is characterized by the presence of striate, bisaccate gym- 
nospermous pollen grains, which are believed to correspond to at least some 
of the plants with leaves of the Glossopteris and Gangamopteris type.

Links connecting northern and southern hemisphere microfloras occur 
already in the Lower Trias, and there is a “Classopollis” microflora in the 
Jurassic and the Lower Cretaceous. Classopollis is a distinctly coniferalean 
pollen genus, of which the family affinities may be partly araucarian. It 
is known i.a. from the Rhaetic-Liassic of Scania (Tage Nilsson), and 
from the microfloras of the British Liassic studied by Couper.

The youngest flora discussed by Balme is the “Hoegisporites” micro
flora, which is characterized by an abundant occurrence of Gleicheniidiles 
spores. It is of Albian-Cenomanian age, and thus corresponds to a key phase 
in floral development, marking the beginning of angiosperm ascendancy. 
It contains only one uncertain angiosperm component, however, viz. a 
tetrad type referred to the genus Amosopollis. As pointed out in an article 
by Cookson on “Some Early Angiosperms from Australia: The Pollen 
Record”, the oldest indisputable flowering plants are of Upper Cretaceous 
age, however. The families discussed by Cookson are the Fagaceae (the 
first appearance of Nothofagus occurs according to her in deposits of Pa- 
laeocene or Lower Eocene age), Proteaceae, Olacaceae, Santalaceae, Sapin- 
daceae, Myrtaceae, Casuarinaceae, and Mimosaceae. — Nothofagus is also 
treated in a special article by the editor herself, with the challenging title: 
“Antarctica: Cradle or Grave for Its NothofagusV’

Three papers are devoted to the Tertiary of Japan, a country developing 
a remarkable activity in the domain of palynology. Thus, Ralph W. 
Chaney mentions that a group of Japanese palaeobotanists working under 
a grant from the National Science Foundation is now engaged in a compre
hensive survey aiming finally at a reconstruction of Cenozoic environments.

Soviet work on Pacific palynology is represented by a couple of résumés 
only. A paper by E. D. Zaklinskaya bears witness of the fact that Russian 
palynologists are more keen on accepting Australian genera in Eurasian 
Mesozoic and Cenozoic deposits than their Western colleagues. E. V. Ko- 
boneva’s paper on the “Distribution of Spores and Pollen of Terrestrial 
Plants in Bottom Sediments of the Pacific Ocean” is evidently an abstract 
of a larger publication with a similar title published by the Geological 
Institute of the U.S.S.R. Academy of Sciences in 1964.

Jane Gray presents a short article on the emerging picture of North
west American Tertiary palynology, with a table of identified woody com
ponents of the microfloras. — A widely different kind of vegetation is 
discussed in J. Muller’s paper on the story of the mangrove pollen types 
in Borneo, certain of which may be traced back to the Eocene. — A pre
liminary report by the editor on Rapa Island coal and its microfossils 
presents new information of great interest about one of the isolated islands 
in the Pacific Ocean. — For the sake of completeness, a paper on problems 
of more general nature must not be omitted from the present survey, viz. 
Chaney’s remarks on the value of palynology as a source of supplementary 
information to the megafossil record. In my opinion this theme would 
have been illustrated in a much more striking way by a reference to some
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of the papers by Cookson on the Australian Tertiary combining evidence 
from megafossils and pollen than by the negative evidence from N. America 
cited by the author.

Three important trends in Pacific palynology to-day are expressed in 
the fourteen papers contained in the present volume: 1) predominating 
interest in the study of Pre-Quaternary deposits, 2) extended study of 
Quaternary deposits by pollen statistics, combined with radiocarbon dat
ing, and 3) increasing interest in the study of the bottom sediments of the 
oceans. —- Some important research work remains to be done in the study 
of Pre-Quaternary deposits, viz. an investigation of the oldest microfloras 
of the Australian continent (e.g. the microfossils accompanying the famous 
Baragwanathia flora). As to the second line of research, it may be remem
bered that retrospective studies of Swedish pollen diagrams etc. with Co
determinations published by Gösta Lundqvist show that determinations 
of the absolute age in Quaternary deposits may in many cases confirm 
previous interpretations, while in others these have been found to be in
correct. Similar experiences may be quoted from the Pacific region. The 
third line, still in its beginning, is of fundamental importance i.a. because 
it may throw light on the extent to which the microflora of an offshore 
sediment truly reflects the vegetation of the surrounding land.

It may perhaps be permitted to make a few critical remarks. I cannot 
help thinking that the category of students interested in reading a volume 
of this kind may certainly already be familiar with the most elementary 
terms explained on p. 6 in the editor’s introductory note. — Criticism of 
the subject matter is difficult for a Scandinavian reader with no direct 
experience of Pacific palynology. I am worried, however, by certain state
ments in Lucy Chanwell’s paper on “Antarctica”. She writes (p. 89): 
“The modern stratigraphic use of microfossil studies was elaborated by 
von Post after the Swedish Antarctic Expedition of 1901-03, but Halle 
(1913) did search unsuccessfully for spores in his rich Jurassic material 
from Hope Bay.” von Post’s peat stratigraphy is generally taken to date 
from 1916, when he read a paper on the pollen of forest trees in bogs of 
Southern Sweden at the Sixteenth meeting of Scandinavian naturalists at 
Oslo. I have studied Halle’s 1913 memoir on the Mesozoic flora of Graham 
Land but been unable to find any direct, positive statement of a search 
for spores and pollen grains in the Hope Bay material. Even the next 
sentence on p. 89 seems questionable: “Sir A. C. Seward reported the first 
pollen grains (two only, like those of living podocarps) from Permian 
rock”; the possibility of a Triassic age of the material should at least have 
been mentioned (cf. van Mieghem and van Oye, “Biogeography and Eco
logy in Antarctica”, 1965, pp. 33-34).

The present volume is easily readable and gives an excellent survey of 
Pacific palynology, and it is strongly recommended not only to those 
who themselves are occupied with adjacent problems but also to anybody 
interested in plant geography, palynology or palaeobotany. The delay in 
publication is regrettable but does not greatly diminish the value of the 
pleasant book.

Britta Lundblad.
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Doktorsdisputationer. För vinnande av filosofie doktorsgrad för
svarade vid Uppsala universitet fil. lic. M. Johansson den 15 maj 1964 en 
avhandling »Growth and alkaloid production by Claviceps purpurea (Fr.) 
Tul.» och fil. lic. C. Forsberg den 17 maj 1965 en avhandling »Ecological 
and physiological studies of Charophytes», vid Göteborgs universitet fil. 
lic. E. Jaasund den 15 maj 1965 en avhandling »Aspects of the marine 
algal vegetation of North Norway», vid Lunds universitet fil. lic. V. Stoy 
den 30 okt. 1965 en avhandling »Photosynthesis, respiration, and carbo
hydrate accumulation in spring wheat in relation to yield» samt för vin
nande av agronomie doktorsgrad vid Lantbrukshögskolan i Uppsala agr. 
lic. M. Gustafsson den 8 maj 1965 en avhandling »On species of the 
genus Entomophlhora Fres. in Sweden».

Utmärkelser. Professor E. Hultén har kallats till utländsk ledamot 
av Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Kobenhavn, och professor
N. Fries till utländsk ledamot av Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina i Halle. Professor H. Weimarck har tilldelats K. Fysiografiska 
Sällskapets i Lund Linnépris för sitt arbete »Skånes flora» och laborator 
B. Kullenberg Uppsala universitets Björkénska pris för sitt arbete »Stu
dies in Ophrys pollination*. Docent S. Håkansson har tilldelats K. Veten- 
skapssocietetens i Uppsala Linnépris och fil. lic. R. Olered har av K. Skogs- 
och Lantbruksakademien tilldelats A. W. Bergstens pris jämte silverplakett. 
Docenterna G. Degelius, A. Hagberg och N. Nyboii ha tillagts profes
sors namn.

Uppsala universitet. Fil. dr C. Forsberg har förordnats till docent 
i botanik.

Lunds universitet. Fil. dr H. Tralau har förordnats till docent i 
paleobotanik.

Göteborgs universitet. Fil. dr E. Jaasund har förordnats till docent 
i marin botanik.

Stockholms universitet. Lektor E. von Krusenstjerna har för
ordnats till docent i botanik.

Skogshögskolan. Docent K. R. G. Gundersen har utnämnts till 
laborator i rotröteforskning fr. o. m. den 1 juli 1965 och fil. dr M. Johans
son har förordnats till docent i virkeslära.

Lantbrukshögskolan. Agr. doktorerna G. Julén och L. Kåhre ha 
förordnats till docenter i växtodling.

Riksmuseets botaniska sektion. Docent T. Norlindh har ut
nämnts till professor och föreståndare fr. o. m. den 1 juli 1965.

Göteborgs botaniska trädgård. Dr phil. P. Wendelbo, Bergen, 
har förordnats till prefekt fr. o. m. den 1 juli 1965.
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Regnells botanis ka gåv o medel. Intendent B. Sparre och fil. kand.
U. Eliasson ha av K. Vetenskapsakademien tilldelats var sitt Regnellska 
resestipendium.

Tryckningsanslag. För tryckningen av Svensk Botanisk Tidskrift 
under år 1966 har Statens naturvetenskapliga forskningsråd beviljat Svenska 
Botaniska Föreningen ett anslag å 26 000 kronor.

Undersökningsfartyget Sunbeam.

R/V Sunbeam, tillhörigt Uppsala marinbotaniska forskargrupp, har un
der 1965 — liksom under 1963 och 1964 (SBT 57 s. 500 o. 58 s. 533) 
använts för undersökningar av vattenvegetationen vid Sveriges kuster 
mellan Haparanda och Koster. Undersökningarna i Bottenviken och Bot
tenhavet har utförts av fil. lic. S. Pekkari, i övrigt av docent M. W.ern, 
och understötts med bidrag från Statens naturvetenskapliga forskningsråd 
och O. E. Nycanders forskningsfond. Som befälhavare på Sunbeam har 
fungerat sjökapten Sven Grosshög (Ystad) och laborator Magnus F’ries 
(Uppsala).

Undersökningarna har i huvudsak haft samma syften som föregående år 
(se SBT 58 s. 533), bl. a. att åstadkomma kartbilder över den totala fosfor
halten i ytan av vårt kustvatten vid olika tillfällen. Efter kemisk analys på 
Limnologiska institutionen i Uppsala visade 1964 års provserier att reci- 
pienternas omfattning vid tillfället, senare hälften av juli och förra hälften 
av augusti, framstod genom högre fosforvärden med all tydlighet mot bak
grunden av karakteristiska lågvärden, som återkom med mycket likartade 
tal i hela kustvattnet från Haparanda till Fjällbacka inom områden, som 
vi har anledning att tolka som våra renaste. Dessa lågvärden för tot-P låg 
mellan 5 och 7 /ig/1 i Bottenviken enl. Pekkaris prov, något högre i Bot
tenhavet och mellan 7,5 och 8,5 vid Svea- och Götaland. 1 Sydsveriges kust
vatten har lågvärden för tot-P av gruppen 7,5-8,5 //g/l påträffats i prov 
från ytvattnet norr om Öregrunds skärgård (8,2, 8,4), utanför Blekinges 
sydöstra hörn (7,7), vid Skånes sydkust (8,5) liksom över Flintrännan vid 
nordgående ström i Öresund (8,5), utanför norra Plalland (8,3, 7,4, 8,4) och 
i norra hälften av Bohuslän (8,5, 7,9). Det är anmärkningsvärt att de i 
dessa Sydsveriges bästa kustvattenområden återkommande lågvärdena för 
totalfosfor var varandra så lika trots att områdena ligger så långt ifrån 
varandra. 1965 års stationer har valts just med tanke på dessa funna låg- 
värdesområden för att se om en liknande bild skall återkomma. — Analy
serna av årets provserier (ca 200 prov) är under utförande på Kemiska 
institutionens avdelning för analytisk kemi i Uppsala.

Med vissa undantag, såsom Öresund med dess mynningsområde norrut 
och Stockholms inre segelled, rådde ett tydligt positivt samband mellan 
vattnets totala fosforhalt och dess siktdjup, och man skulle i grova drag ha 
kunnat utpeka recipienternas omfattning i ytvattnet enbart med en karta 
över siktdjup runt Sverige. Siktdjupen ökade sakta med ökat avstånd från 
tätorterna samtidigt som totalfosforhalten avtog, allt tydande på en lång
sam utspädning medströms.
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En utförlig redogörelse med karta, profiler och diagram över resultaten 
från 1963 och 1964 års vattenundersökningar med Sunbeam har offentlig
gjorts i kungjord inlaga till österbygdens vattendomstol i januari 1965 
(M. WjErn: Förberedande undersökning av Stockholmsrecipienten ... Med 
ett supplement om pågående undersökningar av Sveriges kustvatten med 
slutsatser gällande Stockholms skärgård. Stenciltryck).

Bland resultaten från 1965 års studier av bottenvegetationen kan näm
nas, att Fucus serratus påträffats på Ölands norra grund, men ej på Ölands 
södra grund, som emellertid hyser Desmareslia viridis. På bägge grunden 
fanns Chorda iomenlosa. Antithamnion cruciatum påträffades på 6 m, sand, 
vid Hallands Väderö och medelhavsalgen Antithamnion tenuissimum även 
på sand i sundet mellan Syd- och Xordkoster i sällskap med Gracilaria ver
rucosa, Griffithsia corallina, Antithamnion plumula, Polysiphonia hemisphae- 
rica m. fl.

Fartyget har liksom tidigare utnyttjats för exkursioner i Stockholms 
norra skärgård med studerande vid Yäxtbiologiska institutionen i Uppsala 
(M. W/ern) och för en geografiexkursion från Stockholms universitet (M. 
Fries). Dessutom har det under en vecka tjänat som förläggning och labo
ratorium vid geografisk-seismologiska undersökningar av Uppsalaåsen vid 
Ekolns sydsida (forskningsingenjör S.-R. Ekman) på uppdrag av Statens 
naturvårdsnämnd.

With the Research Yessel Sunbeam, Uppsala, continued studies of the 
submarine vegetation and content of total-P in coastal waters have been 
carried out along the Swedish coasts during July-October 1965.

Mats Wsern

515

Meddelande.

Med understöd av ett Regnellskt resestipendium ämnar jag under 1966, 
troligtvis i september, avresa till Ecuador. Uppehållet där kommer att 
omfatta ca ett år och såväl regnskogs- som högfjällsområdet kommer att 
besökas. Om det utan men för mitt eget program visar sig möjligt, är jag 
gärna villig att i begränsad omfattning åtaga mig diverse specialinsamlingar 
- fixeringar, fröinsamling, anatomiprover, pollen, mindre vattenprover 

o. d. Någon större extra utrustning för detta kan tyvärr ej medtagas.
Förslag och förfrågningar mottages t. o. m. april månads utgång. Endast 

undantagsvis kan jag senare ta upp beställningar, eftersom planeringen då 
måste vara i det närmaste slutförd.

Benkt Sparre
Intendent

Riksmuseets Botaniska Sektion, Stockholm 50.
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*Tigerstedt, C. G., Frih., Godsägare. 36. — Mustila Gård, Koria Station, 
Finland.

Trenkle, Gerhard, Dr. 65. — Planegg vor München, 8033, Förbunds
republiken Tyskland.

Ulvinen, Tauno, Fil. lic. 59. — Universitetets Botaniska Institution, Uleå
borg, Finland.

Vaarama, Antero, Fil. dr, Professor. 49. — Botaniska Institutionen, Åbo 
Universitet, Åbo, Finland.

Weber, William A., Professor. 57. — Department of Biology, University 
of Colorado, Boulder, Col. 80304, U.S.A.

Weresub, Luella K., Dr. 54. Plant Research Institute, Department 
of Agriculture, Ottawa, Canada.

Widlund, Uno, Apotekare. 32. — Apoteket vid Salutorget, Gamlakarleby, 
Finland.

Föreningar och institutioner, som enligt §9 i Föreningens 
stadgar erhålla tidskriften, samt subskriberande bokhandlare.

(o) = subskriberande bokhandlare.

Sverige.

Alingsås Biologiska Förening. 64. — Aspholmsvägen 14, Alingsås. 
Almqvist & Wiksell, Bokförlag, (o). — Gamla Brogatan 26, Stockholm C. 
Alnarps Lantbruks-, Mejeri- och Trädgårdsinstitut. 46. — Åkarp. 
Apotekarsocieteten. 33. — Vallingatan 26, Stockholm C. 
Asplundsskolan. 56. — Box 45, Hagfors.
Björck & Börjesson, Bokförlag, (o). — Kungsgatan 511, Stockholm C. 
Centralbiblioteket för Blekinge län. 60. — Karlskrona. 
Centralbiblioteket för Jämtlands län. 59. — Östersund. 
Centralbiblioteket för Kalmar län. 51. — Kalmar. 
Centralbiblioteket för Kristianstads län. 59. — Kristianstad. 
Dicksonska Biblioteket. 45. — S. Allégatan 4, Göteborg SV. 
Farmaceutiska Föreningens bibliotek. 07. — Rådmansgatan 69, 

Stockholm Va.
Farmaceutiska Institutets bibliotek. 08. — Kungstensgatan 49, 

Stockholm Va.
Folkskoleseminariet. 53. — Härnösand.
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Folkskoleseminariet. 52. — Linköping.
Folkskoleseminariet. 50. — Umeå.
Föreningen Skogsträdsförädling. 59. — Arosgatan 7, Uppsala. 
Genetiska Institutionen. 47. - Lunds Universitet, Sölvegatan 23, Lund.
Genetiska Institutionen. 61. — Stockholms Universitet, Teknologgatan 8, 

Stockholm Va.
Göteborgs Universitetsbibliotek. 59. — Box 5096, Göteborg 5.
Högre allmänna läroverket. 49. — Borås.
Högre allmänna läroverket. 57. — Eksjö.
Högre allmänna läroverket. 57. — Enköping.
LIögre allmänna läroverket. 58. — Eskilstuna.
Högre allmänna läroverket. 49. — Falun.
Högre allmänna läroverket. 49. — Gävle.
Högre allmänna läroverket i Majorna. 45. — Göteborg V. 
Hvitfeldtska högre allmänna läroverket. 57. — Göteborg C.
Högre allmänna läroverket. 49. — Härnösand.
Högre allmänna läroverket. 49. — Jönköping.
Högre allmänna läroverket. 49. — Karlskrona.
Högre allmänna läroverket. 61. — Kiruna.
Karlbergsskolan. 59. — Köping.
De la Gardieskolan. 62. — Lidköping.
Högre allmänna läroverket. 49. — Linköping.
Malmö Latinskola. 49. — Malmö C.
Högre allmänna läroverket. 57. — Mora.
Försöksgymnasiet. 63. — Nacka.
Högre allmänna läroverket. 49. — Norrköping.
Högre allmänna läroverket. 45. — Skellefteå.
Nya Elementarskolan i Stockholm. 52. — Stockholm-Bromma. 
Rosenborgsgymnasiet. 38. — Södertälje.
Högre allmänna läroverket. 57. — Trollhättan.
Högre allmänna läroverket. 56. — Visby.
Högre allmänna läroverket. 57. — Västervik.
Högre allmänna läroverket. 43. — Västerås.
Karolinska högre allmänna läroverket. 49. — Örebro.
Institutet för växtförädling av frukt och bär. 46. — Balsgård, 

Fjälkestad.
Institutionen för systematisk botanik. 60. — Uppsala Universitet, 

Uppsala.
Institutionen för virkeslära. 64. — Skogshögskolan, Stockholm 50. 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 49. — Hovslagaregatan 2, 

Stockholm C.
Lantbrukshögskolans Bibliotek. 49. — Ultuna, Uppsala 7.
Lundqvist, Axel, A.-B. 49. — Drottninggatan 28, Stockholm C. 
Lärarhögskolan. 64. — Övre Husargatan 34, Göteborg SV. 
Matematisk-Naturvetenskapliga Biblioteket. 43. — Stockholms

Universitet, Hagagatan 23, Stockholm Va.
Naturhistoriska Riksmuseet, Sektionen för Botanik. 07. — Stock

holm 50.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 4



XXVIII

Nordiska Bokhandeln, Bokförlaget, (o). — Odengatan 69, Stockholm Va. 
Palynologiska Laboratoriet. 62. — Nybodagatan 5, Solna.
Sahlströms Bokhandel, (o). — Linköping.

Borås 5.
- Eskilstuna.

Halmstad.
Karlskoga.

- Luleå.
Malmö C.

— Norrköping.
- Nyköping.
- Solna.

Tidskriftsavdelningen. 46. - Odengatan 53, Stock-

Stadsbiblioteket. 47 
Stadsbiblioteket. 59 
Stadsbiblioteket. 57 
Stadsbiblioteket. 65 
Stadsbiblioteket. 49 
Stadsbiblioteket. 41 
Stadsbiblioteket. 49 
Stadsbiblioteket. 58 
Stadsbiblioteket. 56 
Stadsbiblioteket, 

holm Va.
Stadsbiblioteket. 65. - Sundsvall.
Stadsbiblioteket. 61. Uddevalla.
Stadsbiblioteket. 57. — Uppsala.
Stadsbiblioteket. 62. - - Visby.
Stadsbiblioteket. 45. - Örebro.
Statens Centrala Frökontrollanstalt, Filialkontoret. 64. Stora 

Råby, Fack, Lund 1.
Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd. 48. — Wenner-Gren 

Center, Sveavägen 166, Stockholm Va.
Stifts- och Landsbiblioteket. 57. — Linköping.
Stifts- och Landsbiblioteket. 51. — Skara.
Stifts- och Landsbiblioteket. 55. — Västerås.
Stifts- och Landsbiblioteket. 61. — Växjö.
Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget, Betförädlingsinstitutionen. 36. 

— Hilleshög, Postfack 86, Landskrona.
Södermanlands-Nerikes Nation. 12. — Uppsala.
Uppsala Universitetsbibliotek. 49. — Uppsala.
Wennergren-Williams A.-B., Abonnemangsavdelningen. (o). - Fack,

Stockholm 30.
Västgöta Nation. 51. — Uppsala.
Västmanlands-Dala Nation. 27. — Uppsala. 
Åtvidabergs Folkbibliotek. 62. — Åtvidaberg. 
Örebro Skoldirektion. 65. — Örebro.

Utlandet.
Argentina.

Museo Botanico. 62. — Casilla de Correo 495, Cordoba.

Australien och Nya Zeeland.
Barr Smith Library. 49. — University of Adelaide, Adelaide, S. A. 
The University of New England. 62. — Armidale, N. S. W.
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Institute for Advanced Studies, National University. 61. - Box 4,
Canberra, A. C. T.

The University of Otago. 60. — Dunedin, N. Z.
University of Western Australia. 51. — Nedlands, W. A.
Royal Botanic Gardens. 60. — South Yarra, S.E.l, Victoria.
The University. 61. - Box 196, Wellington, N. Z.

Belgien.
Institut National pour l’etude Agronomique du Congo. 49. 1, rue

Defacqz, Bruxelles 5.

Canada.
Simon Fraser University Library. 65. — Burnaby 2, B. C.
Atlantic Regional Laboratory. 52. — National Research Council, 

Halifax, Nova Scotia.
Queen’s University. 61. — Kingston, Ont.
Department of Agriculture. 56. — K. W. Neatby Building, Ottawa, 

Ont.
Geological Survey of Canada. 57. — Ottawa 1, Ont.
National Museum of Canada. 48. — Ottawa 4, Ont.
Plant Research Institute. 51. — Ottawa 3, Ont.
University of Saskatchewan, Murray Library. 65. — Saskatoon, Sask. 
University of Toronto. 52. — Toronto 5, Ont.
University of British Columbia. 59. — Vancouver 8, B. C. 
University of Victoria, Me Pherson Library. 60. — Victoria, B. C.
The University. 62. — Waterloo, Ont.

Colombia.
Instituto Tecnolögico, Universidad de Narino. 63. — Apartado 

Aéreo 626, Pasto, Narino.

Danmark.
Host & Son, And. Fred., Kgl. Hofboghandel. (o). — Bredgade 35, Ko- 

benhavn K.
Kgl. Vet.- og Landboiiojsk., Afd. f. System. Bot. 61. — Rolighedsvej 

23, Kobenhavn K.
Reitzel, C. A., Videnskabelig Boghandel. (o). — Norregade 20, Koben

havn K.
Statsfrokontrollen. 64. — Thorvaldsenvej 57, Kobenhavn V. 
Universitets Plantefysiologiske Laboratorium. 61. — 0. Farimags- 

gade 2 A, Kobenhavn K.
Statsbiblioteket. 65. — Aarhus.
Universitetets Botaniske Institut. 63. —■ Aarhus C.

Egypten.
The University, Department of Botany. 59. — Moharram Bey, Alexan

dria.
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XXX

Finland.
Akademiska Bokhandeln, (o). — Centralgatan 2, Helsingfors.
Helsingin Yliopiston Kasvitieteen Perusoptetuksen Laitos. 57. -

Viikki, Helsingfors 71.
Universitetets Botaniska Institution. 43. — Unionsgatan 44, Helsing

fors 17.
Universitetets Botaniska Institution. 59. — Kasarmintie 7, Uleåborg. 
Universitetsbiblioteket. 60. — Kauppurienkatu 9, Uleåborg. 
Svensk-Österbottniska Samfundet, Naturvetenskapliga Avdel

ningen. 44. Vasa.
Biologiska Institutionens Bibliotek. 62. — Åbo Akademi, Åbo. 

Frankrike.
Centre de Documentation du C. N. R. S. 55. — 15, Quai Anatole 

France, Paris 7e.
Station Biologique, Laboratoire Yves Delage. 59. — Roscoff. 
Bibi.iothéque Nationale et Universitaire. 47. 6, Place de la Ré-

publique, Strasbourg.

Ghana.
University of Ghana, The Balme Library. 53. — P. O. Box 24, Legon, 

Accra.

Grekland.
Fondation Royale de la Recherche Scientifique. 63. - 4, Avenue

Vassilissis Sophias, Athen.

Indien.
Botanical Survey of India. 61. — 14 Madan Street, Calcutta 13. 
Panjab University. 61. - Chandigarh 3.
Birbal Sahni Institute of Palaeobotany. 57. - - Lucknow.
Botany Department, Meerut College. 54. — Meerut.
Indian Agricultural Research Institute. 56. — New Delhi 12.
Poona University. 56. - Poona 7.
Botanical Survey of India, Eastern Circle. 61. — Shillong, Assam. 

Irländska Republiken.
Trinity College, University of Dublin. 49. — Dublin.

Island.
Naturhistorisk Museum, Botanisk Afdelning. 59. — Box 532, Rey

kjavik.

Israel.
Tel-Aviv University. 65. — P. O. Box 4543, Tel-Aviv. 
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Italien.
IsTiTUTo Botanico. 50. — Via Amendola 173, Bari.
Istituto Botanico. 58. — Via P. Castelli 2, Messina.
Istituto Botanico. 55. — Via Guiseppe Colombo 60, Milano.
Istituto Botanico. 65. — Via Luca Ghini 5, Pisa.
Istituto Botanico. 64. — Trieste.

Japan.
Norin-sho Ringyo Shikenjo Toshokan. 62. — 4-770, Shimomeguro, 

Meguro-ku, Tokyo.

Kenya.
Royal College. 61. - - P. O. Box 30197, Nairobi.

Kina.
Shudian, Beijing Waiwen, Mssrs. (o). — P. O. Box 50, Peking.

Malaysia.
The University. 60. — Kuala Lumpur.

Nederländerna.
Decker & Nordeman, Scientific Booksellers, (o). — Amsterdam C. 
Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. 56. - 

Kloveniersburgwal 29, Amsterdam C.
Swets & Zeitlinger, Scientific Booksellers, (o). — 471, Keizersgracht, 

Amsterdam C.
Universiteits-Bibliotheek. 48. — Singel 423, Amsterdam C.
Nijhoff, Martinus, Scientific Bookseller, (o). — Lange Vorhout 9, Haag. 
Bibliothek der R. K. Universiteit te Nijmegen. 57. — van Schaeck 

Mathonsingel 4, Nijmegen.

Nigeria.
The University of Ife, Ibadan Branch. 62. — Ibadan.

Norge.
Landbruksbiblioteket for Nord-Norge. 46. - - Holt pr. Tromso. 
Universitetets Botaniske Laboratorium. 49. — Boks 1045, Blindem, 

Oslo 3.
Universitetsbiblioteket. 47. — Oslo 2.
Norges L^ererhogskole. 61. — Trondheim.

Portugal.
Atlåntida Editora, Scientific Bookseller. 64. — Rua de Ferreira Borges, 

103-111, Coimbra.

Rhodesia.
University College of Rhodesia. 57. — Salisbury.
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Schweiz.
Botanischer Garten und Institut für Systematische Botanik. 59.

— Pelikanstrasse 40, Zürich 39.

De Socialistiska Rådsrepublikernas Union.
Biblioteka Akademii Nauk Armianskoi SSR. 46. — Erevan. 
Biblioteka Akademii Nauk Moldavskoi SSR. 62. — Prospekt Lenina, 

1, Kishinjev.
Biblioteka Akademii Nauk SSSR. 56. — Leninskij prospekt, 66, Minsk. 
Filial Biblioteki Akademii Nauk SSSR. 53. — Baltijskaja ul., 14, 

Moskva A-219.
Moskovskoje Otdelenije Biblioteki Akademii Nauk SSSR. 54. —

2 Donskoj proezd, 9, Moskva 71.
Selsko-Khozjaistvennaja Biblioteka SSSR. 49. — Orlikov pereulok, 

1/11, Moskva.
Biblioteka Akademii Nauk SSSR. 57. — Rulvar Estonia, 7, Tallinn. 
Fundamentalnaja Biblioteka Akademii Nauk SSSR. 46. — Ul. Dzer- 

zhinskogo, 8, Tbilisi.

Storbritannien.
University of Aberdeen. 65. - - Aberdeen (Scotland).
The University College of Wales. 60. — Aberystwyth (Wales).
The Freshwater Biological Association. 51. — Ambleside (Westmor

land).
The University College of North Wales. 49. - - Bangor (Wales). 
The University. 55. — Edgbaston, Birmingham 15.
National Lending Library for Science and Technology. 61. — Boston 

Spa (Yorksh.).
Botany School. 61. — Downing Street, Cambridge.
The University College of South Wales. 59. — Cardiff (Wales). 
Bauermeister, Scientific Bookseller, (o). - 7, North Bank Street, Edin

burgh 1 (Scotland).
The Nature Conservancy. 58. — 12, Hope Terrace, Edinburgh 9 (Scot

land).
The University. 56. — Glasgow W.2 (Scotland).
Royal Botanic Gardens. 49. — Kew (Richmond, Surrey).
University of Leeds, Brotherton Library. 47. - Leeds 2.
The University. 59. — Leicester.
British Museum (Nat. Hist.), Department of Botany. 48. — Cromwell 

Road, London S.W. 7.
The Nature Conservancy. 56. — 19, Belgrave Sq., London S.W.l. 
The Science Museum. 49. — South Kensington, London S.W.7. 
University College of London. 60. — Gower Street, London W.C.l. 
University of Oxford, Department of Botany. 43. — South Park 

Road, Oxford.
College of Technology. 64. — Hampshire Terrace, Portsmouth.
The University. 47. — Western Bank, Sheffield 10.
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Adams, John, Scientific Bookseller, (o). — 95 St. Mary Street, South
ampton.

The University. 60. —- Southampton.
The University. 56. — St. Andrews (Scotland).
The University College. 61. — Swansea (Wales).

Tjeckoslovakien.
PNS-dovoz tisku. (o). — Vinohradskå 46, Praha 2.

Tyskland.
Zeitungvertriebsamt, Satzabteilung, (o). — Clara Zetkinstrasse 62, 

Berlin NW 7.
Botanisches Institut der Universität. 48. — Mechenheimer Allee 170, 

Bonn.
Zentralbibliothek der Medizinischen Akademie. 65. — Moorenstrasse 

5, Düsseldorf.
Universitätsbibliothek. 59. — Rempartstrasse 15, Freiburg/Br. 
Botanisches Institut der Justus Liebig-Universität. 59. — Bismarck

strasse 16, Giessen.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek. 61. — Prin

zenstrasse 2, Göttingen.
Systematisch-Geobotanisches Institut der Universität. 55. — Untere 

Karspüle 2, Göttingen.
Zink, Karl, Wissenschaftliche Buchhandlung, (o). — Ludwigstrasse 24, 

München 34.
Bock & Seip, Wissenschaftliche Buchhandlung, (o). — Postfach 41, Saar

brücken 3.
Botanisches Institut und Botanischer Garten der Universität. 53. 

— Wilhelmstrasse 5, Tübingen.
Max Planck-Institut für Biologie. 50. — Spemannstrasse 36, Tübingen. 
Harrassovitz, Otto, Wissenschaftliche Buchhandlung, (o). — Taunus

strasse 5, Wiesbaden.

U.S.A.
New York State Library. 61. — Albany 1, N.Y.
Emory University. 56. — Atlanta 22, Ga.
Auburn University. 56. — Auburn, Ala.
University of Texas. 55. — Austin 12, Tex.
Lousiana State University, University Station. 65. — Baton Rouge, La. 
Indiana University. 40. — Bloomington, Ind.
South Dakota State College. 59. — Brookings, S. Dak.
State University of New York. 62. — 141, Capen Hall, Buffalo 14, N.Y. 
University of North Carolina. 65. — Chapel Hill, N. C.
University of Chicago. 53. — Chicago 37, 111.
The Lloyd Library and Museum. 39. — 309, West Court Street, Cincin

nati 2, Ohio.
Clemson University. 64. — Clemson, S. C.
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University of Alaska. 60. — Box 1058, College, Alaska.
Texas Agricultural and Technical University. 57. — College Station, 

Tex.
University of Missouri. 47. — Columbia, Mo.
Ohio State University. 65. — 1858, Neil Avenue, Columbus, Ohio. 
Oregon State University. 48. — Corwallis, Ore.
Southern Methodist University. 58. - Dallas 22, Tex.
University of California. 65. — Davis, Cal.
University of New Hampshire. 65. — Durham, N. H.
Michigan State University. 51. — East Lansing, Mich.
University of Hawaii, Gregg M. Sinclair Library. 38. —• 2425, Campus 

Road, Honolulu, Hawaii.
State University of Iowa. 48. — Iowa City, Iowa.
University of California. 65. — Irvine, Cal.
Albert R. Mann Library. 65. — Ithaca, N.Y.
Linda Hall Library. 65. — 5109, Cherry Street, Kansas City 10, Mo. 
University of Rhode Island. 47. — Kingston, R. I.
University of Tennessee. 56. — Knoxville 16, Tenn.
Purdue University. 54. — Lafayette, Ind.
Utah State University. 61. — Logan, U.
Texas Technological College. 59. — Lubbock, Tex.
University of Wisconsin, Memorial Library. 07. — Madison, Wis. 
University of Minnesota, 61. — Minneapolis 14, Minn.
West Virginia University. 61. — Morgantown, W. Va.
University of Idaho. 60. — Moscow, Idaho.
Rutgers University. 55. — New Brunswick, N. J.
Johnson, Walt. J., Inc. (o). — New York 3, N. Y.
Stechert-Hafner, Inc., Scientific Booksellers, (o). — 31 East 10th Street, 

New York, N. Y.
Illinois State University, Milner Library. 65. — Normal, 111. 
University of Oklahoma. 07. — North Campus Building 401, Norman, 

Okla.
Miami University. 60. - - Oxford, Ohio.
University of Pittsburgh, Langley Hall Library. 48. — Pittsburgh 13, 

Pa.
Brigham Young University. 56. — Provo, U.
Washington State University. 46. — Pullman, Wash.
North Carolina State College, D. H. Hill Library. 65. — Raleigh, N. C. 
University of Washington. 15. — Seattle 5, Wash.
University of Minnesota, Agriculture Library. 61. — St. Paul, Minn. 
Oklahoma State University. 65. — Stillwater, Okla.
University of Connecticut, Wilbur Cross Library. 57. — Storrs, Conn. 
State University College of Forestry, Moon Memorial Library. 62. - 

Syracuse 10, N.Y.
Florida State University. 57. — Talahassee, Fla.
University of Arizona. 56. — Tuczon, Ariz.
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Pennsylvania State University, Agricultural Library. 55. — 101, Pat
terson Hall, University Park, Pa.

National Agricultural Library. 56. — Washington 25, D. C.

Venezuela.
Associaciön Venezolana para el Avance de la Ciencia. 64. —Caracas.

Föreningen räknar 1965:
Hedersledamöter ............................................ 5
Korresponderande ledamöter ......................... 8
Ordinarie ledamöter: Sverige.......................  505
Ordinarie ledamöter: Utlandet ................... 63

Summa 581

Föreningar och institutioner m. m., som mot avgift erhålla tidskriften:
Sverige ............................................................ 88
Utlandet ..........................................................  176

Summa 264

Ändringar i fråga om ledamöters titel och adress torde benäget anmälas 
till föreningens expeditionsföreståndare, Konservator A. Zander, Vasa- 
vägen 62, Djursholm, eller per telefon 55 18 68.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift,

Enligt styrelsens beslut (den 17 januari 1962) får medlem i tidskriften trycka högst 3 ark 
(— 48 trycksidor) per årgång. Från denna bestämmelse kan styrelsen dock meddela dispens, 
om särskilda skäl föreligga.

Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas av veder
börande författare, likaså extra kostnad för sättning av svårläsligt manuskript. 
Detta bör därför vara maskinskrivet.

Av större uppsatser och avhandlingar lämnas kostnadsfritt 100 separat med omslag 
utan tryck; för tryck på omslaget debiteras 22 kr. Extra separat kunna beställas 
mot särskild avgift. Av smärre uppsatser och meddelanden, liksom av recensioner, 
lämnas särtryck endast efter överenskommelse.

För utformning av text gäller följande:
Avhandlingar av mera allmänt vetenskapligt innehåll böra publiceras på engelska, 

franska eller tyska; i varje fall skola de förses med en sammanfattning på något 
av dessa språk. Manuskript på främmande språk skall vara granskat av sakkunnig 
språkman, vars namn meddelas redaktören.

Koncentration i utformningen av all text eftersträvas, och, där så kan ske utan 
olägenhet för läsaren, användas förkortningar (t. ex. frekvens- och lokaluppgifter 
i artlistor). Noter under texten torde undvikas.

Tabeller förses med kort rubrik och numreras med romerska siffror.
Erforderliga bibliografiska uppgifter om citerade arbeten sammanföras i en till 

avhandlingen bifogad litteraturförteckning, där de ordnas alfabetiskt efter författar
namn och uppställas enligt följande exempel:

Raunki*r, C., 1912: Measuring-apparatus for Statistical Investigations 
of Plant-formations. — Bot. Tidsskr., Bd 33, H. 1. Kobenhavn.

Citeras två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår, 
betecknas de med a, b, c etc. Dessa beteckningar införas omedelbart efter tryckåret; 
i texten enligt exemplet: »(Raunkler 1912 a, s. 45)», i litteraturförteckningen: 
»Raunki.er, C., 1912 a:-------».

Med avseende på stilblandningar gäller:
1. Personnamn, även auktorsnamn, sättas med Kapitaler (understrykas i manu

skriptet med två streck).
2. Latinska växtnamn i text och figurförklaringar sättas med kursiv stil (under

strykas med ett streck).
Text, som skall spärras, understrykes med en bruten linje (------ ).

Illustrationer bifogas manuskriptet i sådant skick, att de omedelbart kunna klicheras.
Retusch betalas ej av tidskriften, ej heller montering av planscher eller samman
ställning av textfigurer, som omfatta flera smärre bilder.

För klichering avsedda fotografier utföras i svart-vitt på blankt papper.
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. Sam

manföras flera bilder under samma figurnummer, betecknas de enskilda bilderna med 
bokstäver, ej med siffror.

Planscher numreras med romerska siffror (en nummerföljd för varje uppsats). 
Omfatta de flera figurer, numreras dessa med arabiska siffror (en nummerföljd för 
varje plansch).

I tidskriftens ärenden träffas redaktören efter överenskommelse måndagar och 
tisdagar kl. 14-15 på Riksmuseets Botaniska Sektion (tel. 321219, växel).

Manuskript, korrektur och skrivelser angående uppsatser sändas till redaktören 
under adress: Riksmuseets Botaniska Sektion, Stockholm 50.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum.

Redaktionell.
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