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SICKLA UDDE VFD HAMMARBY SJÖ.

ETT INTRESSANT OMRÅDE INOM STOCKHOLM MED FRÅN 
ÄLDRE TID ÄNNU BIBEHÅLLEN VEGETATION.

AV

CARL MALMSTRÖM.

Med bidrag av Sten Ahlner, Erik Asplund och Elsa Nyholm.

Då man från Danvikstull färdas på Värmdövägen mot Nacka, 
möter man vid Lugnet på höger sida ett lågt liggande industriområde, 
som söderut avgränsas av en skogklädd höjdrygg. Denna höjdrygg, 
som går under namnet Sickla udde (el. Sickla park), utgjorde 
före Hammarby sjös sänkning på 1920-talet en udde, som med 
branta stränder sköt ut i denna sjö. — Om belägenheten se vidare 
fig. 1.

Industriområdet, som huvudsakligen ligger på landvinningsmark 
efter sjösänkningen, är numera nästan helt intaget av olika indust
rier jämte upplagsplatser för väg- och byggnadsmaterial, skrot etc. 
Sickla udde är däremot, om man undantar dess västra del och kant
partierna överhuvudtaget, fortfarande oexploaterad och hyser en vege
tation, som genom sin orördhet kan illustrera den yppiga, på ädla 
lövträd rika vegetation, som före de stora ingreppen under 1920- 
talet gav landskapet kring Hammarby sjö dess prägel. Det vilar än 
i dag en stämning av ljus och leende natur över Sickla udde, vartill 
även bidrar ett intressant fågelliv. Bl. a. är området känt för att 
näktergalen brukar uppehålla sig där.

Den beskrivning över Sickla udde, som i det följande kommer 
att lämnas, gäller främst Sickla uddes oexploaterade del och där 
speciellt vegetationsförhållandena.

Sickla udde har sedan sekler tillbaka varit en del av egendomen 
Sickla (senare Stora Sickla). Egendomen hörde länge till Danviks 
hospital, men kom sedermera i privat ägo, och 1892 inköptes den 
av .Järnvägs AB Stockholm—Saltsjön. Om egendomen Sicklas histo
ria se vidare Carl Forsstrand (1924).
1 - 663872 Su. Bot. Tidskr., 60 (1966) : 1
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Fig. 1. Karta över sydöstra delen av Stockholm, visande Sickla uddes belägenhet.

Den del av Sickla egendom, till vilken Sickla udde hör, inkorpo
rerades 1930 med Sofia församling i Stockholm från att tidigare ha 
tillhört Nacka församling, resp. Danviks och Sicklaö församling.

Sickla uddes ännu oexploaterade del har en ytvidd av ca 4.8 hek
tar. Det är ett berglänt och i hög grad kuperat område. De högsta 
delarna ligga i norr, och området sluttar svagt mot söder. Berggrun
den, som består av gnejs, går på många ställen i dagen, antingen i 
form av plana hällar eller höga klippor. Större delen av området 
täckes dock av lösa jordlager (företrädesvis morän) av växlande 
mäktighet.

I. Nuvarande vegetationsförliållanden.

Efter vegetationens beskaffenhet och fördelning inom undersök
ningsområdet kunna framför allt 3 områdestyper urskiljas, nämligen: 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Område med lundvegetation Område med hällmarksvegetafion

Dito med fuktstråk I Område med ruderalvegetation
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| | Område med öppen gräsäng .............. Stig

Fig. 2. Kartskiss över Sickla udde med detaljbild av undersökningsområdet. (Flera 
berg ha av fört. namngivits efter deras belägenhet intill mera framträdande industrier,

vägar etc.)

1. områden med lundvegetation,
2. områden med öppna gräsängar, och
3. områden med hällmarks- och klippvegetation.

Dessutom träffas inom undersökningsområdets östligaste och väst
ligaste kantpartier mot industriområdena upplags- och bilskrotnings- 
platser, vilka hysa en i sen tid inkommen ruderatvegetation upp
blandad med spillror av på platsen tidigare befintlig lundvegetation 
(områdestyp 4).

Fördelningen av dessa områdestyper framgår närmare av ovan
stående kartskiss av år 1962 och förklaringen till densamma (se 
fig. 2).

So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Fig. 3. Område med lundvegetation. Bilden tagen vid huvudstigen mellan Kanalberget 
och Fläktberget ca 30 m trån områdets västra kant. Mycket belysande bild. — Foto

C. Malmström 23/5 1965.

I bilaga I: a—c meddelas artlistor över alla inom undersöknings
området år 1965 observerade kärlväxter, mossor och lavar. Det 
material, på vilket förteckningarna grunda sig, har insamlats och 
bestämts:

betr. kärlväxter (I: a) av professor Erik Asplund och förf., 
betr. mossor (I: b) av fru Elsa Nyholm, och 
betr. lavar (I: c) av docent Sten Ahlner.

1. Lundvegetation intar huvudparten av undersökningsom
rådet. Den är här anmärkningsvärt artrik.

Av trädslag är det särskilt eken (Querem robur) och lönnen (Acer 
platanoides), som göra sig gällande. Eken uppträder flerstädes i 
äldre, verkligt monumentala individ (se fig. 3, 5), och det är detta 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Fig. 4. Område med lundvegetation. Bilden tagen vid huvudstigen mellan Kanalberget 
och Fläktberget strax V om stora ängspartiet. Trädbeståndet utgöres här av lönn, 

sykomorlönn och alm. •— Foto C. Malmström 23/5 1965.

trädslag som mer än något annat ger Sickla uddes vegetation dess 
karaktär. Ett annat trädslag, som lätt faller i ögonen, är sykomor- 
lönnen (Acer pseudoplatanus). Den är här en trädgårdsflykting, som 
helt naturaliserats. Av andra trädslag, värda att omnämnas, märkas 
masur björk (Betula verrucosa), ask (Fraxinus excelsior), hägg (Pru
nus padus), fågelbärsträd (Prunus avium) och alm (Ulmus glabra). 
De flesta trädslag uppträda både i fullt utbildad trädform och som 
sly. Detta är särskilt fallet med hägg, sykomorlönn, lönn och asp, 
vilkas sly emellanåt bildar täta snår.

Av egentliga buskar böra framför allt nämnas hassel (Corylus 
avellana), hagtorn (Crataegus oxyacantha och C. calycina) och try 
(Lonicera xylosteum) samt de förvildade trädgårdsbuskarna druv- 
iläder (Sambucus racemosa) och häckspirea (Spiraea salicifolia). På 
ställen där lundvegetation gränsar mot öppnare områden ingå ofta 
även rosenbuskar (Rosa dumalis och R. villosa) samt slån (Prunus 
spinosa).

Lundvegetationen innehåller många olika örter och gräs. Deras 
uppträdande — framför allt i individantal — växlar emellertid 
mycket på olika ställen alltefter ljustillgången. På ställen, där ljus-

Su. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Fig. 5. Gränsområde mellan lund och öppen gräsäng nära stigen som går mot Kross
berget från huvudstigen Kanalberget-Fläktberget. — Foto C. Malmström 23/5 1965.

lillgången är svag, äro örterna och gräsen vanligen fatahga, medan 
de på ljusare platser uppträda rikligare.

Den mest framträdande örten är på våren vitsippan (Anemone 
nemorosa) och på sommaren liljekonvaljen (Convallaria majalis). 
Aven äro ilenört (Scrophularia nodosa) och stinksyska (Stachys sil- 
vatica) allmänt förekommande.

Av andra örter må särskilt nämnas:

Alliaria officinalis 
Campanula trachelium 
Chelidonium majus 
Corydalis fabacea 
C. pumila 
Dryopteris filix-mas 
Epilobium montanum 
Gagea lutea 
G. minima 
Galeopsis bifida 
Geranium roberlianum 
G. silvalicum 
Geum urbanum 
Lactuca muralis 

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1

Lapsana communis 
Melampyrum nemorosum 
Melandrium rubrum 
Moehringia trinervia 
Primula veris 
Ranunculus acris 
R. auricomus 
Urtica dioeca 
Veronica chamaedrys 
V. officinalis 
Vicia sepium 
Viola canina 
V. riviniana
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Fig. 6. Öppet större gräsängsparti vid huvudstigen Kanalberget-Fläktberget. Bilden 
tagen mot lundområdet i nordväst. — Foto L. af Petersens 25/5 1962.

Blåsippa (Anemone hepatica) förekommer på tre ställen, dock en
dast i enstaka individ.

På vissa ställen anträffas som förvildade följande trädgårdsväxter:

Hesperis matronalis Saponaria officinalis
Solidago gigantea var. leiophylla

De mest framträdande gräsen äro lundgröe (Poa nemoralis), lund
vete (Agropyron caninum), hundäxing (Dactylis glomeratn) och berg
slok (Melica nutans). Även har hässlebrodd (Milium effusum) på
träffats.

På några lokaler (se kartan fig 2) — till arealen helt obetydliga —- 
där markfuktigheten är något större än vanligen är fallet på ställen 
med lundvegetation, förekommer revsmörblomma (Ranunculus re
pens) påfallande rikligt tillsammans med:

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Fig. 7. Samma gräsäng som å fig. 6. Bilden tagen nedanför Krossberget i sydvästlig 
riktning. — Foto L. af Petersens 25/5 1962.

Geum urbanum 
Rumex obtusifolius 
Tussilago farfara 
Urtica dioeca

men ställvis även:

Epilobium adenoeaulon
E. parviflorum 
Filipendula ulmaria 
Geum rivale
Lysimachia nummularia
L. vulgaris

Mossor och lavar förekomma mest å stenblock och trädbaser. De 
vanligaste mossorna å dylika ståndorter äro Hypnum cupressiforme, 
Plagiothecium dentieulatum och Brachythecium reflexum. Av mossor 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1

Dactylis glomerata 
Deschampsia caespitosa 
Poa annua

Solanum dulcamara 
Calamagroslis canescens 
C. purpurea 
Juncus artieulatus 
Phalaris arundinacea
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växande direkt på marken ha observerats Mnium undulatum, Eurhyn- 
chium praelongum, Cirriphyllum piliferum och Fissidens cristatus.

2. Gräsängar träffas företrädesvis inom östra hälften av under
sökningsområdet. De äro antingen trädlösa eller mycket glest träd
bevuxna (se lig. 6—7). Sin karaktär få de framför allt av ymnig före
komst av gräsen hundäxing (Dactylis glomerata) och rödven (Agros- 
tis tenuis), men dessutom förekomma flera andra gräs, såsom timo- 
tej (Phleum pratensis) och ängsgröe (Poa pratensis). Även träffas 
vissa örter mer eller mindre rikligt, främst daggkåpor (sl. Alchemilla), 
men också:

9

Achillea millefolium 
Artemisia vulgaris 
Campanula rolundifolia 
Hieracium basifolium
H. umbellatum 
Hypericum perforatum

Lathyrus montanus 
Rumex acetosa 
Succisa pratensis 
Trifolium medium 
Veronica chamaedrys 
Vicia sepium

Mossor och lavar förekomma som regel sparsamt. Inom under
sökningsområdets nordligaste del ha dock inom där befintligt gräs- 
ängsparti påträffats icke så få mossor, främst Rhytidiadelphus squar- 
rosus, men också Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicra- 
num undulatum, Polytrichum juniperinum samt Atrichum undulatum. 
— Av lavar ha på samma lokal anträffats Cladonia uncialis och vissa 
bägarlavar.

3. Hällmarks- och klippområdena intas mest av en mosaik 
av 1) nakna eller endast med mossor och lavar beklädda hällar och 
mellan dem 2) jordfyllda grunda sänkepartier med ört-gräsvegeta
tion, i vilken buskar och lågvuxna träd stundom ingå. Se fig. 8-9.

Helt vegetationslösa äro egentligen endast sådana hällar, som ut
satts för stark nötning genom intensivt tramp av människor. På 
hällar, som icke drabbats av dylik nötning, träffas däremot en 
ganska väl utbildad moss- och lavflora. — Mossfloran är särskilt rik 
på skuggiga och fuktiga klippväggar.

De ljusöppna hällarnas viktigaste mossor äro:

Andreaea rupestris 
Ceratodon purpureus 
Grimmia monlana 
Pohlia nutans

Polytrichum piliferum 
Rhacomilrium canescens 
R. heterostichum 
R. lanuginosum

Sv. Bot. Tidshr., 60 (1966): 1
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Fig. 8. Hällmarksområde å Fläktberget inom Sickla uddes östra del. I bakgrunden 
AB Svenska Fläktfabrikens stora kontorsbyggnad. — Folo C. Malmström 3/10 1965.

På skuggiga klippväggar består mossfloran främst av:

Brachylhecium reflexum 
Ceratodon purpureus 
Hedwigia albicans 
Hypnum cupressiforme 
Mnium hornum

Plagiothecium curvifolium 
P. denticulatum 
Pohlia nutans 
Polytrichum formosum

De solöppna hällarnas allmännast förekommande lavar äro:

Lecanora cinerea Parmelia saxalilis

men man finner ofta även, ehuru i något lägre frekvens:

Crocynia neglecta 
Gyrophora deusta 
G. hirsuta

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1

Parmelia conspersa 
Rhizocarpon geographicum (coll.) 
Umbilicaria pustulata
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Fig. 9. Hällmarksområde å Krossberget. — Foto C. Malmström 3/10 1965.

I den ört-gräsrika vegetation, som intar de grunda, jord- 
fyllda sänkepartierna mellan hällarna, träffas på mera solöppna 
ställen många för Stockholmstraktens berglänta marker karaktäris
tiska kärlväxter, såsom:

av gras:

Agrostis canina ssp. montana 
A. tenuis
Anthoxanthum odoralum

av örter:

Allium oleraceum 
Cynanchum vinceloxicum 
Filipendula vulgaris 
Fragaria vesca

Deschampsia flexuosa 
Festuca ovina

Galeopsis tetrahit 
Hieracium pilosella 
H. umbellatum 
Hypericum perforatum

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Plantago lanceolala 
Polygonalum odoralum 
Polygonum dumetoram 
Potentilla argenlea 
Rumex acetosa 
R. acetosella 
Saxifraga granulata 
Scleranthus perennis

Sedum lelephium 
Senecio viscosus 
S. vulgaris 
Stellaria graminea 
Turrilis glabra 
Veronica officinalis 
Viola tricolor 
Viscaria vulgaris

På en lokal (Kanalberget) förekomma även Sedum acre, S. album 
och S. annuum och på Krossberget några exemplar av tynande ljung 
(Calluna vulgaris).

Av mossor träffas företrädesvis:

Pleurozium schreberi Rhacomitrium lanuginosum
Rhacomilrium canescens Rhytidiadelphus squarrosus
R. heterostichum

och av lavar:

Cladonia uncialis Peltigera spuria

I anslutning till ört-gräsfläckarna, men i synnerhet i gränszoner 
mellan hällmarks- och lundvegetation uppträda ofta buskar, såsom:

Prunus spinosa Rosa villosa
Rosa dumalis Rubus idaeus

samt ett flertal lågvuxna träd (ek, rönn, lönn, hägg, björk, asp och 
alm).

På klippbranter, framför allt i nordlut, och på klippor som 
ligga omgivna av tät lundvegetation förekomma av kärlväxter i 
synnerhet:

Chelidonium majus 
Dryopteris filix-mas 
Epilobium angustifolium 
Lacluca muralis

Poa nemoralis 
Polypodium vulgare 
Rumex acetosa 
Stellaria media

Vid klippornas fot träffas ofta hasselbuskar och förvånansvärt nog 
även blåbärsris ( Vaccinium myrtillus).

De enstaka tallar, som växa inom undersökningsområdet, äro 
nästan helt bundna till hällmarksområden. De flesta av dessa tallar 
stå dock nu döda efter 1959 års torka.

4. Det kanske kan synas egendomligt att i en vegetationsbeskriv- 
ning sådan som denna, som främst avser att skildra vegetationsför- 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Fig. 10. Sten- och makadamhögar, upplagda vid Henriksdalskrossen inom Sickla uddes 
förut till större delen av lundvegetation intagna nordöstra del. — Foto C. Malmström

3/10 1964.

hållandena inom Sickla uddes ännu oexploaterade del, medtaga en 
så påtagligt av människans verksamhet i sen tid orsakad vegeta
tionstyp som »ruderatvegetation uppblandad med spillror 
av äldre lundvegetation». Medtagandet av vegetationstypen 
motiveras emellertid av att den numera utgör ett karaktäristiskt 
inslag i vegetationen kring Sickla uddes ännu oexploaterade område 
och även av att den utan skarp gräns övergår i detta områdes vege
tation.

De rester av lundvegetation, som ännu finnas kvar inom ifråga
varande områdestyp, bestå dels av träd och buskar men också av 
vissa örter och gräs. Inom det västra området ha träden dock under 
de senaste åren i stor omfattning avverkats i samband med att om
rådet tagits i anspråk som »bilkyrkogård». Inom det östra området 
finnas en del träd, t. o. m. stora ekar, kvar. Flera av dem stå dock 
i begrepp att förtvina eller ha redan dött, då deras nedre stamdelar 
äro begravda av sten och stenblock, som upplagrats intill Henriks
dalskrossen för vidare bearbetning till makadam. Se fig. 10.

Av buskar, örter och gräs från lundvegetationen kvarleva ännu 
icke så få, men de bli allt sällsyntare för varje år. De tåla nämligen 
icke de ljusöppna förhållanden som nu råda och allt tramp och

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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dammet från vissa industrier. I stället komma ruderatväxter in, och 
de förefalla att öka för varje år.

Ganska stor utbredning ha sålunda redan nu följande ruderat
växter:

Achillea millefolium 
Aelhusa cijnapium 
Arctium tomentosum 
Armoracia rusticana 
Artemisia vulgaris 
Bunias orientalis 
Chenopodium album 
C. polyspermum 
Cirsium arvense 
C. vulgäre
Epilobium angustifolium 
Euphorbia helioscopia 
Fumaria officinalis 
Matricaria discoidea

1 den nu lämnade beskrivningen ha endast de viktigaste växterna 
uppgivits. För dem som önska fullständigare upplysningar om före
kommande kärlväxter, mossor och lavar hänvisas till bilaga 1. Man 
finner av denna förteckning att artrikedomen är stor. Sålunda ha 
inom undersökningsområdet antecknats icke mindre än 242 kärl
växter, 56 mossor och 52 lavar.

II. Äldre uppgifter om Siekla udde.

Trots att Siekla udde ligger vid Hammarby sjö, som ofta om
nämnts i litteraturen för sin stora skönhet och som före sänkningen 
allmänt gick under namnet »Östra Söders pärla» (Reinius & Selling 
1961), har jag i tryckta skrifter icke lyckats finna direkta uppgifter 
om detta område. På kartor förvarade i Lantmäteristyrelsens arkiv 
samt å vissa tryckta kartor, särskilt från 1800- och 1900-talen, finnas 
emellertid en del uppgifter om Siekla udde i äldre lider. Särskilt äro' 
tre i Lantmäteristyrelsens arkiv förvarade kartor från åren 1690, 
1774 och 1867 i detta avseende upplysande.

Kartan från år 1690, som bär titeln »Geometrisch Delineation 
öfwer Dannwijks Hospital, Siekla, Järla, Dufwenäs, Skuröö, Nyckle- 
wijken, von Svindens Torp med Here Torp» är upprättad av Jon. 
Strandman. Man ser på denna karta att Siekla uddes centralare 
delar — dvs. de nuvarande oexploaterade delarna — betecknas som 
skogintagen, delvis bergbunden mark. Inom Siekla uddes nord- 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1

M. inodora 
Melilolus albus 
Plantago major 
Polygonum avieulare 
P. convolvulus 
P. lapathifolium 
Senecio viscosus
Sinapis arvensis v. Schkuhriana 
Trifolium repens 
Tussilago far fara 
Urtica dioeca 
Agropyron repens 
Calamagroslis epigejos



SICKLA UDDE VID HAMMARBY SJÖ 15

västra och sydöstra, av industrier eller upplag numera intagna delar 
finnas däremot åkrar angivna. — Den nuvarande Stora Sickla gård 
fanns ej vid denna tidpunkt. Däremot låg den dåtida Sickla gård 
något längre norrut än nuvarande Stora Sickla.

Kartan av år 1 774 är upprättad av G. Böding och bär titeln »Charta 
öfwer Siclda-ön med the therpå belägne Danviks Hospitals hem
manen Sickla, Jerla, Dufnäs och Skuru». A denna karta återges 
Sickla udde på ungefär samma sätt som å 1690 års karta, dock med 
den skillnaden att någon åker icke finnes angiven i Sickla uddes 
nordvästra del. Däremot är ett tecken för en mindre byggnad utsatt 
i södra kanten av det område, som på 1690 års karta angives som 
åker. Sickla gårds belägenhet anges på samma sätt som å 1690 
års karta.

1867 års karta, vilken är upprättad av lantmätare Herman Holm
ström och som bär titeln »Karta öfver Stora Sickla på Sicklaön», 
är en mycket detaljerad karta med noga redovisning av: 1) åker och 
tomter, 2) ängsmarker och 3) avrösningsjord dvs. i främsta rummet 
bergbunden mark. Av denna karta framgår, att ägo utnyttjandet 
inom Sickla udde varit ungefär detsamma som 1690 års karta visar.
I nordvästra och sydöstra delarna av Sickla udde äro sålunda åker
områden angivna. I övrigt är Sickla udde redovisad som bergbunden 
mark med ängsområden här och var.

På den topografiska kartans Stockholmsblad som utkom 1873 
saknas bebyggelsetecken å Sickla udde, som endast angives som en 
udde med branta stränder.

På kartblad 5 i kartverket »Karta öfver trakten kring Stockholm 
i IX blad», som uppmättes 1844-45 och överseddes 1891, är Sickla 
udde betecknad på samma sätt som å den topografiska kartan, utom 
att ett vägnät längs stränderna finnes inlagt, liksom talrika tecken 
för lövträd.

På den ekonomiska kartan över Stockholms län, vilken trycktes 
1912, saknas bebyggelseangivelser utom inom Sickla uddes nord
västra spets. Där finnes liksom å lantmäterikartorna av åren 1690 
och 1867 en åker angiven och vidare ett hustecken. — På denna 
karta benämnes Sickla udde »Sickla park», en benämning som 
senare icke sällan använts.

Enligt muntlig uppgift av överassistenten fil. lic. Harry Ekstrand, 
som i början av 1900-talet ofta besökte Hammarby sjö med omgiv
ningar, var Sickla udde, särskilt dess nordvästra spets, vid den tiden 
ett omtyckt utflyktsmål för söderborna, och där fanns anordningar

Sv. Bot. Tidslcr., 60 (1966): 1
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för förlustelser, t. ex. dansbana. Övriga delar av Sickla udde hade 
i början av 1900-talet enligt Ekstrand i huvudsak samma utseende 
som nu. Vissa örter, såsom blåsippa och gullviva, voro dock all
männare och dessutom var lundvegetationen glesare än nu. — På 
den tiden förekom ock Adam och Eva (Orchis sambucina) inom 
undersökningsområdets av lundvegetation intagna västra del. Den 
har dock icke på länge kunnat återfinnas.

Av det anförda kartmaterialet får man osökt den uppfattningen, 
att vegetationsförhållandena inom Sickla uddes ännu oexploaterade 
del varit ganska lika alltsedan 1600-talet och troligen ännu tidigare. 
Undersökningsområdet skulle sålunda länge ha intagits av skog eller 
lund, som på vissa ställen avbrutits av öppna ängspartier. Då 
många av de nu förekommande lövträden, särskilt eken, ha hög 
ålder, vittnar detta om att skogen eller lunden länge haft ungefär 
samma sammansättning som nu. Vad gäller ängspartierna äro dessa 
säkerligen kvarlevor av forna av människan tillskapade slåtter- 
marker. När de sist slogos har ej kunnat fastställas.

Att så många trädgårdsflyktingar, träd, buskar och örter, ingå i 
de oexploaterade delarnas vegetation skulle möjligen kunna tyda på 
att Sickla udde i gamla tider utnyttjats som parkområde. Härför 
skulle också kunna anföras det stundom använda namnet »Sickla 
park». Kartorna med sina beskrivningar ge dock intet belägg härför. 
Endast inom Sickla uddes nordvästra och kanske även sydöstra 
delar, där bebyggelse av olika art länge funnits, kan man räkna med 
att odling av trädgårds- och parkväxter förekommit. Än i dag äro 
trädgårdsflyktingarna vanligast inom undersökningsområdets västra 
del. En viss spridning av trädgårdsväxter har säkert också skett 
genom djur, särskilt fåglar, från trädgårdsanläggningar vid de när
belägna Sickla och senare Stora Sickla gårdar.

III. Storstadens inflytande på Sickla uddes vegetation.

Sickla uddes belägenhet intill storstaden har givetvis influerat på 
vegetationsförhållandena.

Länge torde dessa inflytanden ha varit inskränkta till skadegörel
ser i form av tramp, blomsterplockning, brytande av kvistar etc., 
som plägar följa med ett områdes användande som strövområde. 
Sådan skadegörelse har dock — vilket vegetationens alltjämt stora 
artrikedom utvisar — icke verkat så förödande och utarmande på 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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vegetationen som man kunnat vänta sig. Detta beror säkerligen på att 
de som besökt Sickla udde i regel följt de stigar, som sedan länge 
genomdra området på de bekvämast framkomliga ställena.

Sedan det industriella utnyttjandet av Hammarby sjös landvin- 
ningsmarker kommit till, har luften blivit sämre inom området för 
Sickla udde. Därtill har också bidragit rökgaser från industrierna 
väster om Hammarby sjö. Inflytandena av dessa luftföroreningar 
ha bl. a. visat sig i en decimering av vissa lavar. Sålunda ha till 
trädstammar och grenar bundna lavar nästan helt försvunnit. Men 
också vissa markbundna lavar ha säkert gått tillbaka. Därpå tyder 
exempelvis det tynande utseendet på ännu kvarlevande renlavar 
(Cladonia arbuscula och C. mitis).

Man kan emellertid icke nog förvåna sig över att så mycket av 
den gamla för Hammarbytrakten karaktäristiska vegetationen ännu 
lever kvar på Sickla udde trots storstadens närhet. Detta gör att man 
— om inga direkta naturförstörande ingrepp från människans sida 
komma att företagas — kan hysa goda förhoppningar om att mycket 
av Sickla uddes ljusa och leende vegetation länge skall kunna leva 
kvar. Lundvegetationen torde dock, om inga röjnings åtgärder vid
tagas, komma att mer och mer inkräkta på gräsängarna.

Bilaga 1. Artlistor över inom undersökningsområdet av Sickla udde 
år 1965 observerade växter.

Siffrorna efter artnamnen ange inom vilka områdestyper de olika arterna 
äro påträffade:

1 = område med lundvegetation 3 = område med hällmarks-eller klipp
is = fuktstråk inom område med lund- vegetation

vegetation 4 = område med ruderatvegetation
2 = område med öppen gräsäng uppblandad med spillror av äldre

lundvegetation

1: a. Artlista över kärlväxter.

Upprättad av Erik Asplund och Carl Malmström.
träd

Acer platanoides 1-4
A. pseudoplatanus, förvildad 1 
Aesculus hippocaslanum 4 
Alnus glutinosa 4
Betula pubescens 1
B. verrucosa 1, 3

Fraxinus excelsior 1, 3 
Larix decidua, förvildad 2 
Malus silvestris 3, 4 
Pinus silvestris 1, 3 
Populus tremula 1, 3, 4 
Prunus avium 1, 3

Sv. Bot. Tidskr., 60 (t966): 12 - 063872
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P. padus 1-4 
Quercus robur 1-4 
Rhamnus catharticus 1 
Salix caprea 1, 3, 4

BUSKAR

Amelanchier spicala, förvildad 1 
Berberis vulgaris 1 
Corylus avellana 1, 2, 3 
Crataegus calycina, förvildad 1
C. oxyacaniha 1 
Lonicera xylosteum 1 
Prunus spinosa 3 
Ribes uva-crispa 1, 3, 4

RIS

Calluna vulgaris 3

GRÄS OCH ÖRTER

Achillea millefolium 2, 3, 4
A. ptarmica 4 
Aegopodium podagraria 1 
Aethusa cynapium 4 
Agropyron caninum 1 
A. re pens 1-4
Agrostis canina ssp. montana 3 
A. tenuis 1-4 
Alchemilla acutiloba 2, 4 
A. glaucescens 2, 3 
A. micans 2 
A. pastoralis 4 
A. subcrenaia 2 
Alliaria officinalis 1, 3, 4 
Allium oleraceum 3 
A. scorodoprasum 4 
Alopecurus pratensis 2, 4 
Anemone hepatica 1 
A. nemorosa 1
Anthoxanihum odoratum 1-4 
Anthriscus silvestris 1-4 
Arabis thaliana 3 
Arctium lomentosum 4 
Armoracia rusticana, förvildad 4 
Artemisia vulgaris 2, 4 
Alriplex patula 4 
Avena elatior 2, 3, 4,
A. pratensis 2
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1

Sorbus aucuparia 1, 3 
S. intermedia 1 
Tilia vulgaris, förvildad 4 
Ulmus glabra ssp. scabra 1, 3, 4

Rosa dumalis 3
R. villosa 3 
Rubus idaeus 1, 3, 4 
Salix aurita Is
S. cinerea Is
Sambucus racemosa, förvildad 1 
Spiraea salicifolia, förvildad 1, Is 
Syringa vulgaris, förvildad 4

Vaccinium myrtillus 1, 3

A. pubescens 2 
Bunias orientalis 4 
Calamagroslis arundinacea 1 
C. canescens Is 
C. epigeios 4 
C. purpurea Is 
Calystegia sepium 4 
Campanula persicifolia 1, 2, 4 
C. rolundifolia 2, 3 
C. trachelium 1 
C.apsella bursa-pasloris 4 
Carduus crispus 4 
Carex pallescens 1 
Centaurea jacea 4 
C. montana, förvildad Is 
Cerastium caespitosum 1 
Chelidonium majus 1, 3, 4 
Chenopodium album 4 
C. polyspermum 4 
Chrysanthemum leucanthemum 4 
C. vulgare 4 
Cirsium arvense 4 
C. vulgare 4
Convallaria majalis 1, 3 
Corydalis fabacea 1 
C. pumila 1
Cynanchum vincetoxicum 3 
Dactylis glomerata 1-4



SICKLA UDDE VID HAMMARBY SJÖ 19

Deschampsia caespilosa 1, ls, 2
D. flexuosa 1-4 
Descurainia sophia 4 
Dryopteris filix-mas 1, 3 
Epilobium adenocaulon ls
E. angustifolium 1-4 
E. glandulosum 4
E. montanum 1 
E. parviflorum ls
E. rubescens ls 
Equisetum arvense 4 
Erysimum cheiranthoides 4 
Euphorbia helioscopia 4 
Festuca ovina 2, 3
F. pratensis 2 
F. rubra 2, 4 
Filipendula ulmaria ls
F. vulgaris 3
Fragaria moschata, förvildad 1, 4
F. vesca 1, 3, 4 
Fumaria officinalis 4 
Gagea lutea 1
G. minima 1 
Galeopsis bifida 1, 4 
G. tetrahit 3 
Galium boreale 1, 2 
G. mollugo 1, 2
G. verum 1, 2 
Geranium pusillum 3 
G. robertianum 1-4 
G. silvalicum 1 
Geum rivale 1, ls
G. urbanum 1, ls, 4 
Glyceria fluitans ls
Hesperis malronalis, förvildad 1, 4 
Hieracium basi folium 1, 2
H. pilosella (coll.) 1, 3 
II. rigidum 2
//. silvaticum (coll.) 1 
II. umbellalum 1, 2, 3 
Hypericum maculatum 1, 2, 3 
H. perforatum 1, 3, 4 
Juncus arliculatus ls 
Lactuca muralis 1, 3 
L. serriola 4 
Lamium album 4 
L. purpureum 4 
Lapsana communis 1, 4

Lathyrus montanus 2, 3 
L. pratensis 2
Lilium marlagon, förvildad 4 
Lotus corniculatus 2 
Luzula pilosa 1 
Lysimachia nummularia ls
L. vulgaris ls 
Matricaria discoidea 4
M. inodora 4
Melampyrum nemorosum 1 
Melandrium rubrum 1 
Melica nutans 1 
Melilotus albus 4 
Milium effusum 1 
Moehringia trinervia 1 
Myosotis arvensis 4 
Myrrhis odorata, förvildad 4 
Paris quadrifolia 1 
Phalaris arundinacea ls 
Phleum pratense 1, 2, 4 
Plantago lanceolata 3 
P. major 2, 4 
Poa annua 2, 4 
G*, compress a 3 
P. nemoralis 1, 3, 4 
P. palustris ls
P. pratensis, ssp. angustifolia 2, 3
P. pratensis, ssp. eupralensis 2
P. pratensis, ssp. irrigata 2
P. supina 2
P. trivialis ls
Polygonatum odoralum 3
Polygonum aviculare 4
P. convolvulus 4
P. dumetorum 3
P. hydropiper ls
P. lapathifolium 4
Polypodium vulgare 1, 3
Polentilla anserina 4
P. argentea 3, 4
P. erecta 2, 4
Primula veris 1
Prunella vulgaris 2
Ranunculus acris 1, 2, 4
P. auricomus 1
P. ficaria 1
P. repens 1, ls, 4
P. sceleratus 4

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Rorippa islandica Is 
Rumex acetosa 1-4
R. acetosella 1-4 
R. domeslicus 4
R. obtusifolius 1, Is 
Saponaria officinalis, förvildad 
Satureja vulgaris 2 
Saxifraga granulata 3
Scilla sibirica, förvildad 4 
Scleranthus perennis 3 
Scrophularia nodosa 1, 4 
Sedum acre 3
S. album 3 
S. annuum 3 
S. lelephium 3 
Senecio silvaticus 3 
S. viscosus 3, 4
S. vulgaris 3, 4 
Sieglingia decumbens 2 
Sinapis arvensis 4 
S. arvensis v. Schkuhriana1 4 
Sisymbrium allissimum 4 
S. officinale 4 
Solanum dulcamara Is 
Solidago gigantea var. leiophy 

vildad 1, Is 
Sonchus oleraceum 4

Stachys silvatica 1 
Stellaria graminea 3
S. media 1, 4 
Succisa pratensis 2 
Taraxacum sp. 2, 4 
Thlaspi arvense 4 
Tragopogon pratensis 2 
Trientalis europaea 1 
Trifolium arvense 4
T. hybridum 4
T. medium 2
T. pratense 2-4 
T. repens 2, 4 
Turritis glabra 3 
Tussilago farfara Is, 4 
Urtica dioeca 1-4 
Veronica chamaedrys 1, 2 
V. officinalis 1, 3
Vicia cracca 1, 4 
V. sepium 1, 2 
V. letrasperma 4 
Viola canina 1 
V. canina x riviniana 1 
V. riviniana 1 

, för-V. tricolor 3
Viscaria vulgaris 3

I: b. Artlista över mossor.
Upprättad av Elsa Nyholm. 

(Efter observationer den 24 okt. 1965.)
BLADMOSSOR

Amblystegium serpens ls 
Andreaea rupestris 3 
Alrichum undulatum 2 
Aulacomnium palustre ls 
Brachylhecium albicans 2, 3 
B. curium 3 
B. populeum 2, 3 
B. reflexum 1, 3 
B. rutabulum 2, 3 
B. salebrosum 2, 3 
B. starke i 3 
B. velulinum 3 
Bryum capillare 3

B. capillare forma elegans 3 
Ceratodon purpureus 2, 3 
Cirriphyllum piliferum 1, 2 
Dicranum scoparium 3
D. undulatum 2, 3 
Drepanocladus uncinalus ls, 2, 3 
Eurhynchium praelongum (E. swarlzii)

12 3A, -J, *J

E. pulchellum (E. slrigosum) 2 
Fissidens cristatus 1
F. taxifolius 1 
Grimmia montana 3 
Hedwigia albicans 3 1

1 Det. Greta Berggren. 
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Hylocomium splendens 2, 3 
Hijpnum cu press i forme 1, 2, 3 
Isopterygium elegans 3 
Mnium affine 2, 3 
M. cuspidatum 2, 3 
M. hornum 3 
M. undulatum 1 
Orthodicranum montanum 3 
Paraleucobryum longifolium 3 
Plagiothecium curvifolium 3 
P. denliculaium 1, 3 
P. platyphyllum 3

LEVERMOSSOR

Barbilophozia barbata 2, 3
B. halcheri 2, 3 
Gymnocolea inflata 3 
Lophocolea heterophylla 3

P. succulentum 3 
Pleurozium schreberi 2, 3 
Pohlia nutans 2, 3 
Polytrichum formosum 3 
P. juniperinum 2, 3 
P. piliferum 2, 3 
Pottia truncata 2 
Rhacomilrium canescens 2, 3 
R. heterostichum 3 
R. tanuginosum 3 
Rhytidiadelphus squarrosus 2, 3 
Tetraphis pellucida 3

Orthocaulis attenualus 3 
Plilidium ciliare 2, 3 
Riccardia pinguis ls

I: c. Artlista över lavar.

Upprättad av Sten Ahlner.

(Efter observationer den 16 och 29 okt. 1965.)

Acarospora fuscata 3 
A. sinopica 3 
Calicium viride 1 
Candelariella vitellina 3 
Cetraria hepatizon 3
C. islandica 3 
C. pinastri 3
Cladonia (Clad.) arbuscula 3
C. (Clad.) milis 3
C. (Cenom.) coccifera 3
C. (Cenom.) coniocraea 1, 2, 3
C. (Cenom.) fimbriata 3
C. (Cenom.) Floerkeana 3
C. (Cenom.) furcata 3
C. (Cenom.) gracilis v. chordalis 1, 2, 3
C. (Cenom.) pyxidata 3
C. (Cenom.) uncialis 2, 3
Cornicularia aculeata 3
Crocynia neglecta 3
Gyrophora deusta 3
G. hirsuta 3
G. polyphylla 3

G. torrefada 3 
Lecanora (Asp.) cinerea 3 
L. (Eulec.) badia 3 
L. (Eulec.) intricata 3 
L. (Eulec.) polylropa 3 
L. (Eulec.) rupicola 3 
L. (Plac.) muralis 3 
Lecidea fuscoatra 3 
L. granulosa 3 
L. pantherina 3 
L. silacea 3 
L. (Psora) scalar is 1 
Ochrolechia androgyna 3 
Parmelia conspersa 3 
P. disjuncta 3 
P. isidiotyla 3 
P. omphalodes 3 
P. saxalilis 3 
P. slygia 3 
Pelligera canina 3 
P. polydactyla 3 
P. rufescens 3
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P. spuria 3
Rhizocarpon geographicum 3 
R. lecanorinum 3 
R. obscuratum 3

R. Oederi 3
Sphaerophorus fragilis 3 
Stereocaulon saxalile 3 
Umbilicaria pustulata 3

Kommentarer till lav för teckningen.

Calicium viride. •— Förekommer på ett par ekar, men endast som steril, 
varför bestämningen är något osäker.

Cetraria pinastri. — Endast sedd på en mindre yta av Magasinsberget 
(direkt på sten eller i mosstäcket).

Cladonia arbuscula (syn. C. silvatica s. str.) och C. mitis. — I hemförda 
prov (som prövats med Pd) föreligger den förstnämnda arten i ej fullt 
så förkrympta exemplar som den senare.

Cladonia gracilis v. chordalis. — Insamlad av Carl Malmström 1964, be
stämd av T. E. Hasselrot.

Lecidea scalaris. — Endast sedd på ett fåtal ekar, på en av dem lokalt 
rikligt.

Parmelia omphalodes. — Magasinsberget och Skeppsgosseberget, på den 
sistnämnda lokalen rikligt på en nordexponerad bergvägg.

Pelligera spuria. — På Krossbergets hällmark c.ap., där den även uppträder 
i sitt sorediösa ungdomsstadium (»P. erumpens»),

Sphaerophorus fragilis. — Magasinsberget, sparsamt på mossig klippa (även 
direkt på sten).

Stereocaulon saxatile. ----- Magasinsberget, mycket sparsamt och i småvuxna 
exemplar (det. I. Mackenzie Lamb).

ANFÖRD LITTERATUR.

Forsstrand, C., Nacka Socken, en hembygdsskildring. ■— Uppsala 1924. 
Reinius, G. & Selling, G., Ett svunnet Stockholm. — Stockholm 1961.

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 60, H. 1. 1966.

ÉTUDES URÉDINOLOGIQUES.

PAR

LENNART HOLM.

4. Sur les Puccinia caricicoles et leurs alliés.

Dans des travaux antérieurs (1963, 1965) nous avons mentionné 
les observations interessantes de Klebahn (1912-1914) sur 1’orne- 
mentation de la membrane écidiosporée et les reflexions que le 
maitre allemand y fit sur 1’utilité de ces caractéres pour la systéma- 
tique des Rouilles. Klebahn (op. cit., pp. 103-106) nous fait savoir 
que, dans les écidiospores d’un grand nombre d’especes de Puccinia 
sensu lato, il a observé, å part la verrucosité ordinaire, des verrues 
plus grandes (« gröbere Warzen ») et en plus, chez certaines d’entre 
elles, des granules (« abfallende Plättchen »). Klebahn a fait l’ex- 
périence que ces conditions sont évidemment constantes et nous 
offrent de bons caractéres spécifiques et il nous donne un apercu 
des espéces oil il a observé 1’existence de telles structures en faisant 
commentaire : « Bei genauer Durchsicht ... muss es auffallen, dass 
es unter anderen besonders die Aecidien der Carex-Puccinien sind, 
bei denen die erwähnten Membranplättchen vorhanden sind. » 
Klebahn rapporte en tout 24 espéces oü il a observé des granules, 
dont 9 sont des Puccinia caricicoles et 2 sont des Aecidium qui, on le 
sait maintenant, sont liés ä de tels Puccinia. Cependant, chez 2 
Puccinia caricicoles Klebahn n’a pas trouvé de granules: » Sonder
barerweise aber fand ich sie bei Puccinia urticae-caricis und P. 
paludosa nicht » (op. cit., p. 105). Pourtant les écidiospores de ces 
derniéres espéces possédent de fortes verrues. « Nun zeigt aber 
gerade Puccinia urticae-caricis die vergrösserten Warzen in sehr 
auffälliger, ausgeprägter Weise, und genauere Untersuchung lehrt, 
dass sie sich in ähnlicher Weise aus der Membran herausschälen, 
wie die grösseren Plättchen, wenn sie vielleicht auch nicht oder 
weniger leicht abfallen » (1. c.). Ces indications intéressantes nous 
ont donné lieu d’examiner un nombre plus grand de Puccinia 
caricicoles å 1’égard de ces caractéres; å ce propos nous avons aussi 
étudié un certain nombre de Puccinia formant leurs phases dicaryo-
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tiques sur d’autres Cypéracées (Cyperns, Eleocharis, Scirpus) ou sur 
des Joncacées ou des Liliacées. Observez 1’apercu qui se trouve 
dans le tableau p. 29.

Notre examen a démontré d’abord comme on pouvait s’y 
attendre, que les indications de Klebahn sont correctes, puis que 
1’existence de granules est évidemment normal chez tous ces Puc- 
cinia, å part quelques rares exceptions. En plus il a été prouvé 
qu’il est impossible de tracer une limite entre les verrues et les 
granules. Les grosses verrues se détachent souvent elles aussi et 
Klebahn lui-méme se rendait déjå compte qu’elles sont dela méme 
nature: « Ich halte also die abfallenden Plättchen für noch weiter 
vergrösserte Warzen, und somit lassen sich P. urticae-caricis und 
P. paludosa an die übrigen Carex-Puccinien anreihen » (1. c.).

La taille de ces structures est fort variable; comme il ressort de 
notre tableau eile s’etend de 1 p (P. atrofusca) jusqu’ä 7 p (P. 
Scirpi) et Klebahn avait en somme raison lorsqu’il fit valoir qu’elles 
sont petites chez P. Urticae-Caricis et P. paludosa. Cependant, apres 
avoir examine une vingtaine de collections de la premiere espéce, 
nous avons pu établir qu’elle n’est pas homogene quant å la mor- 
phologie écidiosporée. Car il y a non seulement une forme aux grandes 
spores (diamétre de 20 p environ) avec de fortes verrues (jusqu’a
1,5 p), mais aussi une forme aux spores plus petites souvent un peu 
anguleuses, de 16-17 p de diam., et avec des granules de 4 p en
viron, voir PI. II, fig. 4, 5. Nous avons d’ailleurs l’impression que cette 
forme, indubitablement plus rare, provoque des deformations plus 
faibles å la plante-höte. Nous tenons pour probable que ces dif- 
férences morphologiques sont liées a celles de l’ordre biologique et 
taxonomique. Gråce ä des travaux de divers savants il est bien connu 
que « P. Urticae-Caricis » n’est nullement homogene mais se compose 
de plusieurs format speciales, auxquelles on a parfois admis le rang 
d’espece; Gäumann (1959) en nomme 13.

Il est å remarquer que Klebahn indique, dans la partie descriptive 
de sa ilore, que les écidiospores sont uniformément verruculeuses 
chez un certain nombre de Puccinia caricicoles, å savoir P. Lino- 
syridis-Caricis, P. Aecidii-Leucanthemi, P. Caricis-montanae et P. 
arenariicola. Cependant, ces indications ne sont pas exactes. Cela 
doit paraitre étonnant vu 1’intérét porté par Klebahn ä ce detail 
mais il s’explique par ce que le rnaitre allemand n’a pas étudié 
lui-méme des matériaux de ces espéces mais s’en référe å des des
criptions de Fischer et de Plowright.
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En dehors de ce que nous venons de mentionner la morphologie 
sporée est en somme monotone. La membrane est en general mince, 
de 1 g environ, et semble bien souvent dépourvue de pores germina- 
tifs. Cependant, ceux-ci sont assez bien visibles chez certaines es- 
péces, ä savoir P. obtecta, P. vaginata, P. minutissima, P. Caricis- 
Shepherdiae, P. extensicola hgdnoidea et P. macrospora. Les trois 
derniéres espéces possédent des écidiospores assez differentes pour 
meriter une mention particuliere.

Puccinia extensicola hgdnoidea forme son stade écidien sur Dirca 
palustris. Les cupules écidiennes sont pourvues d’un long péridium 
cylindrique ce qui est rare chez les Puccinia caricicoles. La membrane 
écidiosporée est mince mais pourvue d’une douzaine d’épaissise- 
ments épars, de 2 g environ, oü les pores germinatifs sont situés. 
La paroi y est done plus épaisse mais évidemment aussi moins dense 
qu’ailleurs. Elle est réguliérement verruculeuse, les verrues étant 
tie 0,5 p environ, ce qui est aussi la distance entre elles.

Puccinia Caricis-Shepherdiae développe sa phase monocaryotique 
sur Elaeagnus et Shepherdia. Cette espéce a eile aussi un péridium 
cylindrique bien que peut-étre plus court que 1’espéce précédente. 
Leurs types écidiosporés sont presque identiques ce qui semble 
indiquer une proche parenté entre ces deux espéces, hypothése 
confirmée par l’affinite entre les families hospitaliéres, Thymeleaceae 
et Elaeagnaceae. La difference essentielle entre les deux espéces 
semble étre celle que les urédospores de P. extensicola ont 2 pores 
germinatifs situés un peu au-dessus de la région équatoriale, tandis- 
que les pores sont équatoriaux chez P. Caricis-Shepherdiae; tout 
selon Arthur (1934); nous n’avons pas eu l’occasion de controler 
ce détail. Il est å remarquer que Arthur, dans sa clef de determina
tion, place la derniére espéce dans un groupe å 3 pores germinatifs!

Puccinia macrospora se distingue å plusieurs égards des autres 
Urédinées ici traitées. Ses écidiospores sont remarquables, comme 
le souligna déjå Arthur, par leur membrane fortement épaissie 
au sommet, jusqu’a 8 g n’ayant autrement guére plus de 1 /1. Les 
écidiospores sont percées d’une dizaine de pores germinatifs 
épars. En outre ces spores présentent un type de verrucosité qui 
est unique dans ce groupe de Roubles. A part les petites verrues 
leur membrane est ornementée de nombreuses verrues plus ou moins 
complexes, jusqu’ä 1,5 g, pareilles å celles qu’on trouve par exemple 
chez certaines Puccinia autoiques infestant les Ombelliféres, comme 
P. Smyrni-Olusatri.
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Ce type de verrucosité se rencontre également chez les écidio- 
spores de P. Vilfae (alternant entre Verbena spp. et Sporobolus spp.) 
qui d’ailleurs sont tout å falt semblables å celles de P. macrospora 
aussi par leur apex épaissi. On pourrait étre tenté de croire ä une 
parenté entre ces espéces. Une paroi écidiosporée fortement épaissie 
au sommet existe également chez quelques autres Puccinia grami- 
nicoles, comme Puccinia Bartholomaei et P. peridermiospora, ces 
espéces ayant pourtant une membrane finement et réguliérement 
verruculeuse. Il convient peut-étre de remarquer que les verrues 
fortes existant chez la plupart des espéces ici traitées semblent étre 
simples (méme si elles sont å considérer comme fusionnées du point 
de vue phylogénétique).

Il semble évident que toutes les Roubles caricicoles, sous une 
certaine reserve de P. macrospora, sont étroitement apparentées. 
Nous estimons cpie le type écidiosporé représenté par P. extensicola 
hydnoiclea et P. Caricis-Shepherdiae est relativement primitif en ju- 
geant 1’existence de pores germinatifs comme un trait primitif disparu 
conjointement å 1’amincissement de la membrane. Comme nous 
1’avons remarqué ci-dessus il y a de faibles pores chez d’autres espé
ces aussi et nous ne voulons nullement nier la possibilité qu’il y 
ait des pores diffus chez toutes les espéces traitées ici, bien que nous ne 
les ayons pas observés avec certitude. La verrucosité réguliére des 
écidiospores de P. extensicola et P. Caricis-Shepherdiae doit égale
ment étre primitive par rapport ä la membrane irréguliérement ver- 
ruqeuse des autres espéces, oil les granules réfractaires représentent 
sans aucun doute un stade avancé. Il convient de remarquer que, 
å ce que nous sachions, de telles structures ne sont connues que 
chez Puccinia sensu lato et chez Gymnosporangium.

Comme il ressort du tableau, les écidiospores avec granules sont 
caractéristiques non seulement des Puccinia caricicoles mais aussi 
des Puccinia hétéroiques formant leur dicaryophase sur des Joncacées 
ou des Liliacées. Ce qui est frappant aussi c’est que ces dernier, 
comme la plupart des Puccinia sur des Cypéracées, förment leur 
phase écidienne sur des Composées. Une autre ressemblance entre 
ces Rouilles se trouve dans le type des cellules péridiales. Juel 
(1899) démontra chez Uromyces lineolatus que ces cellules présentent 
une forme rhombique dans des coupes radiales, contrairement å 
la forme ordinaire carrée ou rectangulaire. Nous avons pu constater 
que cette condition est sans aucun doute commune parmi les Puccinia 
caricicoles; en somme nous n’avons trouvé aucune exception å 
So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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cette regle mais n’en avons non plus fait un inventaire approfondi. 
11 est interessant que ce type de cellules péridiales se retrouve chez 
P. littoralis sur Juncus et chez Uromyces Veratri sur Veratrum. Toutes 
ces ressemblances ne peuvent guére étre accidentelles mais indiquent 
que nous avons ici affaire å un groupe naturel,

Un probléme interessant se pose maintenant, å savoir : dans quelle 
mesure ces Rouilles hétéroiques ont-elles donné naissance ä des 
descendants autoiques? En ce qui concerne certaines micro-formes, 
des propositions plus ou moins bien fondées ont été présentées, 
surtout par Dieted (1918, pp. 492-493) et par Arthur (1934) 
mais aussi par d’autres savants. Il est pourtant évident qu’il faut 
étre tres prudent k ce sujet en tenant compte de ce que les formes 
dégradées peuvent dériver d’autres Puccinia hétéroiques, surtout 
d’especes graminicoles. Rappelons-nous par exemple la micro- 
forme P. Dayi sur Steironema ciliatum (Primulciceae), selon Dietel 
dérivée de P. limosae, espéce alternant entre Lysimachia spp. et 
Carex limosa, tandisque Arthur la rattache å P. Distichlidis, alter
nant entre Steironema ciliatum et Spartina spp. On pourrait nommer 
P. Virgaureae, micro-forme parasitant des Solidago et considérée par 
Jörstad (1948) comme dérivée de P. canaliculata, par Dietel et 
par Arthur comme descendant de P. extensicola Solidaginis tandisque 
Gäumann (1959, p. 543) est enclin de la placer prés de P. Poarum. 
On résoud difficilement de tels problémes uniquement å la base 
des caractéres téliens; des essais biochimiques donneraient peut- 
étre des indications utiles.

Quant aux espéces autoiques pourvues d’un plus grand nombre de 
types sporaux et par conséquant ayant plus de caractéres å comparer, 
nous pouvons évidemment mieux deviner une connexion. II y a 
quelques espéces démicycliques dont les caractéristiques écidiennes 
sont telles que nous sommes enclins de les regarder comme des
cendant d’espéces caricicoles. Nous avons en vue entre autres 
Puccinia dieteliana Syd., P. distincta Mac Alp., P. Erechtites Mac 
Alp., P. tenuis Burr, et P. terrieriana Mayor. Ces espéces possédent 
des écidiospores pourvues de granules, ce qu’observa d’ailleurs 
déjå Cunningham (1931, fig. 105-108) chez P. distincta et P. Erechtites. 
En plus nous avons pu constater que P. dieteliana, P. Erechtites et 
P. terrieriana ont ces cellules péridiales obliques caractéristiques 
pour les Puccinia caricicoles. Il ressort aussi d’une illustration chez 
Mayor (1962, fig. 3c) que cette condition se retrouve chez P. ter
rieriana. Quant a P. distincta et P. tenuis les matériaux å notre dis-
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position n’admettent pas un examen du péridium. La presence de 
granules n’est pas en soi une preuve décisive de parenté entre les 
espéces en question et les Rouilles caricicoles puisqu’il y a des 
granules également chez un certain nombre d’autres Puccinia 
hétéroiques parmi lesquelles il faut surtout signaler P. Poarum, 
qui forme de mérne ses écidies sur des Composés. Pourtant le type 
des cellules péridiales indique plutöt une connexion avec les Puccinia 
caricicoles. Quant å P. dieteliana il faut remarquer qu’il est lié å 
Lysimachia (au sens restreint) et qu’a ce qu’on Sache P. limosae 
est la seule espéce hétéroique formant ses écidies sur ce genre, 
P. Distichlidis semble étre lié au genre voisin Steironema.

Nous n’avons pas eu accés au matériel écidien de P. tenuis, 
déterminé avec certitude. Il faut observer que des écidies isolées 
sur Eupatorium peuvent appartenir ou å P. tenuis ou å P. Eleocharidis 
et il nous semble impossible de dénominer suremcnt de telles écidies; 
c’est seulement la présence simultanée de téliosores qui permet de les 
identifier comme P. tenuis. Car cette espéce est clairement caracté- 
risée par le redoublement des écidies, comme le supposa déjå Jack
son (1931, p. 68); et encore, ce qui est bien intéressant, ce phéno- 
méne singulier de redoublement doit étre commun å toutes les 
espéces autoiques mentionnées ci-dessus. 11 est vérifié expérimentale- 
ment pour P. terrieriana par Wilson et Walshaw (1963, p. 383). 
Chez de telles espéces le mycélium dicaryotique n’engendre pas le 
stade urédo mais bien des écidies (ou en parlant avec Arthur des 
« urédies écidioides »). A notre avis, la question n’est pas tout ä 
fait éclaircie si ces espéces possédent aussi une phase monocaryo- 
tique. Cunningham (1931) a décrit des spermogonies chez P. distincta 
et P. Erechtites et elles sont aussi rapportées chez P. tenuis. Mais il 
n’y a pas de renseignements sur leur présence chez P. dieteliana. 
Quant å P. terrieriana Mayor (1962) n’en trouva pas et Wilson et 
Walshaw (1. c.) signalent: » A pycnidial fungus has been found as
sociated with the aecidial stage; but it has not yet been tested ex
perimentally whether this is part of the life-cycle of Puccinia terrieri
ana or not. Probably it is not. » A notre avis il est vraisemblable que 
les basidiospores donnent naissance å une premiere génération 
monocaryotique, probablement peu manifeste, engendrant et des 
spermogonies et des écidies, dont les spores vont donner une se- 
conde génération dicaryotique aux écidies nombreuses et frappantes.

En résumant les pages précédentes nous croyons pouvoir prétendre 
que les Rouilles ici traitées sont apparentées et doivent étre dis- 
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Tableau I.

Rouille Höte écidien Hüte télien

Taille
maximum des 
granules (/()

P. atropuncta Prenanthes Liliacées 4
U. Veratri Adenostyles » 5
P. liltoralis Sonchus Joncacées 3,5
P. obscura Bellis » 4
U. Junci Buphthalmum, Pulicaria » 4
U. Silphii Silphium » 4
P. canalicalata Ambrosia Cypéracées (Cyperus) 3,5
P. obtecta Bidens » (Scirpus) 3
P. Scirpi Limnanthemum »> » 7
U. lineolatus Glaux » » 2

Hippuris .» » 2
Sium » » 2

P. Eleocharidis Eupatorium * (Eleocharis) 2
P. macrospora S milax » (Carex) —

P. Caricis-Shepherdiae Shepherdia, Elaeagnus » » —

P. extensicola hydnoidea Dirca » » —

Phrymae Phryma » » 4
Asteris Aster » » 4
Euthamiae Euthamia » » 5
hieraciata Hieracium » )> 4
Solidaginis Solidago » » 5

P. atrofusca Artemisia » » 1
P. Linosyridis-Caricis Aster » ,> 4,5
P. arenariicola Centaurea nigra » » 3
P. Caricis-montanae Centaurea scabiosa » » 3
P. tenuistipes Centaurea jacea » » 4
P. Aecidii-Leucanthemi Chrysanthemum » » 1,5
P. bolleyana Sambucus » » 5
P. minutissima Decodon » » 6
P. caricina Ribes » » 5

Urtica » » 4
P. limosae Lysimachia » » 6
P. paludosa Pedicularis » » 2
P. uliginosa Parnassia » » 3,5
P. vaginatae Saussurea » )> 5
U. Caricis-sempervirentis Phyteuma » » 2,5

tinguées corame un groupe naturel, les Caricinae. Il semble propre 
d’admettre å ce groupe le rang de section, voir ci-dessous.

Ces Rouilles sont indubitablement avancées comparées ä la
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plupart des Rouilles graminicoles. Ainsi que nous venons de le 
dire, leurs écidiospores sont en général granuleuses, condition rare 
parmi celles-ci. Les urédospores sont d’ordinaire pourvues de 2-3 
pores germinatifs équatoriaux chez les Caricinne tandis que percées 
de pores nombreux et épars chez les Puccinia graminicoles, ce que 
est considéré comme un trait primitif, cf. Cummins (1936). Cependant 
le type Bullaria est rare aussi parmi les Caricinae et å ce que nous 
sachions, il n’est représenté que par Uromyces Veratri. On pourrait 
dire que U. Caricis-sempervirentis est å la limite du Bullaria, å cause 
de ses pédicelles fragiles, mais leurs téliospores manquent de pa- 
pille et sont lisses. Un trait probablement primitif commun å un 
grand nombre de Puccinia sect. Caricinae est le fait que leur phase 
écidienne est liée aux Composées.

Il est remarquable qu’aucun Puccinia autoique et macrocyclique 
ne soit connu ni sur les Cypéracées ni sur les Joncacées. Y a-t-il 
une Sorte de barriére empéchant la premiere generation å se pro- 
duire sur les plantes de ce type? 11 est significatif qu’il en soit de 
méme pour les Graminées. On ne connait que deux espéces dont la 
phase écidienne prenne naissance sur des membres de cette famille, 
å savoir Puccinia yraminella et Uromyces pencanus, mais quant ä 
ces espéces il y a de bonnes raisons pour supposer que leurs écidies 
sont formées du méme mycelium que le stade III.

Summary.

The present paper deals with a number of heteroecious species of 
Puccinia (including Uromyces) with uredia and telia on Cyperaceae, 
Juncaceae or Liliaceae. The author has examined their aecidial 
stages finding that all these forms, with the exception of Puccinia 
Caricis-Shepherdiae, P. extensicola hydnoidea and P. macrospora, 
are characterized by aecidiospores of essentially the same type. 
Thus the spore membrane is irregularly verrucose with larger warts 
and in most cases also with the peculiar refractive bodies described 
by Klebahn (192—1914) and termed “pore plugs” by Dodge (1924) 
in his study on Gymnosporangium myricatum. Apparently there is 
no essential difference between verrucae and “plugs”, the latter 
being enlarged warts.

The similarity in aecidiospore type indicates an affinity between 
the rusts in question, suggested already by the kinship of the host 
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families. Fuithermore it should he noted that these species are 
characterized by an aecidial peridium of a rather unusual type, the 
pei idial cells having an oblique rhombic contour in side view. The 
authoi draws the attention to some demicyclic, autoecious species 
with similar aecidial characters, viz. Puccinia distincta, P. Erechtites, 
P. tenuis and P. terrieriana on Compositae, and P. dieteliana on 
Lysimachia, advancing the view that these forms are descendants of 
heteroecious Carex-rusts or their allies.

Puccinia Caricis-Shepherdiae and P. extensicola lujdnoidea are 
characterized by aecidiospores with a uniformly and minutely ver- 
i ucose membrane, which is perhaps a more primitive condition. 
P. macrospora is highly distinctive because of its aecidiospores being 
apically thickened. These species, too, however, possess the oblique 
t\pe of peridial cells found in the other Carex rusts.

In the author’s opinion these rusts, possibly the strongly deviating 
Puccinia macrospora excepted, comprise a natural group meriling 
the rank of a section which could appropriately be named the 
Caricinae. In order to validate this name we give a formal diagnosis:

Puccinia Pers. sect. Caricinae sectio nova. Species aut heteroicae, myce- 
lio teleutosporifero in Liliaceis, Juncaceis et Cyperaceis parasitante, aut 
autoicae, demicyclicae vel microcyclicae, imprimis in Compositis vigentiae. 
Aecidia cupulata cellulae peridiales si lateraliter visae rhombicae, aecidio- 
sporae saepissime granulosae. Typus: Puccinia caricina DC.

I he author is much obliged to Dr. Irene Wilson, Aberystwyth, and Dr. 
George B. Cummins, Lafayette, for kindly sending material of Puccinia 
terrieriana and P. atropuncla, respectively.
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Legende des planches.

Planche I.

Fig. 1. Puccinia Caricis-Shepherdiae; écidiospore. Pore germinatif å la fléche. 1250 x
2. °Puccinia macrospora; écidiospore; vue superficielle montrant des verrues de taille 
différente. 1250 x.
3. Puccinia macrospora; écidiospores; paroi épaissie au sommet. 500 x.
4. Puccinia minutissima; écidiospore vide, colorée au Bleu coton, laissant voir les pores 
germinatifs. (Les granules sont tombés.) 500 x .
5. Puccinia minutissima; écidiospores granulées. 500 x .

Planche II.

Fig. 1. Puccinia limosae; coupe du péridium écidien. 500 x.
2. Puccinia dieleliana; écidiospores. 500 x .
3. Puccinia terrieriana; écidiospores. 500 x .
4. Puccinia caricina; écidiospores å grandes verrues. 500 x.
5. Puccinia caricina; écidiospores å granules. 500 x .

Planche III.

Fig. 1. Puccinia dioicae; coupe du péridium écidien. 200 x .
2. Idem. 500 x .
3. Puccinia terrieriana; péridium. 500 x .
4. Puccinia littoralis; péridium. 500 x .
5. Puccinia Poarum; péridium. 200 x et 500 x .
6 Puccinia dieteliana; téliospores prenant naissance dans la cupule écidienne! 2U0 x
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WHAT IS EPIPACTIS CONFUSA YOUNG?

BY

ÅKE LUNDQVIST.

When in his fundamental investigation of 1946 Nannfeldt gave a 
new definition of the species Epipactis persica Haussen., this implied 
a unification of several geographically distinct forms. His descrip
tion of the species, however, was essentially determined by his per
sonal familiarity with the Scandinavian form. Later on, by Young 

in 1953, the latter form was given the rank of a distinct species 
named Epipactis confusa Young, and re-described. Within this 
compass the differences between Nannfeldt and Young are rather 
insignificant; yet the latter appears to be more inclined to consider 
the Scandinavian form homogeneous.

When it is pointed out by Nannfeldt 1946, p. 14, that (the Scan
dinavian form of) his E. persica shows a considerable ecological 
amplitude and a corresponding variation in habit, however, I feel 
dubious on both points. Personally I know the species inter alia 
from five or—depending on how to interpret the locality concept 
—eight Öland localities; all of them being almost equal in soil and 
drainage, and showing no great differences as to the composition and 
exposition of the ground cover (cf. Lundqvist 1965). To contrast 
herewith such types of locality as, for instance, Gotland pine woods 
(cf. Pettersson 1958) or Scanian beech woods would hardly 
be appropriate. No more have I been able to discover any differences 
of habit between Öland and Scanian specimens in vivo. The essen
tial thing, however, is that the polymorphism really present in the 
species, as far as my experience goes, cannot be traced back to 
manifest differences in habitat.

As a matter of fact, this polymorphism which is rather hastily 
touched upon by Young as concerns his E. confusa, is even more far- 
reaching than indicated by Nannfeldt’s observations. My sup
positions on this point, as set out a year ago, have now been sub-
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Fig. 1. Epipactis confusa f. pendula. — Öland: Källa, July 1965. —r Photo Mia Ferm.

stantially confirmed by field research. Within easy reach was parti
cularly the main Öland locality of the species, Eskilsmossen in the 
parish of Källa, with hundreds of specimens. For practical reasons 
Sv.Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Fig. 2. Epipadis confusa f. pa/gns, not quite typical (transitional to f. pendula). — 
Scania: Röddinge, August 1965. — Photo Arne Lundqvist.

E. confusa Young will in the exposition to follow be characterized 
by several explicite forms, which for the sake of perspicuity as far 
as suitable go back to Young’s specification of Epipadis phyllanthes
G. E. Sm. (cl. primarily Young 1953). For the prevention of every 
misunderstanding, I am anxious to emphasize in advance that these 
forms show certain transitions among themselves.

At the earliest anthesis commences in stout individuals with broad 
leaves. 1 he first to blossom may in some cases by characterized as 
f. pendula, in other cases a formerly not described f. patens (further 
particulars below) may be present. The main bulk, including several

Su. Bot. TidsUr., 60 (1966): 1
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populations in their entirety, belongs to f. confusa. Occasionally the 
latter may appear in a cleistogamous modification. The (generally?) 
likewise cleistogamous f. vectensis which in 1964 I thought I might 
have observed in two places (cf. Lundqvist 1965, Fig. 1) has not 
been found this year, maybe owing to the fact that I had to leave off 
my observations before the ending of efflorescence which was nearly 
three weeks retarded; on Nannfeldt’s evidence (l.c., p. 15) the 
form is still to be taken for existent.

In f. pendula (see Fig. 1) the individual flower may for some day 
be nearly wide-open but then closes to a more or less cylindrically 
campanulate shape; at least the lower flowers are from the very 
beginning strongly pendulous with markedly swollen ovary. It 
would seem that f. patens (see Fig. 2) should be regarded rather 
as a modification with delayed or possibly entirely failing fertiliza
tion. Here separate flowers (owing to overcrowding?) may even be 
straight upturned; having reached its climax after some 24 hours 
the individual flower is wide open (rather as in Gagea pratensis 
and, rarely, in E. helleborine), with sepals and petals striving out
wards (-backwards), and then retains this shape to the very last. 
In f. confusa the flowers throughout the anthesis appear (narrow-) 
companulate; here the fresh flower normally is but slightly drooping, 
yet in the regression abruptly stooping down; cleistogamous confusa 
individuals behave in like manner.

A conspicuous rostellum is found at least in ff. patens and confusa 
and has been observed in about half the number of flowers just 
opened. When evanishing the rostellum leaves a little brownish 
mark behind, as has sometimes appeared before the pollinia join the 
stigma. This will not infrequently have occurred already when the 
flower opens, and will otherwise hardly be delayed for more than a 
day or two. Although some respite is thus left for insect-fertilization 
and such an action is facilitated by individual upturned flowers 
(also cf. Pettersson 1951) allogamy is likely to be quite an ex
ception. I have never been able to detect any nectar and, conse
quently, have never observed any visiting insects except for some 
Homoptera and an obviously uninterested fly. That autogamy is the 
normal case in the species is not inconsistent with the fact that among 
three particularly examined Öland stocks, two of them showed a 
nearly one-hundred-per-cent fruiting with good seed-set (the third, 
on the other hand, had only one fruiting out of some twenty indivi
duals; cf. Pettersson 1951).
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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The duration of the flower is exceedingly individual and probably 
to a considerable extent determined by meteorological circumstances. 
As to ff. pendula and patens about ten days on an average may pass 
before the sepals begin to show some darkening in the tip, and ten 
more days until their complete shrivelling; in f. confusa the process 
is over in half the time. A specimen of f. patens, observed during 18 
days, in this time gradually developed eleven flowers, with three 
still remaining in bud; whereas in individuals of f. confusa all or 
nearly all flowers appear to be in blossom as soon as in some three 
days.

In the chronologically arranged series of forms pendula—patens— 
confusa-vectensis, the two first-mentioned forms appear to be parti
cularly closely related, and f. vectensis might be taken rather as a 
serotine variant of the type. To put in any taxonomic concepts in 
these phenomena is in my opinion altogether out of the question, 
until the modalities of their formation have been known to some ex
tent. For the present it may probably not even be known whether 
the individual plant remains unchanged from one year to another 
so that the development of the forms is unrelated with, say, the age 
of the individual.

Among these, I repeat, probably fictive forms, only the type has 
hitherto been fully taken into consideration. Owing to this the pre
valent notion of Epipactis confusa Young has been impaired by a 
certain one-sidedness. Along with too categorical statements, parti
cularly Young’s own account in its several versions displays ele
ments which seem rather questionable. For that reason it looks to 
me as if a revision were needed. The following description of the 
species is entirely based upon Öland material, but its general appli
cability will be elucidated in the notes attached by reference numbers.

Epipactis confusa Young.

Subterranean stem of varying length, up to 10 cm. recorded; 
violet-tinged. Rhizome usually quite short(i), with a largish bunch 
of roots (2); though sometimes 5 cm. or more, in that case rather 
slender, with thinly scattered roots (adventitious?). Roots fairly 
variable, often uneven, in thickness, 1.5-3 mm. (a), probably 
rather long.(*)

Stem above ground(5) including inflorescence up to 65 cm., 
usually 25—40 cm; erect, rigid, (1.25-)1.5—4 mm. diameter below; (6)
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Fig. 3. Epipactis confusa. — Östergötland: Omberg, roadside in coniferous forest, 
August 1960. — Photo Bengt Pettersson.

with usually three basal sheaths, the uppermost one + leaf-like. 
Leaves (2-)3-6, usually 4; bifarious, in large plants sometimes 
trifarious; the uppermost one + bract-like; yellowish green—dark 
green, but never greyish green; (?) with fleshy glossy upper side, 
veins usually not prominent, and underneath undecidedly 3-7- 
veined. Foliage concentrated to or somewhat above the middle of the 
stem, the leaves usually distinctly longer than their internodes; their 
length not appreciably correlated to the length or stoutness of the 
stem, though the breadth greater in robust individuals. Lowest leaf 
(broadly) ovate, rather blunt, flat; the upper ones ovate lanceolate- 
narrow lanceolate, + undulated (8) and + keeled, + bent down from 
So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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their middle (9), + obtusely or (in tender plants) tapering acute (10); 
the second lowest one usually largest, (10 x 3—) 8 x 3.5—5.5 xl.5 
(—3.5 x0.75) cm.; the following ones not much shorter, but decreas
ing in breadth.

Raceme oriented c. 180° in the plane, usually turned to the south; 
erectly stalked (n), usually comprising 1/4 of the superterranean 
stem, sparsely and irregularly short-haired. The lowest bract usually 
at least twice as long as the flower, the topmost ones not surpassing 
the ovary. Flowers up to 25, usually much fewer, about 15 down to 
3-4 or even a single one; strikingly short-stalked, 1-3 mm.(12) Bud 
more lengthened ovoid than in standard E. helleborine, with a long, 
often curved cusp.(13) The virgin flower normally is horizontally 
directed, when fertilized pendulous.(14)

Only in anthesis does the polymorphism of the species appear.(15) 
From I. pendula with cylindric(16), pendulous flowers which are 
fertilized already in the bud, f. patens mainly diverges by unchang- 
ing'y wide-open flowers; whereas f. confusa shows (narrow) 
campanulate, in the beginning horizontal, later on drooping flowers.

In 1. pendula sepals and petals are mid-green on both sides, tri
angular, acute—acuminate, keeled, c. 11 and 9 mm. respectively^18) 
Labellum not longer than the petals. Hypochile large and deep, inside 
green (17); nectar never recorded. Epichile white, + green marked, 
in the fresh flower spongy and vague in contours; with a deep 
longitudinal furrow in its basal half flanked by two large snowy(17) 
bosses; (is) at first lengthened cordate, but its apical half very soon 
strongly reflexed and early shrivelling (cf. Fig. 2).—In f. confusa 
again, sepals and petals are whitish green with mid-green keel, 
narrower, in length 9-10 and 8 mm. respectively, or yet somewhat 
smaller; labellum still differentiated but hypochile shallower and 
epichile pure white with relatively smaller bosses. Occasionally f. 
confusa may appear cleistogamous(«), with analogously differentia
ted labellum.(20)

Anther bright yellow, stigma milky white. Rostellum, at least in IT. 
patens and confusa, often directly visible (21) in the fresh flower, 
quite small, globular, glassy in colour, but rapidly shrivelling to a 
brownish mark. Very often, however, even here the pollinia are 
resting on the stigma already when the bud opens.

Ovary in f. pendula already at the beginning of anthesis (slender) 
pyriform; (22) c. 10 mm. in length, with marked ribs, sparsely short- 
haired; fruit similar but comparatively slender, already after two
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weeks up to 16 mm. in length. In f. confusa the ovary is a mm. or 
two shorter, and swelling only at a later stage of the flowering; the 
ripe capsule green, pendulous (23), pyriform—clavate(24) and 11— 
15(—18) mm.(2S)—Seeds fusiform, c. 1.15 x0.29 mm.(26)

Flowering two good weeks before E. helleborine.(27)
Fertile woodland soil on sand.(28)
Locality: Öland, parish Källa, Eskilsmossen.

Notes.

(1) “Rhizome ascending” (Young & Renz 1958)—as far as my experience 
goes, exception rather than rule. Cf. note 2.

(2) According to Young 1962 a, E. confusa as compared with E. phyllant- 
hes has “less copious roots”. In his type drawing (Young 1953, Fig. 2), 
however, I consider the root system of E. phyllanthes quite as representative 
for E. confusa, the latter being typified by a pure extreme (reminiscence of 
poor herbarium specimens?).

(3) The root diameter, we are told by Young 1953, is on the average some
what smaller in E. confusa than in E. phyllanthes. This may, however, be a 
matter of habitat; cf. Young 1962 b, Table 2, with its contrasted values for 
“inland” and “dunat” E. phyllanthes and E. helleborine. On Öland the 
soil in question is throughout strongly sandy (cf. note 28).

(4) The root system very often shows a highly manifest mycorrhiza 
organization, allying itself to a mouldering tree-branch — cf. b ig. 1 (the 
plant pretty frequently cropping up from an old heap of sticks, evidently 
willingly adapting itself to a saprophytic life).

(5) “Stems usually solitary, occasionally in pairs or clusters” (Young 
1953) is substantiated as compared with the categorical “stems solitary” 
(Young & Renz 1958)—cf. Fig. 3. Rhizome in common or not (cf. Young 
1949, p. 106)?

(6) As compared with E. phyllanthes, E. confusa is said to have a more 
slender stem (inter alia in Young & Renz 1958). As for the type this may 
he correct, but scarcely so far as ff. pendula and patens are concerned. 
Cf. Pettersson 1958.

(7) Cf. “general aspect” in Young 1953, p. 258, also concerning E. 
phyllanthes.

(8) “Not undulate” it is said, even in Young & Renz 1958-??
(9) “Leaves recurved” (Young & Renz 1958), illustrated by Fig. 2A in 

Young 1953, is in no way borne out by Öland material.
(10) “Seldom conspicuously acuminate” (Young 1953, p. 264) is sub

stantiated!—As is well known, other Epipaclis species show quite as mani
fest individual variations in size and shape of the leaves.

(11) The slouching flower axis in the type drawing in Young 1953 is a 
thing I have never noticed in vivo. Herbarium deformation?

(12) Herbarium specimens from the mainland, for instance Scania: 
Röddinge, have in several cases shown considerably longer pedicels, up to 
5 mm. This measure is very variable also in other Epipactis species.
So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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(13) As stressed by Smith 1852 in his primary description of E. phyllant- 
hes.

(14) Thus the flowers cannot be generalized either as “cernuous” (Young 
1953) or as “strongly pendulous” (Young & Renz 1958, p. 153). Cf. Pet
tersson 1951.

(15) To avoid superfluous details, the description has a far as possible 
been confined to ff. pendula and confusa. In regard to ff. patens and vec- 
tensis respectively, the reader is referred to the introductory statement and 
Nannfeldt 1946, p. 15, footnote.

(16) Temporarily almost wide-open; cf. the introductory statement. 
This phenomenon has also been observed in the British parallel form, see 
Thomas 1941, p. 204.

(17) Young in different places gives different shades of red as standard 
for the inside of the hypochile, for instance “hypochilio ... intus plerumque 
fusco-rubro vel -purpureo, rarius viridi” (Young 1953, p. 264). The bosses 
of the epichile are said (ibidem, p. 265) to be “pink or purplish”. Nann
feldt 1946, p. 15, on the contrary arrives at the statement (in translation 
from the Swedish) that the flower “as appears from literature may excep
tionally (in sunny places?) get a slight pink tinge; any deeper red or reddish 
brown colour is entirely lacking, even inside the hypochile”. Pettersson 
1958, p. 94 (in translation): “The flower may even show a reddish tinge” 
(occasionally on Gotland, along with normal plants—Bengt Pettersson 
in litt. 1965). For my own part, I have never seen any reddish colour on 
the labellum.

(18) Here it indirectly appears that both Nannfeldt and Young have 
taken f. confusa only into consideration. Thus Nannfeldt 1946 (in trans
lation) states that the flowers are “considerably smaller than in E. helle- 
borine” and the epichile “almost level with only minute bosses”.

(19) “Not cleistogamic” (Young 1953, p. 269) thus has its exceptions.
(20) With reference to f. veclensis cf. note 15.
(21) Nannfeldt 1946 mentions a rudimentary rostellum. In conformity 

to his own earlier view (see for instance Young 1949, p. Ill), Young in 
his formal description of species (1953, p. 265, cf. p. 264) states: “glandular 
rostellum occasionally present in bud or early flower but rapidly disap
pearing and not usually visible”—but otherwise regards the rostellum as 
non-existent: “no glandular rostellum” (ibidem, p. 259). Pettersson 1958 
on the contrary lays strong stress on the positive rostellum character in his 
Gotland material.

(22) “Ovary ... not swelling until the flower starts to wither” (Young & 
Renz 1958) thus cannot be upheld as a species characteristic.

(23) Cf. E. helleborine: at any rate for its Öland form it will as a rule hold 
good that the fruit, being at first rather pendulous, towards the time of 
capsule cracking rises to a + horizontal position.

(24) “Obovoid” according to Young 1953.
(25) Maximally 14 mm. according to Young 1953. Cf. note 26.
(26) These measures are discussed in an excursus below, to the effect that 

no taxonomic significance will for the present be assigned to them.
(27) “Late July and August”, according to Young 1953. On Öland, an-
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thesis will most years begin already before the 15th of July and only in in
dividual exceptions reach into the latter half of August.

(28) Cf. Lundqvist 1965. On Gotland, the species may appear in pure 
naked sand (Bengt Pettersson in iitt. 1965); also cf. Pettersson 1958. 
Evidently confined to limestone or chalk soil (see locality lists in Nann- 
feldt 1946 and Young 1953), maybe with one single exception: Småland, 
Barkeryd parish, July 1887, Oscar Pleuel (Riksmuseum, Stockholm!).

To Epipactis confusa Young in particular have been attributed 
several characters which have been considered to constitute a dis
tinction from Epipactis phyllanthes G. E. Sm. On this point especially 
the following accounts may be consulted: Young 1953, pp. 256 
(Fig. 2A), 258-259, 260 (Fig. 3C), 263-265, 269; Young 1954, p. 
142-144; Young & Renz 1958, p. 156; Young 1962a, p. 138; \oung 

1962 b, p. 140-141. To take up again for discussion all particulars 
and shades in the description will hardly be needed here. With 
principal references given, the following summary may prove suf
ficient.

A. Habit (Young 1953, pp. 256, 258). — No constitutive difference; cf. 
above, notes 5, 6, and 7, also Young 1949, p. 113.

B. Rhizome (Young 1953, p. 256). — Mystification; cf. above, notes 1 and
2.

C. Root thickness (Young 1953, pp. 264, 266). Probably a matter of 
habitat; cf. above, note 3.

D. Leaves (Young 1953, pp. 256, 269). — Differences in part non-exist
ent, in part overemphasized; cf. above, notes 8, 9, and 10.

E. Leaf edge papillae (Young 1953, p. 260). — Proves true, but appears 
overemphasized. To be true, Young points out that “the ranges of E. 
phyllanthes and E. confusa just overlap in Denmark”, in Jutland and on 
Funen,1 the first-mentioned species, however, “very rare and uncertain in 
its appearances” (Young 1953, pp. 257, 260, 267; 1954, p. 144; 1962a, 
p. 138). Intermediate forms still occur, for instance Scania, Ifön, 18/7 
1930, Lorentz Lindquist (Gothenburg univ.!), and according to Young 
1952, p. 267, in E. phyllanthes on the Isle of Wight. Also in E. helleborine 
the character concerned is rather variable.

F. Orientation of the flower (Young 1953, p. 259). — Unclear; cf. above, 
note 14.

G. Ovary (Young 1953, p. 259). — Is even the virgin ovary in E. phyllant
hes actually “pyriform or obconical”? Cf. above, note 22.

FI. Labellum (Young 1953, pp. 259, 261). — Incomplete observation; 
cf. above, notes 16, 17, and 18.

I. Fertilization (Young 1953, pp. 259, 264, 269). — Incomplete observa
tion; cf. above, notes 19 and 22.

1 “Falster” (Young 1962a) appears to be a mere slip of the pen.
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J. Fruit (Young 1953, pp. 259, 267). — In E. phyllanthes the perianth 
is said to be “extraordinarily persistent, being fresh and green (except for 
the labellum) when the seeds are being shed” (Young 1949, p. 108). As 
against E. confusa this may constitute a real difference — cf. the introduc
tory statement above—although further study is required in regard to the 
rare ff. pendula and veclensis. — On the other hand, the form and size of 
the fruit are dubious characters; cf. above, notes 24 and 25.

K. Seeds (Young 1953, p. 259). — No convincing character; cf. above, 
note 26.

L. Chromosome number (Young 1953, p. 259). — Significance uncertain, 
see Lundqvist 1965, p. 223.

In this review of the recognized but scarcely valid confusa- dis
tinctions, the rostellum character is missing. To this character Young 

did not attach taxonomical significance to the degree of separating 
species, and that on good grounds. On one hand the fact is that a 
rostellum has sometimes been observed also in E. phyllanthes 
(in the bud stage, according to Young 1952, p. 266; cf. Thomas 

1941, p. 204); on the other hand, the rostellum in E. confusa, when 
still present at anthesis, is as manifestly abortive and usually declines 
so early that its existence has even been questioned.

All these alleged specific characters may rather be regarded as an 
attempt to motivate theoretically a practical necessity. A difference 
in aspect has been regarded as a reason to set a limit between the 
Scandinavian and British forms. Now it will have been established 
that E. confusa shows a form composition analogous to that of E. 
phyllanthes, with important points of direct agreement (see also 
Lundqvist 1965). To all appearances the difference is due to the 
fact that the Scandinavian and British populations represent dif
ferently balanced assortments from a common form series, which at 
least for the present should be called Epipactis phyllanthes G. E. Sm.

The history of the British E. phyllanthes taxonomy, which was 
initiated by Lindley 1852, was just 100 years old when Young 

grouped together Vernon Harcourt’s Epipactis, E. phyllanthes 
G. E. Sm., Helleborine viridiflora Wiieldon & Travis, E. leptochila 
Godf. var. uectensis T. & T. A. Stephenson, E. vectensis Brooke & 
Rose, and E. pendula C. Thomas, In regard to the form composition 
of this E. phyllanthes he had even previously (Young 1949) strongly 
approached a view to which he now (Young 1952) gave the following 
expression: “Again, on account of the continuous and even distri
bution of forms, any subdivision of the aggregate species must of
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necessity be artificial.” This view must have been accentuated by the 
fact that obviously polymorphous populations had at long last 
(Young 1952, p. 260) been met with. As the differences observed 
in flower morphology were considered to reflect genetic differences, 
Young nevertheless found the forms deserving the rank of varieties 
(ibidem, p. 265). Among the four varieties thus arrived at (see for 
instance Clapham, Tutin & Warburg 1962) only two, however, 
namely the type (with undifferentiated lip) and var. pendula, have 
played an appreciable role in Young’s posterior statements. And 
one of these varieties, based upon E. leptochila Godf. var. vectensis
T. & T. A. Stephenson and obviously the nearest equivalent to the 
type of E. confusa Young, is to-day (Young 1962 a) found to have 
“no material dividing-line, either geographical or morphological”, 
against var. pendula.

The Scandinavian E. phyllanthes or, if it is preferred, E. confusa 
Young has also its taxonomic pre-history which has been critically 
elucidated by Nannfeldt 1946. For an adequate apprehension of 
the species, Nannfeldt’s positive contribution is indispensable; in 
my opinion, it has undeservedly been thrown into the shade by 
Young’s prosecuting detail investigations. Though these have here 
been made the chief object of criticism, it should however be stated 
openly that their limitation solely lies in lack of material of an es
pecial kind. Without Young’s analytical and, not least, synthetical 
treatment of the British phyllanthes material it would have been out 
of the question to base as positive conclusions on the Scandinavian, 
especially Öland, material. Yet it may he of some interest that the 
local polymorphism in Öland E. phyllanthes came into evidence 
without any premonition; from England the author at that time only 
knew Summeriiayes’ statement that E. pendula C. Thomas and E. 
vectensis Brooke & Rose had so far never been seen together. No 
more has the author’s view of this polymorphism originally been in
spired by Young; the author’s acquaintance with his statements, 
particularly those of 1952 and 1962 a, is of later date. The incitement 
to the author’s rather still more radical interpretation of the form 
composition in the Öland E. phyllanthes has come from another 
quarter, namely (see Lundqvist 1965, pp. 222 and 223-224) an 
unpublished observation by Bengt Pettersson regarding the ros- 
tellum in E. atrorubens (Hoffm.) Schult.
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Excursus: Seed dimensions as a characteristic of Epipactis confusa.

Young has suggested that seed dimensions might be taxonomically 
significative in the genus Epipactis. Differences in seed size as against
E. phyllanthes were already given in his first description of Epipactis 
confusa (Young 1953), and later on preliminary data in this respect 
were given from the other European Epipactis species, too (Young 
1962 5).

hrom Öland seed samples of E. confusa are available, collected 
in 1965, Oct. 3-5th, the capsules then being more or less ready to 
burst. In the individual case two capsules, the lowest and the second 
from the top, were collected and their contents were mixed up. 
Out of nine collected samples in all, one was discarded owing to 
poor condition throughout; on measuring which was made by means 
of a micrometer eyepiece, also individual manifestly deformed 
seeds were rejected. From each sample in this way 30 seeds were 
taken out, distributed into two groups of 15 each, the latter in each 
case showing good conformity with one another. The results of mea
surement are given, with reference numbers 1-8, in Table I below.

for comparison a few samples of E. helleborine were also taken in 
one of the E. confusa localities—reference number 9—11.

The values from Young 1962 5 are, as far as concerned, reproduced 
under reference number 12-14.

The table shows a close agreement between Young’s values for
E. confusa (ref. No. 13) and the corresponding average of the Öland 
values (ref. No. 1-8). A circumstantial evidence is given by the like
wise very close agreement between the British and the Öland values 
for E. helleborine (ref. No. 14 and 9-11 respectively). So far Young 

may be right when considering the differences in seed dimensions 
between E. phyllanthes (ref. No. 12) and E. confusa statistically 
guaranteed. The taxonomic significance of this fact, however, is 
still far from being guaranteed, it being by no means certain that the 
present average values are commensurable or even—as concerns
E. confusa—representative.

“The size of seeds is well known to be almost independent of the 
size and vigour ol' the parent plant” (Young 1962 5, p. 140). To this 
no objections will be made from Öland; thus, it is true, the largest
E. confusa seeds (ref. No. 1) come from comparatively large cap
sules (14 mm.), but on the other hand the smallest ones (ref. No. 7) 
are from a plant with capsules up to 18 mm. Yet the variation from
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Table I. Seed dimensions of Epipactis confusa and others.

Ref.
No. Species

No. OÜ 
collec-

Provenance tions

No. of 
seeds 

measured
Length,

M
mm.

a
Breadth.

M
, mm.

a
Length/
breadth

i E. confusa Källa: Eskilsmossen 1 30 1.30 0.12 0.31 0.04 4.2

2 » 1 30 1.29 0.17 0.29 0.045 4.5

3 » 1 30 1.20 0.13 0.32 0.03 3.8

4 » 1 30 1.17 0.10 0.26 0.025 4.5

5 *> 1 30 1.14 0.11 0.25 0.03 4.6

6 » 1 30 1.08 0.10 0.25 0.03 4.4

7 Böda: Byrum 1 30 0.94 0.14 0.29 0.035 3.2

8 Böda: Hälluddsviken 1 30 1.10 0.09 0.32 0.04 3.4

8 240 1.15 0.29 4.1

9 E. hetteborine Böda: Byrum 1 30 1.06 0.13 0.24 0.025 4.4

10 » 1 30 0.93 0.08 0.27 0.025 3.4

11 )> 1 30 0.88 0.09 0.23 0.02 3.8

3 90 0.96 0.25 3.9

12 E. phyllanthes Young 1962 b 17 170 1.28 0.12 0.28 0.045 4.5

13 E. confusa » 3 30 1.15 0.15 0.27 0.035 4.3

14 E. helleborine » 4 40 0.97 0.09 0.27 0.025 3.4

case to case (ref. No. 1-8) is so strong, especially in regard to the 
average length of seeds, that even this gives cause for hesitation. 
These eight average values—there are no more of them—having a 
variation range of 1.30-0.94, this is nearly three times as much as 
the difference stated between E. phyllantb.es and E. confusa] Of 
greater importance is, however, that I still do not know to what extent 
the different forms of E. confusa give rise to differences in seed di
mensions. As bad luck would have it, my carefully selected and spared 
type specimens of various E. confusa forms were on my return in the 
autumn found to be each and all appropriated by grazing cattle. 
Under these circumstances I had for my sampling to be content with 
what happened to survive in a very limited area; as “different” 
specimens as possible were chosen; but whether among them some 
may represent f. patens, or all of them belong to f. confusa, is a thing 
I cannot tell with certainty.

In other words matters may be stated as follows. Lest an estab
lished biometric difference between E. confusa and E. phyllanthes 
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should be taxonomically irrelevant, it must likewise be established 
either that within each species the forms are indifferent in point, or 
that the populations represented are conformably composed. Other
wise a comparison between E. confusa and E. phyllanthes may result 
in the same way as a comparison between for instance two E. con fusa 
populations, one of them ten per cent, the other ninety per cent f. 
pendula.

Zusammenfassung.

Was ist Epipactis confusa Young?
Die nordische E. confusa Young wurde früher, im Gegensatz zur 

westeuropäischen E. phyllanthes G. E. Sm., als relativ einheitlich 
angesehen. Im Lichte neuerdings hinzugekommenen Materials, 
vorwiegend von Öland, hat es sich jetzt herausgestellt, dass E. 
confusa eine mit E. phyllanthes analoge Formenbildung aufweist, 
u. zw. mit wichtigen unmittelbaren Übereinstimmungen. Obgleich 
diese Formen vom Verf. als taxonomische Nullitäten aufgefasst 
werden, haben sie eine Neubeschreibung der Art erforderlich ge
macht. Davon ausgehend, hat der Verf. die hergebrachten Unter
schiede zwischen E. confusa und E. phyllanthes zur Prüfung auf
genommen und sie als zum Teil nicht existierend, zum Teil zu 
stark betont beurteilt. Die nordischen bzw. britischen Populationen 
dürften vielmehr verschieden zusammengesetzte Sortimente dar
stellen aus einer gemeinschaftlichen Formenreihe, die wenigstens 
vorläufig Epipactis phyllanthes G. E. Sm. zu benennen wäre (wie 
es bereits Bengt Pettersson 1958, p. 94, wenn auch mit etwas ver
schiedener Begründung, haben wollte).—Ein Exkurs bringt einige 
Samenmasse, in erster Linie mit Bezug auf E. confusa, nebst Kritik 
ihrer taxonomischen Tragweite.

Bromma, Nov. 6, 1965.
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ECOLOGY AND DISTRIBUTION IN SWEDEN OF 
ALGAE BELONGING TO HAEMATOCOCCACEAE.

I. Notes on nomenclature and history.

BY

KNUT ALMGREN.

Haematococcaceae is a small family of Volvocales belonging to the 
suborder Chlamydomoncidineae, which includes three more families 
of green flagellates, the distinguishing characters having reference 
mainly to the nature of the protoplast and the cell membrane:

Chlamydomonadiceae protoplast surrounded by a membrane of cellulose 
Haematococcaceae protoplast connected with the membrane by plasmatic 

strands through a jelly-like envelopment 
Phacotaceae protoplast surrounded by a firm incrustation 
Polyblepharidaceae protoplast naked, lacking cell membrane

It is to be noted that flagellate algae—possessing photosynthetic 
capacity or not—are generally also found in faunistic classifications. 
Thus Rotschild (1961) includes Haematococcus and related chloro
phyll-bearing organisms: Carteria, Chlamydomonas, Chlorogonium, 
Eudorina, Pandorina, Polytoma and Volvox in the order Pliyto- 
monadina (Volvocina) of the sub-class Phytomastigina (Phytoflagel- 
lata).

From the ecological point of view Haematococcaceae presents itself 
as a well defined group of organisms, all species growing in one and 
the same biotope, the ephemeral rain (rock) pools, generally of 
small dimensions and based upon firm material, impermeable to 
water. Though sometimes communities are found in the neigh
bourhood of trees, this biotope generally is delimited by areas free 
from phanerogamic vegetation. The clear limitation and the ex
clusiveness of the communities directly offer interesting material for 
ecological studies.
4- 663872 Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966) : 1
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Furthermore Haematococcaceae includes only a few species divided 
into two genera: Haematococcus (Flotow) and Stephanosphaera 
(Cohn). One new genus has recently been proposed: Balticola 
(Droop 1956). Stephanosphaera encloses only one species, the coeno- 
bial S. pluvialis (Cohn). The species of Haematococcus are always one- 
celled. Well-known is H. lacustris Girod-Chantrans-(Rostafinski), 
commonly under the name H. pluvialis Flotow. The species as men
tioned above, suggested for the formation of a new genus are: H. 
(Balticola) droebakensis Wollenweber and H. (Balticola) buet- 
schlii Blochmann. Two more species from S. Africa, recently de
scribed by Pocock (1960), are consequently to be included into the 
new genus: H. zimbabwienis Pocock and H. capensis Pocock.

During more than one and a half centuries Haematococcus has 
been subjected to studies by naturalists from most possible scientific 
aspects: taxonomical, morphological, cytological, physiological, 
genetical, ecological, chemical and biochemical. The list of pos
sible synonyms has been long. Droop (1956) deals with 20 names; 
two more names may be added here: Chlorococcum kermesinum 
(Wrangei.) Fries 1824 and Byssus kermesina (Wrangel) Wahlen
berg 1826. The completed list includes the following names: 1 11

1 Volvox lacustris Girod-Chantrans 1802
2 Lepraria kermesina Wrangel 1824
3 Sphaerella Wrangelii Sommerfelt 1824
4 Prolococcus nivalis Agardh em. Greville 1824
5 Chlorococcum kermesinum (Wrangel) Fries 1825
6 Byssus kermesina (Wrangel) Wahlenberg 1826
7 Haematococcus noltii Agardh 1828
8 Haematococcus Grevillei Agardh 1828
9 Protococcus monospermus Corda 1833

10 Microcystis grevillei (Agardh) Kützing 1833
11 Globulina kermesina (Wrangel) Turpin 1836
12 Discerea purpurea A. et C. Morren 1841
13 Protococcus cordae Meneghini 1843
14 Haematococcus pluvialis Flotow 1844
15 Protosphaera pluvialis (Flotow) Trevisan 1848
16 Protosphaera cordae (Meneghini) Trevisan 1848
17 Prolococcus pluvialis (Flotow) Kützing 1849
18 Chlamydococcus pluvialis (Flotow) Braun 1852
19 Hysginum pluviale (Flotow) Perty 1852
20 Haematococcus lacustris (Girod-Chantrans) Rostafinski 1875
21 Sphaerella pluvialis (Flotow) Wittrock 1896
22 Sphaerella lacustris (Girod-Chantrans) Wittrock 1896
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Examining the original diagnoses, Droop (l.c.) comes to the con
clusion that it is necessary to go as far as to Morren (1841) to find 
a description valid to base a correct name on; thus he finally states: 
“The correct synonym for Haematococcus pluvialis is Discerea pur
purea Morren; expedience however advocates ‘conservation’ of 
the more widely used synonym Haematococcus pluvialis.”

This opinion is reflected in the International Code of Botanical 
Nomenclature 1961, where the generic name Haematococcus Flo- 
tow 1844 is conserved, Haematococcus Agardii 1828 is rejected 
and H. pluvialis Flotow 1844 is listed as the type-species. H. 
lacustris (Girod-Chantrans) Rostafinski is taken as a taxonomic 
synonym. Genus Discerea A. et C. Morren with the tvpe-species
D. purpurea is listed as a taxonomic synonym to be rejected only in 
favour of the correct name and based upon a species different from 
the type-species of the conserved name.

The nomenclatural confusion is indeed not settled. By the pro
position of Pocock (1960) the specific name H. lacustris is brought 
to the front again and consequently the question of the priority of 
Girod-Chantrans is actualized.

The epithet lacustris (Girod-Chantrans) is

accepted and used by:

Rostafinski 1875 
Wittrock 1896 
Hazen 1899 
West & Fritsch 1926 
Smith 1950 
Pocock 1960

rejected or not used by

Coiin 1881 
Pascher 1927 
Droop 1956

Droop argues in favour of a rigorous application of articles 42 
and 52 of the International Code 1952, since he is of the opinion that 
Volvox lacustris Girod-Chantrans 1802 as well as Lepraria kermesina 
Wrangel 1824 and Protococcus monospermus Cord a 1833 are invalidly 
published, while no diagnoses are presented and the descriptions 
are insufficient. Pocock for her part declares (1960, p. 50): “Ac
cording to the International Rules of Botanical Nomenclature a 
worker is not entitled to reject an earlier name merely because he 
considers the original diagnosis ‘scarcely good enough’. However 
strongly we may feel that pluvialis is a more appropriate specific 
epithet for this alga, Girod-Chantrans’s name lacustris as Rosta-
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finski pointed out, is undoubtedly valid and has priority. The name 
Haematococcus lacustris (Girod) Rostafinski must therefore stand. 
Should it later be proved necessary, the generic name Haematococcus 
should be proposed for conservation.”

Volvox lacustris Girod-Chantrans 1802.

The critical attitude of Droop towards the work of Girod- 
Chantrans is by no means to be looked at as an expression for the 
sophisticated mind of modern science facing Ihe fumbling attempts 
of an antiquated naturalism. On the contrary, a certain good-will 
is easily traced in his interpretations of the sometimes rather obscure 
observations and descriptions of this French naturalist. The con
temporary critical judgement of the work of Girod was certainly not 
especially lenient throughout. In a review published two years after 
the first appearence of “Recherches chimiques et microscopiques 
sur les conferves, Bysses, Tremelles, etc.” by C. Girod-Chantrans 
in Jenaische Allgem. Litterat. Zeitschr. 1804, the following apprecia
tion could be observed: “Das ganze Werk ist ganz chaotisch, so 
dass man sogar die Bemerkungen über eine Art von Naturprodukten 
ganz zerstreut hinten und vorn im Buche zu suchen hat. Er nimmt 
auf die Untersuchungen neuerer Schriftsteller fast gar keine Rücksicht, 
und wenn er Haller, Dillon oder Linné anführt, so geschiet es 
mit sehr wenig Critik; daher glaubt er seine meisten oft schlecht 
vorgestellten Arten neu; sie sind auch sehr oft fast unerkentlich 
und ihre Beschreibungen unvollkommen.”

This critical review gives expression to an opinion that will be 
readily understood. Apart from a general unreliability there are at 
least three kinds of insufficiency to be observed: incorrect observa
tion, lack of observation and taxonomic misinterpretation. As to 
the first kind Droop (l.c.) has pointed to one, discussed by Pocock 
as well and probably the main reason for the rejection of Volvox la
custris by Cohn, thinking it was a halic organism found in salt-pools. 
The observation of Girod that Volvox lacustris remains motile for 
three days in “l’eau commune, impregnée d’un douzieme de muriat 
de soude” (p. 187) is still inexplicable. The method of breaking the 
motility of a swarming population of Haematococcus by adding NaCl 
in small, exact doses, described by Droop, is quite reliable. Used 
by the author of this paper as a routinary treatment in several experi
ments this method will under certain conditions give rise to a nearly 
So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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momentary reaction, the final salinity of the medium being 4 %0, 
a small fractional part of the salt range in the experiment of Girod- 
Chantrans.

As to characters and reactions of the organism expected to be 
reported in the publication but unfortunately unsuccessfully sought 
for, only one will be mentioned here. It is a somewhat confusing fact 
that nothing is reported on the green colour of Volvox lacustris, 
postulated as a synonym to Haematococcus pluvialis Flotow. 
Today it is easly shown by high-rate centrifugation that the chloro- 
plast of this alga is invariably green but generally masked more or 
less completely by an oily fraction of soluble fats including the red 
astaxanthines. The administration of this oil fraction under various 
conditions is an outstanding reaction of the cells of Haematococcus 
easily detected and studied under the microscope. If Girod-Chan- 
trans had only taken samples—once or twice—for microscopical 
inspection, his report on invariable red cells could well have passed 
without further notice. But his intentions went as far as the study of 
cultures in vases, where the alternative turning from the dry into the 
wet state and vice versa could be—and actually was—studied. The 
crust of red dried cells was flooded by water, swarmers appeared 
and disappeared and the motile population went into rest again, the 
red colour remaining unchanged. When Droop (1954, p. 397) 
states “that in the field Haematococcus is invariable red”, it is im
possible to take him exactly at his word. From my experience of 
Haematococcus pluvialis Flotow in Sweden populations without 
at least some cells showing a more or less marked green zone are 
rare in the field. In persistently starving cultures it may indeed be 
probably difficult to find cells of that kind. As shown by my studies 
of resting stages of this alga turning into the active fase, the first 
sign of development was always a concentration of the oily, red 
fraction, leaving free an outer green zone demasked by the retire
ment of the red cover against the center. This reaction was the same, 
only more or less accentuated, whether the cells were brought into 
destilled water, diluted media of nutrients or into rain water, re
ceived from the chemical laboratory at Uppsala, where precipitation 
samples from a network of stations were analysed as to their com
position of different ions (Egnér & Eriksson 1955, 1958). The cells 
of Haematococcus pluvialis show the same behaviour in the field, 
though the time when demasked chloroplasts are detectable may 
be short under extremely oligotrophic conditions.
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The taxonomic misinterpretation seems to have been one of the 
main reasons for the rejection of Voluox lacustris as a synonym to 
Haematococcus pluvialis. No doubt Girod-Chantrans was of the 
opinion that the organism described was a hydrozoan animal, the 
motile cells thus being a kind of medusae. This interpretation was 
evidenced already by the first presentation of the work to the Societe 
Philomatique, published in Bulletin des Sciences 1797, where the 
introducer gave the following comment: “De ce grand nombre 
d’observations il paroit naturel de conclure avec C. Girod-Chantran, 
que beaucoup de cryptogames regardées jusqu’ici comme plantes, 
sont des espéces polypiérs.” The contemporary German review sta
ted—not without indignation: “Girods Zweck ist durch chemische 
und microscopische Beobachtungen die Anomalität nicht nur der 
meisten Produkte aus den angefundeten Gattungen des Botanikes, 
sondern auch mancher Schwämme zu beweisen.—Er haltet die 
Tremellen, Conferven und Byssus-Arten für wahre Polypengebäude.”

Girod-Chantrans in his studies of the organism found at Besancon 
refers to the description of an earlier observation in the field by 
Haller, being quite convinced that this Byssus aquatica purpurea 
was a true synonym to his Voluox. “La description de Haller 
achevera, j’espere, de convaincre ceux qui se rendent le plus dif- 
ficilement.” But this description gives no clue to Haematococcus 
pluvialis. As a matter of fact many other species are to be taken into 
consideration in this connexion: “Hanc stagnorum aquis et confervis 
innatantem confervam vidi, tenerum pollinem, qui tarnen crustam 
continuam efficere laete purpureum; — Nonne ista causa aquarum 
quae dicuntur in sanguinem conversae fuisse, Sulzero dictae in 
lacubus propé Andelfmgen?” Water, “converted into blood”, 
was discussed already by Linné (1746), who refers to four cases, 
three of which were caused by living organisms. One of these cases 
of water-bloom was apparently caused by Euglena sanguinea 
(Naumann 1924). There are indeed other possibilities. Chlamy- 
domonas nivalis is not quite excludable. Gloeocapsa sanguinea and 
Trentepohlia jolithus may well be able to form a reddish “crustam 
continuam” covering the bottom of some rock pools (Jaag 1945).

The organism of Haller thus being out of account the only thing 
left is the description by Girod-Chantrans himself. He has observed 
pear-shaped or spherical organisms, invariably red and of different 
size, moving forward, rotating round their axes and emanating from 
spherical mother-cells, forming a red crust after drying. These 
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characters undoubtedly point to Haematococcus pluvialis, though 
not quite exclusively. Some species of Chlamydomonas may also 
have been in view.

There are indeed two points giving decisive references to Hae
matococcus pluvialis. One is the fact that red cysts were used at least 
once for the inoculation of new cultures after 5 years of rest in the 
dry state. This exceptional capacity of surviving under dry conditions 
is a well-known character of the species belonging to Haematococ- 
caceae. Proctor (1957) reports 7 years as a limit for this capacity. 
Braun (1852) in his paper on Chlamydococcus (Haematococcus) 
pluvialis has mentioned that this alga as well as Stephanosphaera 
pluvialis were listed in the catalogue of seed exchange from the 
Breslau Botanical Garden 1851 adding: “Es ist dieswohl das Erste
mal, dass mikroskopischen Gewächsen aus der Ordnung der Algen- 
solche Ehre wiederfährt.”

Another fact is the drawings. Pocock (be.) refers to PI. VIII. f. 
17. These drawings are good enough but the very best is to be found 
on PI. X. f. 5, unfortunately without any reference to the text. Having 
studied the drawings thoroughly, especially paying attention to the 
plasmatic strands, it is impossible not to agree with Rostafinski 
(1875) when he states: “11 est vrai que les cils lui ont échappé, 
mais pour tout le reste ses figures sont exactes et nous montrent 
trés-nettement les enveloppes des zoospores. Ces figures sont incon- 
testablement les meilleures qui aient paru jusque vers le milieu du 
present siécle. C’est sur ces observations, si bien faites, que je me 
fonde pour demander que le droit de priorité soit respeeté, et 
qu’a l’avenir notre algue porte le nom de Haematococcus lacustris 
(Girod).”

Taking the appreciation of the work of Girod-Chantrans into 
consideration, one has to keep in one’s mind that the studies were 
started about 1792. At that time the knowledge of microbiology was 
quite negligible. Only a couple of years before the well-known 
naturalist de Saussure (1786) had given an account of his attempt 
to solve the problem of the red snow, showing that he had been quite 
unsuccessful, though he had had access to microscopical equipment. 
He came to the conclusion that the red snow enclosed some vegetable 
materia, probably a kind of pollen (poussiere d’etamines). But he 
left the door open to another interpretation, “II ne seroit encore 
impossible que ce ne füt une terre separé de la neige meine et 
impregnée de matiéres inflammables par une combinaison immediate
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de la lumiére qui brille avec tant de vivacité dans l’air pure de les 
hautes regions.”

This gives a true picture of the scientific level of the time when 
Girod-Chantrans studied and described the organism from Besan- 
con. The contemporary criticism ought to be taken cum grano salis.

In this account Volvox lacustris Girod-Chantrans has been dis
cussed more or less in detail. I think it has been necessary because 
Ihe opinions have been so apart from one another. If it will be im
possible to come to an agreement about the conservation of Hae- 
matococcus lacustris (Girod-Chantrans) Rostafinski as the correct 
name of the synonym Haematococcus pluuialis Flotow, then the 
next step will not be the proposition of Discerea purpurea A. et C. 
Morren as stated by Droop but the proposition of another quite 
neglected species, Lepraria kermesina Wrangel.

56

Lepraria kermesina Wrangel 1824.

Droop (1956) has not had access to the original paper of Wrangel. 
As mentioned in a note (p. 184) his account is taken from Greville 
1826. The final description of Lepraria kermesina is indeed not based 
upon one paper but upon three papers by Wrangel and two other 
papers giving comments to the first paper of Wrangel, one of them 
written by Agardh and the other by Fries. These five papers give 
together the necessary background for the interpretation of Lepraria 
kermesina and were all published in the Acta of the Swedish Aca
demy of Science for the year 1823 (1824), unfortunately in Swedish.

Droop’s rejection of Lepraria kermesina Wrangel is based upon 
two reasons, one being his opinion that Wrangel considered that 
his organism was a lichen, the other being his judgement of the 
description: insufficient and without diagnosis. It is true that Wran
gel in his first paper considered the organism to be a lichen, as a 
matter of fact a new variety of Byssus Jolithus Linné (Trentepohlia 
jolithus Linné). His opinion was indeed changed having acquainted 
himself with the comments of Agardh and Fries and his last paper 
gave quite a sufficient taxonomical interpretation. Lepraria kermesina 
was considered to be a green alga, related on one side to Uredo nivalis 
(=Chlamydomonas nivalis), on the other to Chlorococcum (Fries) 
and Gonium pectorale.

Wrangel found Lepraria kermesina in September 1820 at a white 
marblestone-quarry near Baldurstad in the Halla parish of Söder- 
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manland county (not in Nerike (Nerike = Närke) as mentioned 
by Droop. The organism was growing mainly in small rock pools. 
It was not at all surprising that Wrangel at first sight came to think 
of the violet stones of Linné, who had travelled in this neighbourhood 
on his way to Öland 1741. In his report from this expedition Linné 
describes Byssus Jolithus, which he had observed in the Kolmården 
mountains between the inns of Vreta and Krokek. Everywhere at 
the road sides Linné had found stones, coated by a blood-red colour, 
giving rise to a bright yellow colour and a delicious odour of violets 
when the stones were rubbed against one another. As to Linné 
this “byssus” was composed of a fine, red powder and wras not thread
like as that of the “foreigner”. Trentepohlia jolithus was very pro
bably growing abundantly on the limestones in 1820 as well as it 
did 140 years later, when the author of this paper visited the old 
marble-stone quarry, abandoned already at the time of Wrangel.

rfhe first paper in which Wrangel gives a preliminary report on 
the organism was entitled: “Notes on Byssus Jolithus Linn.” This 
publication must have been read with special interest by one of the 
members of llie Academy, C. A. Agardh, who was just absorbed 
in the examination of a sample of red snow from a bottle filled and 
sealed by the Ross’ voyage of discovery” 1819. This sample of 
the red snow on the Crimson ClilTs was sent to the chemist J. .1. 
Berzelius, who in his turn handed it over to Agardh. The red 
cells in the melted snow were “unchanged” and Agardh got an 
opportunity to study Uredo nivalis and make a comparison with the 
species found by Wrangel. He prepared a paper for the Academy 
of Science: “Comments to the paper of the baron F. A. Wrangel 
on Byssus Jolithus Linn.”, published in 1824. Here he states, that 
the species described could not be a lichen, among other things in 
consequence of its delicate odour of violets, which is a common 
character of all red algae and never to be found among the lichens.

This statement of Agardh is not correct. As shown by Tischer 
(1936) Trentepohlia jolithus (syn. Byssus Jolithus Linn.) possesses 
quite specific enzymes, being able to split the ^-carotene into ionons, 
the chemical compound of the violet odour. But in other groups of 
red algae wdiere the red colour was caused by compounds other 
than carotenoids, this reaction is of course not possible. Agardh 
comments further: “There is within the class of algae one certain 
section comprising species comparable to the infusorian animals 
of the fauna, one of the genera of this section being characterized
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as follows: vesiculae minutissimae sanguineae aggregatae, forming 
the total corpus or thallus of the organism. There are many species 
and among them the famous Uredo nivalis, found by the English 
expedition to the North Pole on the snow within the limits of the polar- 
circle. As to my opinion Lepraria kermesina is nearest related to 
this species.” (The name Lepraria kermesina was certainly proposed 
by Wrangel at an early stage, Agardii and Fries being informed 
by private communication.)

The third paper of the pentad was written by Fries (1824). 
He states that Lepraria kermesina was not a lichen but an alga be
longing to the genus Chlorococcum of the “algae aquaticae”.

Wrangel was now ready to publish his second paper—the fourth 
of the pentad — “Explanation as to the comments of messrs. Agardh 
and Fries upon my paper on Byssus Jolithus Linn.” (Wrangel 
1824b). Here he has definitely rejected the opinion that Lepraria 
kermesina was a lichen and seems to be in agreement with Fries 
as to the taxonomic interpretation of the organism. He refers to his 
next paper and this was published rather soon: “Microscopical and 
physiological investigations concerning the development of Lepraria 
kermesina and its resemblance to the so-called red snow. Addendum 
to the comments on Byssus .Jolithus Linn.” (Wrangel 1824c). 
This is the last paper of the pentad. The final interpretation of Wran
gel is to be found here.

For his microscopical and physiological studies Wrangel took 
samples of stone fragments with resting cells from the Baldurstad 
rocks. These fragments were placed into saucers, flooded by water 
and left to dry out alternately. One of these cultures was started on 
the 14th of May at 3 o’clock and inspected two days later at 10 
o’clock in the highest “aggrandizement” of the complex microscope. 
Wrangel reports: “Several globules partly dark red, partly hyaline 
were found in the field of sight. To my surprise I observed that they 
all had volontary mobility, quite independent of the movement of 
the water, and this mobility was rotating, the larger globules moving 
more rapidly than the smaller ones. These globular infusorians are 
probably composed of a dark centre surrounded by a slimy mass, 
sometimes expanding at the sides. Such a dark centre was to be seen 
as well in the very smallest of the globules detectable by the aid of 
the microscope.”

On the 30th of July Wrangel reports the following observations: 
“Having settled on the limestone, the small infusorian, used to be 
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held in water for 3 days before they recover their slimy state, once 
again awake to animal life. They always seem to make themselves 
free from the underneath only with some effort but are later able 
to swim around unimpededly. Their predatory beasts, the oblong in
fusorian animals, were abundantly observed today. They pursued 
and swallowed the red globules. They have an oblong form, a little 
more slender at the one end, where the head or the mouth probably 
is to be found. The body is so completely transparent that 4 to 5 
swallowed red globules and besides several smaller, uncoloured 
ones were easily to be seen within them. The body seems to be con
vex, the underside somewhat flattened. On this side they push for
wards with a quite specific bumping movement. Now and then they 
have been seen to contract themselves.”

A few days later Wrangel observed a brown-red film on the sur
face of the water, especially near one of the stones. This film was 
inspected by the microscope: “I found it being composed of a 
cloud of small, red, entirely free globules, very much more rapidly 
moving than 1 ever observed them before. They were also pursued 
by the common beasts.”

At the end of the year Wrangel thought he had observed, “though 
rather indistinctly , on some globules a short pedicel, and he makes 
this remark: “Bauer’s observation that the globules of the red snow 
are pedicelized seems to be quite correct.”

Finally the observations and conclusions are expressed more 
exactly. Wrangel has found

“a sediment, according to the different effects of sunlight being:

(1) green, similar to the so-called materia of Priestley

(2) light red, and finally
(3) dark red or crimson-coloured, consisting of larger globules 

and within them smaller uncoloured ones, the underneath and 
the surroundings as well being composed of smaller, mainly 
colourless globules. This sediment, dried and forming a crust 
is what I call Lepraria kermesina. When this crust, having been 
flooded by water, is liberated from the stone and has returned 
to its slimy state, the globules being separated and the sunlight 
having acted upon them sufficiently, its nature of animal life 
and voluntary movement starts again, until they finally, partly 
by connections of the smaller globules to one another thus 
forming threads, partly keeping the sphaeric form and libe-
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rating smaller globules from the interior, turn to be transparent 
or empty in the centre, the pigment remaining only in the 
peripherical parts.”

Though there are imperfections in the descriptions and in the 
interpretation of the observations, Lepraria kermesina is here no 
doubt shown to be a synonym to Haematococcus pluvialis Flotow. 
Wrangel has observed red resting cells turning green as well as 
the transformation in the opposite direction. He has seen young 
swarmers generated by divisions being liberated from different stages 
of the alga, motile swarmers and clouds of gametes moving at a 
dashing rate and hunted by the beast, the rotifer Philodina roseola, 
known as a permanent companion to the species of Haematococ- 
caceae, and here being excellently characterized.

Though the flagella are not exactly described, it is clearly shown that 
Lepraria kermesina is a green flagellate alga, related to Chlamydomonas 
nivalis and to Chlorococcum (Fries). Wrangel seems to pay more 
attention to the latter, possibly because of the green appearance of 
the species, which Fries possibly had in view, pointing to this rela
tionship. At that time—about 60 years before the investigations of 
Engelmann (1882)—no one had the slightest suspicion of a chlo- 
roplast hidden behind the envelope of carotenoid oil in the invariably 
red cells of Chlamydomonas nivalis. Wrangel points to a third 
relationship: “The larger globules have a striking resemblance to 
the single spheres of Gonium peclorale.” Thus the nature of flagellate 
green algae again is indicated.

'I'he only alga which possibly could have been mixed up in this 
connexion is Trentepohlia jolithas. But Wrangel was well aware 
of the characteristic colour reaction into bright yellow mentioned by 
Linné as specially indicative of Byssus Jolithus. Lepraria kermesina 
did not react in this manner, leaving instead “a bright vermilion or 
red lead colour, not to be removed otherwise than by soft soap and 
water”. Wrangel has here given a perspicacious and correct 
description useful to the modern interpreter, who knows the dif
ferent characters of the carotenoids.

Unfortunately the papers of Wrangel cannot be characterized 
by ingenuity and discernment all the way through. European na
turalists of that time were often under the influence of the dominating 
German natural philosophy, and Wrangel was not at all disinclined 
to adopt such ideas. The work of de Lamarck: Philosophic zoologi- 
que (1809) presented evolutionary doctrines which were in striking 
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contrast to the contemporary ideas, still under the influence of 
“generatio spontanea”. Wrangel (1824b) was apparently quite in 
agreement with the physicist Chladini (1819), who was of the pe
culiar opinion that organisms like the algae of the red snow derived 
their origin from meteoric materials. Wrangel points to the pos
sibility that Lepraria kermesina was descended from the “so-called 
red aerophytes of Lichtenstein”. This opinion has indeed very 
faint connections to his taxonomical, physiological or ecological in
terpretations but is to be mentioned here in order to put these be
wildering excesses of mind into a true historical perspective.

Genus Balticola Droop.
As mentioned above Pocock (1960) rejects the proposition of 

Droop (1956) to separate Haematococcus pluvialis Flotow em. 
Droop (here: Haematococcus lacustris (Girod) Rostaf.) from other 
species of Haematococcus, thus forming a new genus, Balticola.

The following comparison shows the characters, which Droop 
considers distinguish H. droebakensis from H. pluvialis:

Papilla:
Protoplasmic strands:

Pyrenoids: 
Cell division:

Motility:

Parental flagella 
and stigma:

Asexual resting spore: 
Haematochrome in 
vegetative cells: 

Gametogenesis: 
Gametes:

H. droebakensis 
(Balticola) 
present
thick, branched, may 

contain part of the 
chromatophore 

mostly 21
truly transverse first 

cell division 
retended throughout 
the process of cell di
vision

retended by one of the 
daughter cells of each 
division

none
none

H. pluvialis 
(Haematococcus) 
not present 
thin, thread-like

mostly 3-151 2 
longitudinal, proto
plast later turning 90° 

stopped before cell di
vision

flagella removed be
fore cell division, 
stigma retended by 
the protoplast 

present 
present

in asexual cysts 
egg- or pyramide- 
shaped

in motile cells 
fusiform, tapering pos
teriorly

1 Tending to be distributed whole among the daughter cells.
2 Fragmentized throughout the process of cell division.—The upper limit, 15 py

renoids, is based on my own observations, supported by those of Elliott (1934). 
Droop as well as Pocock (see p. 62) denotes 3 to many.
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The main objections of Pocock to the distinctions of Droop are:

(1) An apical papilla has been shown to be a very variable character. Hence 
its presence or absence while sometimes useful as a specific distinction 
is scarcely stable enough to be regarded as of generic significance.

(2) Droop ignores the fine thread-like, distal portions, which connect the 
thick, chlorophyll-containing processes to the wall of the cell. These 
are present in the living cell of all species, but since in H. lacustris the 
protoplast does not normally form thick protrusions, the strands connect 
protoplast and wall directly.

(3) The “truly transverse division” does not exist: division of the cell is 
always longitudinal in respect of the protoplast.

(4) Retention of motility during division is common to all species not ex
cepting H. lacustris.

(5) As to the shape of the gametes the absence of a “pointed posterior pole” 
can scarcely be regarded as a generic character. Droop’s description of 
the gametes of H. lacustris differs from that given by other workers. 
The “possibly not facultative” can hardly be accepted as a generic 
character.

Hence according to Pocock the remaining differences are:

Number of pyrenoids: 
Haematochrome:

Gametogenesis:

H. droebakensis 
(Balticola)
2
not accumulated in the 
vegetative cell 

in motile cells

JI. lacustris 
(Haematococcus)

3-151
may be accumulated 

in all cells 
in resting cells

Pocock finally states:

“Up to a point these are useful for differentiation of species but cannot be 
accepted as generic characters. Even the two most constant and significant 
features—one structural (the presence of the stout proximal portions of 
the protoplasmic processes), the other developmental (the perfecting of a 
non-sexual formation of resting cells with the consequent changes in the 
life history)- cannot be so regarded when weighed against all the charac
ters the algae have in common. I am therefore unable to accept the genus 
Balticola Droop.”

Pocock may be right in her opinion that the papilla and the shape 
of the gametes are too variable and unstable characters to be re
garded as generic distinctions. It may also be true that the transverse 
division does not exist and that retention of motility during cell 
division occurs by all species. I have sometimes observed flagellated 
cells of H. lacustris containing 8 daughter cells. But as to my experi
ence from Swedish strains taken in the field this is not a normal

1 See footnote, p. 61.
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behavior, and I think Droop is right when he states that division 
generally occurs only in cells having removed the flagella. (See 
PI. F:6.)

The existence of thread-like strands, connecting the processes of 
the protoplast of H. droebakensis and other related species, is ines
capable and it is scarcely possible to attach any importance to the 
ignorance of Droop. But the processes containing part of the chloro- 
plast is indeed a predominant character, easily observed and 
rather constant. This feature may be the only structural character 
which is significant enough to be regarded as a generic distinction.

The remaining differences accepted by Pocock without objections 
but only for differentiation of species, are indeed much more valid 
than Pocock is willing to admit. As a matter of fact they are essential 
characters, being important features even outside the morphological 
discussion, when evolutionary, ecological or physiological questions 
are taken into consideration. It may not be out of place to give a 
short account of this relation.

In the Hnematococcacetiun all species are growing under stressed 
conditions. Only comparatively few organisms are able to survive 
in this community where the conditions are characterized by the 
irregular and sometimes rapid alternation of extreme factors: heat- 
coldness, dry state-wet state, light-darkness, oligotrophy-eutrophy. 
A chain of mechanisms mobilized by the different species to meet 
these stressed conditions is observed. Some of the mechanisms 
are common to most species of Chlorophyceae, though more or less 
accentuated or effective by specialization, others are quite specific.

All species of Haematococcaceae are considered autotrophic, 
though only H. lacustris seems to be non-auxotrophic as to vitamins. 
All species show normally positive phototaxis, which is important 
for the formation of the border cells comprising the red crust at the 
sides of the rock cavities and being the basis for the persistency of 
the communities. Furthermore all species are able to form cysts of 
extremely high durability. Other common characters are the pos
session of mechanisms involved in osmotic regulation and in the 
rapid formation of different stages of the reproductive cycle.

Quite specific is the formation of haematochrome in the cell and 
in this respect H. lacustris takes an intermediate place between 
Chlamydomonas nivalis and the species of Balticola. The chromato- 
phore of the chryophilic Chi. nivalis is generally covered by haema
tochrome, probably an effect of the oligotrophic conditions of the
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snow-fields. As mentioned above H. lacnstris is characterized by its 
specific way of managing the haematochrome. Other species are 
invariably green, only the cysts, generated by sexual reproduction are 
always red. The alternating irradiation and concentration of the oily 
carotenoid fraction in H. lacustris may be a simple consequence of 
the alternating change in the production of fats and proteins res
pectively. It is well known from the studies of Chlorella spp. and 
other algae in different media of nutrients that a well balanced 
medium with a high content of nitrogen will result in a predominant 
production of proteins, while in other cases when the supply of 
nitrogen is retarded the synthesis of fats will be preponderating. 
Thus H. lacustris, under the oligotrophic conditions normally pre
vailing, has at its disposal an extra-chloroplastic storage of oily fat 
components, protected from oxidation by carotenoids and ready 
for use by transformation into adequate components, when the nu
tritional status of the surrounding water offers a sufficient basis for 
photosynthetic activity.

A consequent change in the supply of different pigments will also 
be noted. The chlorophylls and part of the carotenoids, e.g. the 
/3-carotene, which plays a certain role as an accessory photosynthetic 
pigment, are connected with the proteins of the chloroplast, while 
remaining carotenoids are dissolved in the extra-chloroplastic oily 
fraction. The main carotenoid is here astaxanthin, composing esters 
with fatty acids. It may not be out of place to illustrate the course of 
the transformation by some figures, taken from experiments to be 
reported and discussed in a further paper (see Table).

Transformation of pigments in Haematococcus lacustris 
(in a medium, where the known nutritive requirements are satisfied)

64

Motile,
Cysts, Non-motile, active cells
resting active cells green, red centre

cells, red green, red centre scarcely visible

Total pigments, mg/g dried cells 19.3 19.1 19.8

Astaxanthin, det. as astacene, % 85.7 17.9 1.5

Carotenes, % 1.5 2.9 3.4

Xanthophylls, % 2.1 7.3 9.9

Chlorophylls, % 10.7 71.9 85.2

Chlorophyll a/b 1.7 1.8 2.6

The extracted samples were separated by paper--chromatography
and spectrophotometrically analyzed. 
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The figures above show a marked decrease in the extra-chloro- 
plastic astaxanthin during the development from cyst to active, 
motile cell. It is indeed to be observed that this decrease reflects 
the contemporary decomposition of the oil. At the time, when 1.5% 
of the pigments consist of astaxanthin, the main part of the oily 
fraction has disappeared, a minor portion only being left around 
the nucleus. The increase of chlorophylls and other intra-chloro- 
plastic pigments may in its turn reflect the contemporary increase of 
proteins and other adequate chloroplastic compounds. Judging 
from the high increase in chlorophylls—about 8 times the original 
value—important quantities of substances may be transformed.

Under ologotrophic conditions, generally prevailing in the field, 
the transformation does not proceed as far as to the level illustrated 
by the figures above. Indeed green active populations are now and 
then to be seen in the field in pools, when, incidentally, eutrophic 
or mesotrophic conditions are prevailing.

The mechanism described above must be looked upon as an asset 
for a species living under stressed conditions.

As to the functions and importance of carotenoids in Haema- 
tococcus there is very little information available on the basis of ex
perimental data. Some investigations point to an apparent effect of 
certain carotenoids acting as antioxidants (Lea 1933, 1934, Retovsky 
1935, Hinko 1942, 1955). Filtering of light through red-pigmented 
covers gives also some kind of protection to algae growing on the rock 
in alpine regions. Extreme values of temperature and other factors 
may well be endured by several species but whenever radiation of 
light may reach a higher level of irradiation than 50 kcal/year, the 
red pigmentation will be the determining factor. In localities at 
higher level, exposed to light, communities are formed mainly by 
Cyanophycéans. Among Chlorophycéan algae—apart from Chla- 
mydomonas nivalis—only Haematococcus lacustris and Trentepohlia 
jolithus are growing here on the alpine rocks (Jaag 1945). The filtering 
effect of the red pigments is not clearly understood. An investigation 
by Tipnis et al. 1961 on Chlorella indicates that the spectral com
position of light may have a marked influence on the direction of the 
synthetic activity. The intensity of radiation may also be of importanc. 
Huber-Pestalqzzi (1955) referring to Heidt (1934) describes the 
rapid shift from chlorophyll-green to astaxanthin-red, when dense 
populations of Euglena sanguinea covering the water surface of 
alpine lakes are subjected to changes in radiation, caused by a
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sudden disapperence of drifting clouds giving rise to intense sun
shine. Euglena sanguinea uses to require only about 6 minutes for 
the mechanical application of the red filter (Enthaltung), but it 
takes at least 20 minutes to arrange its replacement (Zusammen
ballung), when clouds begin to hide the sun again.

Moderation of light radiation seems to be important for Euglena 
and may be so for other algae, too, under stressed conditions of 
light. There are indications strong enough to suggest that the red 
pigment and its administration will play an important role in the 
development of Haematococcus lacustris, its effective distribution and 
its chance to survival.

The question of the number of pyrenoids seems to be quite on the 
same line. The function of these structures have not been completely 
investigated. No doubt the direction of synthesis and conversion of 
l'als have reference to the pyrenoids (Bose 1943). So it is not sur
prising to find that H. lacustris with its ubiquitary distribution and 
flexible adaptability is provided with a large number, while the 
species of Balticola have only 2-1, probably quite enough to per
form the biochemical activities by the transformation from cyst to 
active cell and from this stage back to the zygotic cyst by the way of 
gamogenetic reproduction. One single pyrenoid may also be suf
ficient for the rather regular life of Chlamydomonas nivalis with the 
narrow range of the snow fields.

The third essential character of H. lacustris is connected with re
production. In Chlamgdomonadaceae and Haematococcaceae pro
pagation is generally based upon gamogenesis, though asexual forma
tion of cells has been observed in all species of the latter family. 
But H. lacustris has made itself independent of sexual reproduction 
by its specific capability of forming cysts from motile cells, which 
have released their flagella. This extraordinary way of encystment 
may be regarded as an improvement increasing the chances of 
survival. This capability has led Droop to the method of producing 
equivalent inocula by addition of NaCl in adequate doses to motile 
cultures in the stationary phase. Starting from that kind of inoculum 
(red resting cells), I could easily observe that gametes were generated 
in all media used, in distilled water as well as in rain-water of 
known composition and in diluted media of nutrients. The maximal 
number of gametes was indeed small in the richest medium—about 
1000 gametes/ml—compared with 7000—8000 gametes/ml in the 
rain-water. In this case where cells had completed their uptake of 
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nutrients during the stationary phase in an adequate medium before 
turning into cysts, nothing was required but water to provoke game- 
togenesis. About 5000 gametes/ml were generated in distilled water, 
but under these strange osmotic conditions cells were soon des- 
organized. No gametes were generated, when green, encysted cells 
from enriched agar-cultures were used as an inoculum. It was also 
stated that gametes always occur during the first part of the motile 
phase. The swarming of gametes is generally finished when the 
zoospores reach the stationary phase. Only comparatively few 
resting cells participate in the formation of gametes. The specific 
requirements are not known.

As a matter of fact gametes are generally formed by H. lacustris 
though in modest amounts as compared to Stephnnosphaera pluvialis, 
but copulation of gametes is rarely observed. In this relation one has 
to pay attention to the abundant occurrence of the rotifer Philodina 
roseola in the Haematococcacetum. Philodina, vividly described by 
Wrangel, has been studied by Hickernell (1917). Without any 
kind of encystment this organism is able to survive in the dry state 
for just as long a time as do the species of Haematococcaceae. It 
has a very short latent period, is awake and ready to consume before 
the gametogenetical divisions are ended and the swarming micro
spores appear. When zygotes happen to be generated, their small 
size makes them a suitable food for the rotifer. Other cells of H. 
lacustris may avoid this fatality in quite a peculiar way depending on 
the osmotic conditions of the water. H. lacustris responds to de
creasing osmotic pressure by expansion of the enveloping layer be
tween protoplast and cell membrane. Thus in rain-water the dia
meter of the sphere may be three times that of the protoplast (fig. PI F:2). 
Such cells are often seen rebounding off the ciliated area at the an
terior end of the rotifer. Only cells of small size are able to pass 
through the mouth of Philodina following the stream of water caused 
by the crowns of cilia, which are acting as propellers.

The mechanisms behind the characters outlined above are too 
prominent and too important to be regarded merely as specific 
distinctions. So I think Droop is quite right when he proposes a 
separat genus for Haematococcus pluuialis (lacustris) and brings the 
other species together to form the new genus Balticola. The name 
Balticola may well be discussed. Originally found to be correct, 
it has indeed lost part of its adequateness when the new species from
S. Africa are connected with the genus.
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I am not ready to accept the key to Haematococcaceae made by 
Droop 1956 nor am I able to accept the key to Hnematococcus 
made by Pocock 1960. Hence I have prepared a new key based 
upon essential characters and using valuable details and expressions 
from the keys of boths workers.

As to the specific characters of the new species of Pocock I have 
in the main followed her key and her original description, yet I 
tried to avoid characters of the type: “more or less distant from the 
cell membrane”, which sounds too uncertain to a reader lacking 

nearer acquaintance with the new species.

Key to genera and species of Haematococcaceae.

I Haematochrome1 in all stages completely or partly masking the chloro- 
plast.
Asexual reproduction predominant.
Protoplast connected with the cell membrane directly by thread-like 

plasmatic strands, sometimes distally biforked; protoplasmic processes 
lacking.

Pyrenoids 3-15, exceptionally fewer than 3
Genus Haemalococcus Flotow 

H. lacustris (Girod) Rostafinski

II Haematochrome1 only in resting cells nearly always being zygotes. 
Sexual reproduction predominant.
Protoplast connected with the cell membrane by thread-like plasmatic 

strands, sometimes distally biforked and emerging from thick, bran
ched protplasmic processes containing part of the chloroplast. 

Pyrenoids 2-1

A Coenobial species; apex blunt lacking papilla.
Pyrenoids 2 Genus Stephanosphaera Cohn

S. pluvialis Cohn

AA Unicellular species; apex and papilla of different shape.
Pyrenoids 2-1 Genus Balticola Droop

B Apex elongated; flagellary tubes short, bilobed; apical pa
pilla present; pyrenoids 2

B. droebakensis Wollenweber 

BB Apex elongated; flagella emerging from beneath a flat, 
saddle-shaped protuberance; pyrenoids 2

B. buetschlii Blochmann

1 Haematochrome, formerly used as a name for astaxanthin or related compounds, 
is here denoting a mixture of different carotenoids dissolved in fats of oily consistency 
and showing a red colour.
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BBB Apex stumpy; apical papilla bilobed, flat and broad; fla- 
gellary tubes long, at an obtuse angle; pyrenoids 2

B. zimbabwiensis Pocock (nov. comb.) 
BBBB Apex elongated; flagellary tubes short; bilobed apical pa

pilla sometimes present; pyrenoid 1
B. capensis Pocock (nov. comb.)

Genus Stephanosphaera Cohn.

Unlike Haematococcus Stephanosphaera has not been subjected 
to nomenclatural controversies. S. pluvialis was first found in later 
times when taxonomic misinterpretation could be avoided thanks 
to improved biotechnical equipment and increasing knowledge of 
microbiology. The first reported found was made by v. Franzius 
who observed this “Kranzkugeltierchen” in a cavity of a tumbstone 
in Salzburg during a journey in Tyrol in 1850. The first description 
of the alga was indeed made by Cohn (1852), based on samples 
collected from just the same granite stone-plate in Hirschberg 
where v. Flotow had found Haematococcus in 1844. When Cohn 
studied this classical Haematoccacetum—in June 1850—H. lacustris 
had just finished its active phase. Instead a remarkable green water- 
bloom could be observed caused by Stephanosphaera pluvialis. 
Philodina roseola was also found in the pool.

Two more communities were studied by Cohn and Wichura 
(1857), one on the mountain Grossvaterstuhl in Silesia at about 900 
m above sea-level, the other in Kamajokk not 1'ar from Kvikkjokk in 
Lappland, Sweden. In the former community no more species of 
Haematococcaceae was represented, while in the latter H. lacustris 
was the leading species. As usual Philodina roseola was present in 
the pools. Stephanosphaera is not expected to be found at a level as 
high as 900 m above sea-level. Jaag (l.c.) has indeed shown that 
several species of algae lacking red pigments may well be growing 
at very high positions, only the place of growing is well protected 
against direct sun radiation. On Grossvaterstuhl Stephanosphaera 
may have been found in a locality in the shade, since Cohn states 
in his description that S. pluvialis always avoids sunshine and 
grows in semi-shaded localities.

In the coenobium there are mostly 8 but sometimes only 4 equi
valent primordial cells, placed peripherically and in equatorial 
position. Each cell has two flagella penetrating the common mem
brane. The spheres move rotatingly round the axis of the coenobium.
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The sexual reproduction was in the main reported by Cohn, but 
the gametogenetic details were studied and described first by Hiero
nymus (1887). Gametes are geneted in large numbers in the coeno- 
bium. Copulation and formation of zygotes were shown to be a 
comparatively rapid procedure, requiring only £ of an hour from the 
start of copulation to the completed resting cell. No asexual cysts 
are formed. To Droop (1961) Stephanosphaera seems to be facul
tatively chemotrophic and auxotrophic as to vitamins thiamin and
b12.

The coenobial life of S. phwialis may be an asset increasing the 
chance of survival and the rate of distribution. In Sweden this alga— 
though not common — is more widely spread than are the species of 
Balticola.

This paper refers to an investigation, partly granted by The Swedish 
National Science Research Council and by Carl Stenholms Donationsfond. 
I owe my deep thanks to late Professor B. Lindquist, Professor G. Dege- 
lius, Professor H. Virgin, University of Göteborg, and Professor J. A. 
Nannfeldt, University of Uppsala, for valuable advice, information and 
critical studies of manuscripts.

Botanical Institute University, of Göteborg, December 1965.
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Explanation of the Plates.

Plate I.

Haematococcus lacustris (Girod.) Rostaf.

1. Motile spore from a strain collected by M. Almgren in Montpellier, France.
2. Cysts with extremely enlarged cell-wall.
3 and 4. Motile spores.
5 and 6. Division of a red, motile cell with retained flagella.
7. Formation of resting spores in a green stage with red centre (Sceneclesmus sp. below).

Photo K. Almgren.

Plate II.

1. Resting stage of Pilodina roseola Ehrbg.
2. Coenobium of Stephanosphaera pluvialis Cohn.
3. Haematococcus lacustris, cell division.
4. Haematococcus lacustris, cyst, green with red centre.
5 and 6. Haematococcus lacustris, division of a palmelloid, non-encysted stage, green 

with red centre.
Photo K. Almgren.
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THE EFFECTS OF L-AMINO ACIDS ON THE GROWTH 
OF TWO SPECIES OF LICHEN FUNGI.

MARTHA GROSS and VERNON AHMADJIAN.

Introduction. Few comparative studies have been made with 
respect to the effects of amino acids on the growth rates of isolated 
lichen fungi. For Cladonia cristatella (Clark Univ. Culture no. 612) 
Aiimadjian (1964) found that after 70 days, a liquid synthetic me
dium with L alanine supported a mycelial yield (dry weight) ol
124.5 mg, while L arginine supported a yield of 76.9 mg. For 
Acarospora fuscata (Clark Univ. Culture no. S\\ 16) L alanine
supported a yield of 35.8 mg and L arginine, 20.1 mg. Although 
growth was most rapid with KN()3 as a nitrogen source for A. fuscata, 
and alanine was best for C. cristatella, neither fungus showed a 
marked preference for inorganic or organic nitrogen sources.1

Furnari and Luciani (1962) found that the mycobionts Sarcogyne 
similis and A. fuscata showed the best growth (measured by height 
and diameter of colonies on an agar medium) with KN03. Of the 
natural amino acids they tested, asparagine and lysine were good 
nitrogen sources lor S. similis but were lair to poor sources lor 
A. fuscata.1 2

Tomaselli (1959) reported for the mycobionts .S’, similis and 
Lecidia stcriza that KN03 supported less growth (dry weight of 
mycelium) in a liquid synthetic medium than most of the amino 
acids which he tested and that lysine inhibited the growth of both 
fungi. In decreasing order of value as nitrogen sources for S. similis, 
the amino acids were as follows: L proline, L tyrosine, I) glutamic 
acid, L histidine IN, 1) valine, L arginine 2N, L arginine 4N, D

1 All nitrogen sources were based on the amount of nitrogen equivalent to that 
supplied by 2 g of asparagine, or 0.424 g N/liter.

2 The amounts of nitrogen sources in this and the following study by Tomaselli 

contained 0.2 to 0.3 g N/liter.
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Table I. Utilization of nitrogen sources by the lichen fungus Cladonia 
cristatella. Each reading represents the average pH of media and dry 

weight of mycelia of 8 flasks.

N source
14 days 34 days 57 days 79 days 106 days

mg pH mg PH mg PH mg pH mg pH

Alanine 6.4 4.6 22.6 4.5 59.9 3.9 111.3 4.1 121.5 6.3
Arginine 13.1 4.0 39.4 3.4 50.8 3.2 88.2 2.9 114.9 3.2
Asparagine 5.0 4.3 21.0 4.4 49.1 4.4 84.2 3.7 103.0 6.5
Aspartic acid 8.0 4.5 34.0 5.3 66.9 6.2 91.2 5.1 135.7 6.8
Cystine 3.1 4.5 1.5 4.0 2.8 4.0 3.8 3.9 5.2 3.4
Glutamic acid 9.5 4.4 37.8 4.2 120.1 6.4 134.4 6.1 130.3 6.5
Glycine 3.3 4.3 2.6 4.2 28.3 4.2 42.3 3.8 78.7 3.4
Histidine 1.2 4.0 0.8 3.8 10.6 3.6 22.6 3.2 37.7 2.8
Isoleucine 3.2 4.3 11.8 3.7 25.5 3.8 24.9 3.6 28.8 2.9
Leucine 1.5 4.2 1.4 4.3 5.4 4.2 10.6 3.8 17.9 3.4
Lysine 0.2 4.5 6.0 3.7 27.1 3.2 43.8 2.9 69.6 3.0
Methionine 1.9 4.5 3.6 4.2 9.5 4.1 9.2 3.7 16.5 3.9
Phenylalanine 2.3 4.6 10.4 3.8 14.4 3.8 15.1 3.9 15.0 3.7
Proline 6.1 4.6 33.4 4.2 116.9 3.9 124.1 3.8 136.7 6.3
Serine 2.5 4.4 3.7 4.1 5.9 4.2 12.7 3.9 22.0 3.8
Threonine 0.4 4.6 2.8 4.9 6.1 5.0 11.9 4.5 21.9 4.3
Tryptophane 3.4 4.5 0.9 4.2 2.1 3.8 1.7 3.7 4.3 3.6
Tyrosine 4.5 4.1 7.8 3.9 16.2 3.6 21.4 3.5 29.1 2.9
Valine 0.4 4.5 11.0 4.2 28.9 3.5 30.1 3.6 32.7 3.5
Control 1.5 4.5 0.9 4.6 1.6 4.4 3.2 3.9 4.5 3.7

alanine, L asparagine, L histidine 3N, D leucine, D methionine, 
D aspartic acid, tryptophane, phenylalanine and lysine. For L. steriza, 
they were: L asparagine, L histidine IN, L arginine 4N, L histidine 
3N, L arginine 2N, L proline, L tyrosine, D glutamic acid, trypto
phane, D methionine, D leucine, D valine, D alanine, D aspartic 
acid, phenylalanine, lysine.

A study of the amino acid composition of the lichen Peltigera 
canina (Subramanian and Ramakrishnan, 1964) showed that nine 
free amino acids (leucine, phenylalnine, tyrosine, alanine, threonine, 
glycine, arginine, valine, and methionine) occurred in the thallus 
and these plus isoleucine, tryptophane, serine, and lysine were 
present in the combined form. Further studies may indicate whether 
or not the amino acid preferences of a lichen fungus in pure culture 
are related to the composition of its protein in the lichenized state.
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Table II. Utilization of nitrogen sources by the lichen fungus Acaro- 
spora fuscata. Each reading represents the average pH of media and 

dry weight of mycelia of 7 flasks.

N source
35 days 56 days 77 days 144 days

mg pH mg pH mg pH mg pH

Alanine 9.2 5.1 24.2 3.7 39.8 3.7 29.4 3.9
Arginine 8.3 4.9 15.1 4.0 23.5 3.0 17.0 3.6
Asparagine 6.6 5.2 14.9 4.1 18.6 3.0 12.4 3.8
Aspartic acid 7.0 4.7 13.5 4.3 25.0 3.5 17.0 4.0
Cystine 1.6 4.8 1.3 4.8 4.6 4.2 3.5 4.4
Glutamic acid 7.4 5.0 14.4 5.2 19.9 4.1 17.1 4.6
Glycine 1.3 4.8 1.7 4.5 4.9 3.6 2.5 4.0
Histidine 1.2 5.5 1.3 3.2 4.0 3.7 4.4 3.9
Isoleucine 1.0 5.1 2.8 4.4 3.0 4.0 2.5 4.1
Leucine 1.7 4.6 3.1 4.6 5.7 3.8 1.9 3.8
Lysine 1.0 4.8 0.5 4.2 4.0 4.5 3.0 4.3
Methionine 0.8 5.7 0.8 4.1 2.4 4.6 5.0 4.6
Phenylalanine 1.6 4.2 2.2 2.9 6.9 3.1 9.7 3.2
Proline 8.7 4.9 21.3 4.1 38.7 3.6 41.4 3.8
Serine 2.7 4.7 8.9 3.9 21.7 4.1 21.8 3.6
Threonine 0.3 4.6 0.9 4.9 3.7 4.2 3.2 4.1
Tryptophane 1.8 5.1 1.5 3.9 3.5 3.4 1.4 4.6
Tyrosine 1.0 4.8 0.9 4.3 2.8 3.8 0.5 4.1
Valine 4.0 6.3 7.2 4.9 15.0 3.6 10.1 6.4
Control 0.3 4.7 0.7 4.2 3.4 3.6 2.8 4.0

Methods and Materials. Cultures of Acarospora fuscata (Nyl.) Arn. 
(Clark Univ. Culture no. SW 16, Uppsala, Sweden, single spore isolate) 
and Cladonia cristatclla Tuck. (Clark Univ. Culture no. 612, Holden, Mass.,
U.S.A., single spore isolate) were maintained on a basal synthetic medium 
with ammonium tartrate for three months before inoculation. Cultures 
that were used for inocula were filtered and the mycelia washed three times 
with distilled water. The fungus was then suspended in 100 ml of distilled 
water and fragmented for 60 seconds in a blender. The suspension was 
placed into a flask and the volume was brought to 1000 ml with distilled 
water. Portions of this mixture were placed again into the blender and 
agitated briefly to ensure a uniform suspension from which inocula were 
taken. Samples of 1 ml each were taken at intervals for dry weight deter
minations and for cell counts (i.e., hyphal fragments, each consisting of 
several cells) of inocula. For C. cristatella, the average dry weight of 3 
samples was 0.24 mg/ml, and the average cell count of 12 samples was 
42,000 hyphal fragments/ml. The inoculum for A. fuscata contained 22,100 
hyphal fragments/ml with a dry weight of 0.6 mg/ml (average of 3 samples). 
Su. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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—s Pro

3 Glu

Time (days)

Fig. 1. Growth curves of the mycobiont Acarospora fuscala on media containing 
the best amino acids as nitrogen sources. Pro, proline; Ala, alanine; Ser, serine; Arg° 

arginine; Asp, aspartic acid; Glu, glutamic acid.

The basal synthetic medium (modified from Lilly and Barnett, 1951 
contained: Dextrose, 10 g; K2HP04, 1 g; MnS04-4H20, 0.1 g; MgS04 ’7H20,
0.5 g; FeCl4-6H20, 0.2 g; ZnS04 -7H20, 0.2 g; biotin, 5 fig; thiamine, 100 
fig; distilled water, 1 liter. The amounts of amino acids used were calculated 
to contain a concentration of nitrogen equivalent to the nitrogen contained 
in 1 g asparagine (i.e., 0.212 g N/liter). It was necessary to use cystine 
and tyrosine at a lower concentration (0.013 g N/liter) because of their 
high degree of insolubility in water. Cysteine crystallized in the autoclaved 
media and was not used in this study. The amounts of amino acids used 
(g/liter) were as follows: Alanine, 1.348; asparagine, 1.000; arginine, 0.796; 
aspartic acid, 2.015; cystine, 0.100; glutamic acid, 2.226; glycine, 1.136; 
histidine, 1.057; isoleucine, 1.958; leucine, 1.985; lysine 1.381; methionine, 
2.257; phenylalanine, 2.500; proline, 1.741; serine, 1.590; threonine, 1.808; 
tryptophane, 1.532; tyrosine, 0.185; valine, 1.770. pH’s were adjusted to 
4.6 ( +0.1) with IN HC1 before autoclaving. One-ml portions of the inocula 
were dispensed into 125-ml Erlenmeyer flasks which contained 30 ml of 
medium. All cultures were incubated in total darkness at 19°C.

Dry weight measurements were made 5 times during the culture period 
of C. cristatella and 4 times for A. fuscala. Eight cultures of C. crislatella 
and 7 cultures of A. fuscata were used for each amino acid at each reading.
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Asp-NH:

Time (days)

Fig. 2. Growth curves of the mycobiont Cladonia cristatella on media containing 
the best amino acids as nitrogen sources. Pro, proline; Asp, aspartic acid; Glu, glutamic 

acid; Ala, alanine; Arg, arginine; Asp-NH2, asparagine.

Weighing papers were dried overnight in an oven at 70-80°C and weighed 
to the nearest 0.1 mg. The papers were used to filter the fungal cultures. 
Mycelia were washed twice with 10 ml distilled water, and the papers were 
again dried and weighed.

Results. The average dry weights of A. fuscata (fig. 1) and C. 
cristatella (fig. 2) showed that alanine, glutamic acid, arginine, 
proline, and aspartic acid supported the best growth at each reading. 
Serine was also a good nitrogen source for A. fuscata and asparagine 
for C. cristatella. Following Pelletier & Keitt’s (1954) termino
logy, these were designated as the “good” nitrogen sources. Another 
group was termed as “fair” sources. These were asparagine, pheny
lalanine, and valine for A. fuscata, and glycine, histidine, isoleucine, 
leucine, lysine, methionine, phenylalanine, serine, threonine, tyro
sine, and valine for C. cristatella. Those amino acids which supported 
a growth of less than 5 mg dry weight of mycelium were termed 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966) : 1
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“poor” sources of nitrogen. These were cystine, glycine, histidine, 
isoleucine, leucine, lysine, methionine, threonine, tryptophane, 
tyrosine for A. fuscata, and cystine, and tryptophane for C. cristatella. 
Generally, the amino acids classified as “good” were fairly con
stant. In preliminary investigations on C. cristatella (Clark Univ. 
Cult. no. 612) and a different culture (polyspore) of A. fascata 
(Clark Univ. Cult. no. 1, Auburn, Mass.) the good sources were 
proline, arginine, asparagine, aspartic acid, glutamic acid, and 
alanine.

In most cases, the media became slightly more acidic during 
growth. The pH readings ranged from about 2.9 to 6.9 but (hey 
generally remained close to the original pH of 4.6.

Twenty days after inoculation, a pink color was observed in some 
flasks of the A. fuscata series. After 48 days, the colors ranged from 
pink, red, and orange, to brown, yellow, and yellow-brown. All of 
the yellow-pigmented cultures were members of the “good” growth 
group.

After 57 days of growth, a slightly pink pigment was observed 
in the tyrosine, cystine, and control flasks (which contained the 
lower concentration of nitrogen) of the C. cristatella series. After 
188 days, when most of the media had been used or had evaporated, 
dark red crystals were formed in these flasks. The crystals were 
extracted and recrystallized with acetone and tested for antibiotic 
properties using standard paper disk agar plate methods. The com
pound inhibited growth of Staphylococcus aureus and Bacillus sub- 
tilis but not Escherichia coli.

Discussion. Each of the natural amino acids used as the sole 
source of nitrogen in a basal synthetic medium was shown to affect 
the pigment production and growth rate of the two lichen fungi, 
Acarospora fuscata and Cladonia cristatella. Either the fungi are in 
some way able to utilize the nitrogen content of some sources better 
than others, or certain amino acids, exogenously supplied, are 
needed to compose the protein of the fungus itself. Further physio
logical studies or an analysis of the fungal protein may help to show 
how the amino acids are incorporated into the protein of the fungus.

An analysis of metabolic products or pigments produced by the 
organisms may lead to information concerning their metabolic path
ways. It is possible that the red crystals produced by nitrogen- 
deficient Cladonia cristatella are an intermediate form of the red
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compound, rhodocladonic acid, commonly produced by the lichen 
as a whole.

This investigation provides information which may be helpful in 
the study of nutrition of lichenized fungi and in the formation of a 
basal synthetic medium suitable for their growth.
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ÜBER EINE NEUE GATTUNG KOI.BEAM 
NOV. GEN., FAM. ASTASIACEAE, ORD. 

EUGLENINAE, AUS BRASILIEN.

VON

B. V. SKVORTZOV.

(Kryptogam-Laboratorium des Botanischen Instituts, Säo Paulo, Brasilien.)

Einleitung.

Seit 1962 bin ich mit dem Studium der Flagellaten Brasiliens 
beschäftigt. Die Untersuchungen erstrecken sich bis jetzt nur auf 
einige Gewässer in der Umgebung von Säo Paulo und alle hier 
genannten Flagellaten wurden lebend studiert. In dieser Notiz 
beschreibe ich eine neue Gattung Kolbecina, nach Dr. R. R. Kolbe 

genannt. Die Beschreibung dieser Gattung der Farn. Astasiaceae, Ord. 
Eugleninae, und der 3 Arten gebe ich wie folgt.

Kolheana B. V. Skvortzov nov. gen.
Cellula in statu mobili plus-minus asymetrica, fronte oblonga vel sub- 

orbiculari cum apicibus rotundatis; latere visa ovoidea, phaseoliformis, 
parte dorsali arcuata, ventrali fera recta vel constricta; membrana hyalina 
vel indistincte striata paulo metabolica; flagellum singulum 2/3 cellulae 
longius; latere parte anteriore, organum baculiforme nullum; vacuolum 
majus et orbiculare; nucleus marginalis vel in medio cellulae; granulae 
paramylaceae numerosae; guttaeolei presentes; nutrimentum holozoicum 
vel saprophyticum; in vacuolis ad nutrimentum Chlamydomonas, Chromu- 
lina, Nitzschia et Navicula; cellulae 30-37-55 x 20-37 micr.

Zellen mit deutlicher Hautschicht, nicht abgeplattet, oblong, ver
kehrt eiförmig, bohnenförmig, halb kugelig und asymmetrisch; 
Schwimmgeissel vorn seitlich mit 1 Vakuole (das Reservoir); Stab
organ und Augenfleck fehlend; Membran glatt oder sehr dünn 
gesteift und erwas metabolisch; Kern deutlich zentral oder seitlich. 
Stoffwechselprodukt Paramylum und Öl. Nährungsvakuolen vor- 
6 — 663872 Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966) : 1
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Fig. 1-5. Fig. 1 u. 2 Kolbeana ovoidea nov. sp., Fig. 3 Kolbeana oblonga nov. sp., 
Fig. 4 u. 5 Kolbeana oleifera nov. sp.

handen. Ernährung animalisch oder saprophytisch. In den Nährungs
vakuolen finden sich Zellen von Chlamydomonns, Chromulina, Cryp- 
tomonas, Gomphonema, Nitzschia und Nauicula. Bewegung kriechend 
oder rotierend. Vermehrung nicht bekannt. Unterscheidet sich von 
der Gattung Euglenopsis Klebs durch nicht seitlicher Vakuole, von 
der Gattung Baikovia Skv. (1957) der Farn. Astasiaceae, Ord. Eugle- 
ninae, durch seitliche Schwimmgeisseln, von der Gattung Eneida nov. 
gen. (1965) der Fam. Astasiaceae, Ord. Eugleninae, durch nicht abge
plattete Zellen.

Drei Arten in stehendem sumpfigem Wasser, nur aus Säo Paulo 
in Brasilien bekannt.

Bestinimungsschlüssel (1er Arten.
1. Zellen oblong-eiförmig oder bohnenförmig................................................ 2
1. Zellen fast kugelig.......................................................... 1. Kolbeana ovoidea
2. Zellen oblong-eiförmig................................................. 2. Kolbeana oblonga
2. Zellen bohnenförmig......................................................3. Kolbeana oleifera

1. Kolbeana ovoidea nov. sp. — Fig. 1, 2.
Cellula suborbiculata asymmetrica, 37 x30 micr.; parte dorsali late ro- 

tundata, ventrali antice plus minus abscissa vel constricta, margine et 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966) : 1
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parte postica late rotundata; membrana laevis et non striata; flagellum 1£ 
cellulae longius parte ventrali antice positum; vacuolum principale conspi- 
cuum; organum baculiforme nullum; nucleus marginalis; granulae para- 
mylaceae et guttae olei numerosae; vacuola ad nutrimentum non vidi.

Zellen last kugelig, 35 x 37 micr. gross, asymmetrisch mit Rück- 
und Bauchseiten; vorn schräg; Rückenseite vorgezogen und nasen
förmig; Membran dünn, glatt, nicht gestreift und etwas metabolisch; 
Vakuole vorn mit einer Schwimmgeissel, 1| mal körperlang; Kern 
an der Seite der Zelle; Paramylum zahlreich und oblong; fettartige 
Kugeln vorhanden. Ernährung saprophytisch.

In Sumpfwasser. Brasilien, Säo Paulo, neben Rio Bonito bei 
einem Teich, Kollekt. V. Alin 8.5.1963.

2. Kolbeana oblonga nov. sp. — Fig. 3.
Cellula natans fere symmetrica, elongata, clavata, 30-37 x 18-20 micr.; 

apice attenuata et obtusa; postice plus minus rotundata; membrana laevis 
et non striata plus minus metabolica; flagellum prope apicem marginale 
fere 1J cellulae longius; organum baculiforme nullum; vacuolum principale 
orbiculatum magnum; nucleus centralis vel marginalis; vacuola ad nutri
mentum praesentes cum frustulis Gomphonemae et Naviculae; granulae 
paramylaceae numerosae; vacuola secundariae prope nucleum.

Freischwimmende Zellen oblong-eiförmig, 30—37 x 18—20 micr. 
gross; vorn verengt abgerundet oder etwas eckig mit seitlicher 
Schwimmgeissel, 1 \ mal körperlang; Membran glatt und nicht ge
streift und etwas metabolisch; Vakuole vorn; Kern etwas zentral 
oder seitlich; Paramylum-Körner klein oder gross, zahlreich; fett
artige Kugeln nicht gesehen; Ernährung animalisch (Zellen von 
Chlamydomonas, Navicula, Gomphonema).

In Sumpfwasser mit Wasserpflanzen. Brasilien, Säo Paulo, neben 
Rio Bonito in einem Teich, Kollekt. V. Alin 8.5.1963.

3. Kolbeana oleifera nov. sp. — Fig. 4, 5.
Cellula natans asymmetrica, e latere visa oblonga, dorso arcuata, parte 

ventrali constricta, 55 x37 micr.; membrana hyalina, non vel indistincte 
striata, metabolica; flagellum unicum inter partem anteriorem et partem 
ventralem positum cellula longius; vacuolum prope flagellum conspicuum; 
nucleus fere centralis prope cellulae marginem; organum baculiforme nullum; 
vacuola ad nutrimentum et granulae paramylaceae vel granulae olei nu
merosae.

Freischwimmende Zellen, asymmetrisch, mit metabolischer Mem
bran, sehr fein gestreift, bohnenförmig, oblong oder eiförmig, 55-

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



84 B. V. SKVORTZOV

60 x 30-38 micr. gross; Schwimmgeissel vorn an Bauchseite der 
Zelle, fast körperlang; Vakuole deutlich vorn; Kern zentral oder 
seitlich; Vorderende abgerundet oder etwas konkav oder lippenartig 
vorgezogen; Paramylum-Körner zahlreich und kugelig; fettartige 
Kugeln deutlich; Ernährung saprophytisch.

In einem Teiche. Brasilien, Säo Paulo, neben Rio Bonito, Kollekt.
V. Alin 8.5.1963.
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FLORISTISKA ANTECKNINGAR FRÅN MARKS HÄRAD 
I SÖDRA VÄSTERGÖTLAND.

AV

G. A. WESTFELDT.

Geologisk och geografisk översikt.

Då södra Sverige efter den sista stora nedisningen frilädes från 
isens väldiga gastkramning, stod havet på Västkusten ungefär 90 m 
högre än i våra dagar. Ett väldigt fjordsystem täckte stora delar 
av Marks härad. Som kobbar, öar och skär stack landskapets 
högsta delar upp ur det dåtida Västerhavet. Fornfj ordens innersta 
grenspetsar nådde innanför Kinnarumma och Seglora kyrkor, och 
de vida sandslätterna, varpå sagda helgedomar vilar, avsattes som 
randdeltan vid de dåtida flodmynningarna. Längst ned i Viskans 
och Häggåns gemensamma dalgång övertväras denna av mäktiga 
grusmassor, dalspärrar, genom vilka åarna under årtusendenas lopp 
eroderat djupa raviner. Sin största mäktighet når brinkarna nedom 
Kinnaströms och Kungsfors fabriker. Bortsett från själva dalbott
narna är häradet förhållandevis höglänt. De högsta nivåerna möter 
man norröver i Kinnarumma och Seglora (210 m ö. h.), men ända 
ned mot hallandsgränsen når åsarna 195 m ö. h. (Gallåsen). Ju 
närmare kusten man kommer, desto mäktigare och mer impone
rande blir dalgångarna, och mellan Horreds, Istorps och Öxnevalla 
kyrkor utbreder sig södra Västergötlands största slätt. På sina håll 
begränsas dalsidorna av mäktiga stup, vid vilkas fot det utbreder sig 
vidsträckta rasmarker. I dalgångarna vilar under sand- och grus
massorna lersediment. Geologiskt sett ligger Marks härad helt och 
hållet på urbergsgrund (järngnejs). Sagda bergart dominerar även 
i de lösa jordlagren, även om man på sina håll kan finna stenar och 
block, som leder sitt ursprung från centrala Västergötlands silurberg. 
I dalgångarnas lägsta partier blir karaktären av fornfjord mera på
taglig, och kalspolade klippor och bergstup blir allt vanligare.

Tvenne större sjösystem finns inom området, Lygnern i Storåns 
dalgång i väster och Öresjöarna-Tolken öster om den egentliga Viska-
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dalen. Lygnern är märklig ur flera synpunkter. Före istiden utgjor
des den av en havsfjord, som senare kom att dämmas upp av den 
mäktiga bräckan vid Fjärås kyrka. Även Öresjöarna-Tolken är i 
sin södra del uppdämda av isälvsavlagringar, varför sjöarnas nutida 
avlopp, Slottsån, tvingats västerut mot Viskan. Det hade eljest varit 
naturligare, att avrinningen skett söderöver genom Tolkens sydspets 
till det vackra sjösystemet på hallandsgränsen med sjöarna Fävren, 
Oklången, Valasjön och Mäsen. Det sagda kan kanske bidra till att 
förklara florans olika sammansättning inom skilda delar av Marks 
härad. Ovan högsta marina gränsen täcks landskapet av mäktiga 
barrskogar och vidsträckta mossmarker. På de jämna, ofta leriga 
dalbottnarna finner man den odlade jorden och undanträngda till 
bergstupen och rasmarkerna nedanför desamma samt i bäck- och 
åbrinkarna fragment av de forna lövskogarna.

Jag vill redan nu påpeka, att jag huvudsakligast sysselsatt mig 
med floran i dalgångarna. Barrskogarna och mossmarkerna har 
kommit i andra hand, varför anteckningarna därifrån är nog så 
fåtaliga.

Områdets botaniska utforskning.

De floristiska uppgifterna från Marks härad från äldre tider är 
knapphändiga. I Hartmans flora 1879 finner man ett fåtal lokalupp
gifter, huvudsakligast från Kinnarumma och Seglora socknar. Dessa 
är lämnade av stud. J. A. Rydholm, som slutade sina dagar som 
kontorist vid Rydboholms AB. Betydligt rikare är uppgifterna i Aug. 
Ri dbergs västgötaförteckning 1902. Enligt företalet är dessa till 
övervägande del lämnade av stud. Hj. Källmark (sedermera över
läkare vid Ulleråkers sjukhus, död i Uppsala 1938). I Sv. Bot. 
Tidskr. 1922 återfinner man C. Sandbergs och I. Söderbergs 
artikel »Boråstraktens flora». Denna behandlar huvudsakligast byg
derna kring staden Borås, men anteckningarna från Mark och i 
synnerhet från dess nordligaste socknar är rikliga. Från 1925 date
rar sig G. Erdtmans uppsats »Växtlokaler från Halland och syd
västra Västergötland» och från 1929 G. Kjellbergs »Kärlväxternas 
ståndorter och utbredning i Västergötland». Härtill kommer R. 
Sterners och F. Hård av Segerstads doktorsavhandlingar från 
början av 1920-talet samt Hulténs Atlas från 1950. Från mina egna 
undersökningar, som tog sin början redan under skoltiden, har 
material publicerats vid skilda tillfällen.
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Göteborg Borås

Kungsbacka

Kinna

\C Varberg

Fig. 1. Utbredningen av Osmunda regal is inom undersökningsområdet.

Några växtgeografiska data från undersökningsområdet.

Lövskogens flora. Det påstås, att lövskogen i äldre tider stod så 
tät i södra Mark, att man kunde förflytta sig i trädkronorna mellan 
Fotskäls och Förlanda (Halland) kyrkor. Överdriften är stor, men 
än vittnar ekbestånden inom häradets sydligaste socknar om de 
forna, väldiga skogarna. Än i denna dag finns det alltså gott om ek 
i södra Mark. De ekinventeringar, som gjorts i senare tid, visar 
t. o. m., att tillgången på ek är större än man väntat, och på hallands
gränsen växer det verkliga elitbestånd av 50-100-årig ek, som bildar 
sammanhängande skogar på upp till 10 har (Moberg 1950). Quercus 
robar dominerar, men särskilt söderöver är petraea traktvis vanlig 
och kan som på »Stacken» i Karl Gustav bilda rena bestånd. Spon
tan bok finner man över större delen av häradet, men som regel 
ser man endast enstaka träd eller grupper av träd insprängda i 
barrskogen. Smärre bokbestånd har jag noterat i Berghem (Gäddes- 
hult), Surteby (mellan Mjösjön och hallandsgränsen), Horred (V om

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



88 G. A. WESTFELDT

Borås-"O Göteborg

Kungsbacka

Kinna

■O Varberg

Fig. 2. Utbredningen av Prunus spinosa inom undersökningsområdet.

Angsjön), Karl Gustav (Tommared), Hyssna (Slätthult) och Tostared 
(vid Öxaredsbäcken). Bland våra övriga ädla lövträd är linden för
hållandevis vanlig, men betydligt allmännare är asken. En vacker 
dunge med ett 40-tal knotiga hamlade träd pryder en liten beig- 
knalle vid Bua i Karl Gustav. Intressant är även Alnus incanas ut
bredning. Arten är vanlig i Viskadalen N om Borås. De närmaste 
milen S om staden saknas arten helt och hållet men återkommer i 
brinkarna i Kinna och följer sedan Viskan ned till hallandsgränsen. 
Motsvarande lucka i utbredningen finner man även i Ätrans dal
gång S om Ulricehamn (Westfeldt 1954).

En av häradets intressantaste växtlokaler är belägen i brinkarna 
vid Viskan i Skene köping. Förutom områden med ren lundvegeta
tion, vars trädskikt domineras av Alnus incana, möter man inom de 
torrare partierna en växtlighet, som erinrar om den i Ätradalen N 
om Ulricehamn. Här växer sålunda Agrimonia eupatoria, Crepis 
praemorsa, Fragaria viridis, Primula veris, Rhamnus cathartica, Rubus 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Fig. 3. Utbredningen av Hedera helix inom undersökningsområdet.

caesius, Viola hirta och Cornus sanguinea fjärran från sitt egentliga 
utbredningsområde i centrala Västergötland. Cornus sanguinea har 
f. ö. här sin enda kända förekomst i sydvästra Sverige.

Rik är även floran inom det naturskyddade området vid Tranhult 
i Seglora. I rasmarkerna nedom det höga stupet växer en vacker 
ädellövskog med bl. a. alm, ask, ek och lind och i örtmattan Ane
mone hepatica, Astragalus glycyphyllus, Campanula persicifolia och 
trachelium, Carex digitata och montana, Impatiens noli-tangere, La- 
thyrus niger och vernus, Matteuccia, Melandrium rubrum, Mercurialis, 
Polygonatum verticillatum, Satureja vulgaris och Viola mirabilis. 
Mera sparsamt uppträder Actaea, Adoxa, Humulus och Lathraea och 
i klippspringor och på hyllor på bergväggen Epilobium collinum, 
Hypericum montanum, Polygonum dumetorum, Potentilla rupestris, 
Silene nutans och armeria, av vilka den sistnämnda här har sin enda 
kända spontana förekomst i Nordeuropa (Westfeldt 1929a). Ända 
in på 1950-talet växte även Osmunda i strandkanten vid Viskan.
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Göteborg
Borås

Kungsbacka

lO Varberg

Fig. 4. Utbredningen av Lonicera periclymenum inom undersökningsområdet.

Kontinentala arter. Ytterligt sällsynt finner man spridda över 
häradet några exponenter för vår kontinentala flora, nämligen Arte
misia campestris, Campanula cervicaria, Melampyrum cristatum, Origa
num, Potentilla rupestris och Vicia cassubica. Enligt Rudberg skulle 
Prunella grandiflora vara funnen i Horred. Uppgiften är för god för 
att vara sann. Arten har sökts förgäves, vilket knappast bör förvåna, 
allra helst som socknen helt saknar kalkhaltiga moräner. Enligt 
samme författare skulle även Cnidium dabium förekomma i Horred. 
Även denna notering förefaller mig dubiös, och jag ifrågasätter, om 
det ej förligger en förväxling med Selinum carvifolia. Beläggexemplar 
saknas för båda arterna.

De suboceaniska arterna. Då jag på allvar började intressera mig 
för floran i Mark, hoppades jag finna några relikter från »fornfjords- 
tiden». Resultatet blev det magrast tänkbara. En enda art, Armeria 
maritima, var allt, och endast på två ställen har den bevisligen blivit 
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sedd, i Kinnarumma och Istorp. Enligt Elof Carlsson lär den även 
växa i Sätila. Senare koncentrerade jag mig på Hedera helix, Prunus 
spinosa och Lonicera periclymenum och deras utbredning.

Beträffande murgrönan så uppträder den endast i gränssocknarna 
till Halland och på ett undantag när (Roasjölokalen, Westfeldt 

1954) på mindre än 3 mil från kusten. Vid Stora Horredsjön i Horred 
liksom även vid Tåstekulla och Åranäs i Sätila (E. Carlsson 1963) 
förekommer den i ljusa, öppna lövskogspartier och då företrädesvis 
på klippor, i blockrik terräng samt i rasmarker. I Fotskäl och Hvssna 
har jag sett murgröna i blandskogar av barr- och lövträd. Vid 
Gärdsås i Fotskäl växer den på tvenne närliggande lokaler i en ost
sluttning strax ovanför ett mindre alkärr. Inom den större av dessa 
förekomster täcker arten en yta på ca 450 m2. Trädskiktet utgöres 
av gran, tall, ek, björk och asp med ett buskskikt av hassel, Rhamnus 
frangula och en. Den klänger även på trädstammar och når maxi
malt en höjd av 8 meter. Vid Gröngatan i samma socken kämpar 
Hedera i markskiktet för sin existens i en matta av ljung, lingon och 
blåbär. Dessutom har den sökt sig upp i kronorna på ett par medel
stora furor, där den tydligen kunnat överleva 40-talets fimbulvintrar. 
Den största förekomsten finner man ovanför Torse i Istorp, där den 
växer i en nordsluttning, vars trädskikt domineras av Quercus robur. 
Vegetationen erinrar i övrigt mycket om den vid Gärdsås. Nedom 
Härsjöklint i Hyssna finns ett mindre Hedera-besthnd i blockmark i 
ren granskog. Vid det nedlagda torpet Ravelyckan N om Karstorp 
i Öxnevalla finner man murgröna dels i en barrblandskog, dels också 
invid den forna stuggrunden. Är den månne spontan här eller ej?

Prunus spinosa tränger längre in i fornfjorden och når nordligast till 
Berghem och Västra Öresjön i Öxnevalla. I äldre tider förekom den 
även i ett grustag strax V om Bollebygds järnvägsstation. Vad be
träffar Lonicera periclymenum, så är denna betydligt vanligare än de 
föregående två. Längst från kusten växer den i Seglora (Westfeldt 

1960 a). Den uppges även i N^ezéns avhandling av år 1782 från 
Ulricehamnstrakten, där den dock förgäves sökts i senare tid (West

feldt 1954).
Bland övriga atlantiska eller subatlantiska arter är Rubus plicatus 

bunden till dalbottnarna och ses sällan ovan högsta marina gränsen. 
Aira praecox, Circaea lutetiana, Luzula multiflora ssp. congesta, Melica 
uniflora, Sanicula och Sedum rupestre hör till häradets stora säll
syntheter, med ett fåtal förekomster i socknarna närmast hallands
gränsen. Den sistnämnda växer dessutom i de höga stupen vid Hulta-
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fors 1 mil V om Borås (Westfeldt 1929 b). Crataegus monogyrta är 
också bunden till södra Mark men är avsevärt vanligare än de före
gående. Något längre in i dalgångarna når Rumex thyrsiftorus, Sagina 
subulata och Teesdalia. Sagina subulata är dessutom insamlad i To- 
arps socken strax N om kartgränsen (Westfeldt 1954). Relativt 
ovanliga är Hydrocotyle, Pilularia och Radiola under det att Blech- 
num, Erica, Galium saxatile, Gentiana pneumonanthe, Hypochoeris ra- 
dicata, Juncus squarrosus, Littorella, Mercurialis, Narthecium, Pedi- 
cularis silvatica, Polygonatum verticillatum och Sitene rupestris har 
en relativt jämn utbredning över hela området. Egendomligt nog har 
Spergula vernalis ej noterats från det nu ifrågavarande undersöknings
området i senare tid. Den växer dock såväl i Rydboholm (Kinna- 
rumma socken) som i Sätila (E. Carlsson 1963).

Slutligen har vi tre arter, som ehuru de kanske ej kan hänföras 
till de atlantiska, ansluter sig till desamma, Leucorchis, Scirpus seta- 
ceus och Senecio aquaticus. Av dessa är klubbsporren hittills blott 
sedd på en lokal. Scirpus setaceus växer på tre lokaler i Mark. Dess
utom har jag sett den vid Öresjö 1 mil N om Borås (Westfeldt 1929 b) 
och enligt meddelande från fd. mag. R. Tunblad (Örebro) har han 
insamlat växten vid Mollasjön 2,5 mil N om nyssnämnda stad. 
Senecio aquaticus äger som bekant en rik förekomst vid Åskloster i 
Halland vid Viskans utflöde i Kattegatt. Härutöver uppges den av 
Kjellberg som tillfällig vid Fritsla, varjämte jag själv för några 
år sedan fann en rik förekomst vid Öd i Kinnarumma.

Kalkgynnade arter. Trots moränernas ringa kalkhalt kan man på 
enstaka punkter finna några kalkgynnade arter. I raviner med ma
rina leror växer på några punkter Carex acutiformis, caespitosa och 
disticha. Sällsynt finner man även Blysmus compressus, Eriophorum 
latifolium, Hierocbloe odorata, Inula salicina och Linum catharticum. 
Enligt Rudberg lär Asplenium ruta-muraria vara funnen i Örby. 
Någon närmare lokaluppgift finns ej, och beläggexemplar saknas, 
varför jag ställer mig synnerligen skeptisk till uppgiften.

Ett intressant fynd är Orchis mascula vid Klev i Örby. Arten hör 
till landskapets stora sällsyntheter (Westfeldt 1943) och har här 
sin enda kända förekomst i sydvästra Västergötland. Växtplatsen ut- 
göres av en gammal trädgård, där växten står 4-5 m från stug- 
knuten. Den blommar årligen med 6-8 exemplar. Hur orkidén hamnat 
här är svårt att förklara. Den nuvarande gårdsägaren har bott på 
platsen i 30 år, och under hela denna tid har Orchis mascula blommat 
Si>. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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årligen. Tidigare lär det ha bott en blomsterälskare på gården, och 
det är ju möjligt, att det är genom hans försorg, som arten avsikt
ligt eller oavsiktligt hamnat på Klev.

Nordliga arter. Häradet hyser jämväl en del nordliga arter. De 
vanligaste är Carex vaginata, Cirsium heterophyllum, Geranium silua- 
ticum, Parnassia, Scirpus siluaticus, Stellaria longifolia och Trollius. 
Vida sällsyntare är Calamagrostis purpurea, Carex flava, Polygo
num viviparum och Potentilla Crantzii, som endast är sedda på några 
få lokaler och då särskilt i de nordligaste socknarna. Potentilla 
Crantzii når inom bygden sydgränsen för sin utbredning i Sverige. 
Ytterligt sällsynt är även Anemone vernalis med ett fåtal förekomster 
inom skilda delar av häradet. Hammarbya är i senare tid endast 
sedd på en lokal, där den växer ganska rikligt. Rudberg uppger i 
sin förteckning Saxifraga adscendens från Seglora. Det är säkert
J. A. Rydholm, som lämnat uppgiften, ty i lundaherbariet finns 
ett ark insamlat av honom i sagda socken. Tyvärr saknas lokalupp- 
gilt. Bland våra Botrychium-arter har förutom lunaria, endast 
matricariifolium blivit sedd i bygden. Det var som skolpojke jag fann 
några få exemplar nedom det höga stupet vid Lundsberg i Seglora. 
Under den gångna sommaren kunde jag ej återfinna arten.

Vattendragens flora. Marks härads dominerande vattendrag är 
Viskan, som i dag genom föroreningarna från Borås och industri
samhällena söder därom närmast kan betecknas som en öppen 
kloak, varför anteckningarna därifrån är fåtaliga. Åns i äldre tider 
rika Potamogeton-flora är på grund av vattnets beskaffenhet spo
lierad.

Från åsträndernas och forsarnas vegetation har jag gjort en hel 
del intressanta iakttagelser. I Hartmans flora uppges Osmunda före
komma »flerest. i Viskan». Den växte i äldre tider bl. a. i den höga 
forsen vid Viskafors, men förekomsten är förintad genom kraft- 
stationsbygge. Så sent som 1955 kunde man finna safsan på åstran
den vid Tranhult i Seglora. Det är säkerligen lortvattnet i Viskan, 
som tagit död på denna förekomst, och i nutiden växer efter allt att 
döma Osmunda ej på någon punkt utefter åns stränder. Ytterligare 
en förekomst har förintats genom kraftstationsbygge, nämligen den 
vid Hulta kvarn i Slottsån (Erdtman 1925). I dag förekommer arten 
endast vid några smärre vattendrag i Mark (Westfeldt 1953). 
Eupatorium, som gärna uppträder i safsans sällskap, är vanligare 
än denna. Iris pseudacorus är allmän längs våra tvenne huvudåar,
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och Typha latifolia blir för varje år allt vanligare längs åstränderna 
och i landsvägsdikena. Glycerin maxima, som är en sentida invand
rare, sprider sig från sina äldre förekomster S om Borås ned mot 
hallandsgränsen. Bidens cernua och Cicata virosa har först under de 
senaste decennierna blivit sedda utmed Viskan, där de nu uppträder 
i Seglora och Kinna. Beträffande Impatiens glanduliferas explosions
artade spridning från Kinna och söderut hänvisas till mina rader 
1960 (b). Den växer f. ö. gärna i sällskap med I. noli-tangere, som även 
spritt sig kraftigt under senare år.

Veronica longifolia, som enligt Hultén (1950) är rikligt företrädd 
i Västergötland, växer i Marks härad huvudsakligen längs åsträn
derna, under det att arten i Ulricehamns-trakten med förkärlek tyr 
sig till moränåsarnas och åbrinkarnas torrare partier.

Bland vattenväxterna påträffas Elodea i Viskans och Häggåns övre 
lopp. Stratiotes förekommer alltjämt på sin gamla växtplats vid 
Seglora kyrka, och Hydrocharis, som planterades i ån vid Rydbo- 
liolm 1918, har blivit sedd sydligast vid Kinna. Sagitlaria sagittifolia 
uppgavs av Rudberg 1902 från Kinna. 1 Borås Läroverks herbarium 
ligger ett ark insamlat av Hj. Källmark vid Örby: Harpebol 1901. 
1922 uppger Sandberg & Söderberg arten lrån Kinna: Kinnaström 
i Viskan. På min begäran företog Hans Georgson 1957 en under
sökning av artens utbredning i de båda åarna. Enligt hans noteringar 
förekommer Sagiltaria för närvarande endast i Häggån, där den är 
sedd från Fritsla ned till åns utflöde i Viskan.

Bland de smärre submersa arterna har jag insamlat Crassula, 
Elatine hydropiper, Eleocharis acicularis och Pilularia på skilda punk
ter vid Öresjöarnas och Tolkens stränder.

Kommentarer till artförteckningen.
Huvudparten av mina anteckningar baserar sig på egna iakttagel

ser. Härutöver har jag fått en hel del uppgifter från andra intres
serade botanister, som är eller har varit verksamma i bygden. Bland
dessa vill jag särskilt framhålla:
Docent Sture Brunnsåker, Uppsala (SBr)
Herr Hans Georgson, Kinna (HGn)
Läroverksadjunkt Axel Harpen, Göteborg (Hpn)
Fil. mag. Ove Johansson, Lund (OJn)
Tullkontrollör Folke Lundberg, Göteborg (Ldg)

Uppgifterna från Fritsla är i huvudsak lämnade av naturskydds
föreningen därstädes (FN), varjämte föreningens ordförande, läro- 
Su. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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verksadjunkt L. E. Aronsson, Rydboholm, lämnat mig en del intres
santa uppgifter. Förkortningarna Rdb, Etn, Kj och S&S hänvisar till 
tidigare publicerade artiklar av Rudberg, Erdtman, Kjellberg och 
Sandberg & Söderberg. Då jag själv funnit en art på en tidigare 
publicerad lokal, har den äldre källuppgiften uteslutits. Vidare har 
jag gått igenom de botaniska samlingarna vid Göteborgs Rotaniska 
Trädgård (G), Riksmuseet (R) och Rorås Allmänna Läroverk (R). 
Lokalerna är ordnade sockenvis och jag har helt bortsett från den 
sentida storkommunindelningen. Skene köping har följaktligen förts 
till Örby socken. Socknarna är ordnade från norr till söder, först i 
Viskans och Häggåns dalgångar, därefter i Sur tans. Ursprungligen 
Arar det min avsikt, att förteckningen skulle omfatta hela Marks 
härad, även Sätila socken, men då jag erfor, att folkskollärare Elof 

Carlsson, Göteborg, stod i begrepp att skriva om Sätila, överläm
nade jag mitt material från sagda socken till honom. Beträffande 
Horan kring Rydboholms och Viskafors industrisamhällen i Kinna- 
rumma och Seglora hänvisas till min artikel 1960(a). Slutligen vill jag 
påpeka, att jag helt uteslutit de rena skogssocknarna i häradets öst
ligaste del, Älekulla och Öxabäck. Jag är medveten om, att denna 
förteckning är långt ifrån fullständig, men den bör dock ge en 
någorlunda god bild av Horan i Mark. Kartorna täcker för fullstän
dighetens skull hela häradet, även Sätila socken.

Vissa släkten såsom Alchemilla, Hieracinm (utom aurantiacum), 
Rosa och Taraxacum har helt uteslutits.

Ett par rent geografiska förklaringar kan vara på sin plats. Med 
Svaneholm avser jag industrisamhället med samma namn och med 
Skrapered det vackra lövskogsklädda bergspartiet söder om sagda 
samhälle. Det finns nämligen orsak att tro, att Sandberg & Söder

berg i sin artikel sammanblandat dessa båda begrepp. Vidare vill 
jag påpeka, att det finns några varandra närliggande gårdar med 
namnet Unnebo i såväl Istorp som Grimmared. Med Öxaredsbäcken 
avser jag den bäckravin i Tostareds socken, som mynnar ut i Lygnern 
på gränsen till Halland.

Slutligen vill jag framföra mitt tack till fil. dr Carl Blom (Göte
borg), som varit mig behjälplig And bestämningen av en del kritiska 
arter, samt till l:e intendenten T. E. Hasselrot, Stockholm, för kri
tisk genomgång av manuskriptet.

Nomenklaturen följer »Förteckning över Nordens växter» utgiven 
av Lunds Botaniska förening 1955.
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Artförteckning.

Lycopodium selago. — Fritsla: Abborrsjön, Hylten, Stange, lyngryd 
(FN). Örby: Bollaredsslätt, Hult. Torestorp: S om Skåre. Horred: 
Helsjön (Kj). Karl Gustav: bergen Ö om Skärsjön. Hyssna: Liagärde. 
Haj om: S om Kleven.

L. inundatum. — Seglora: St. Hålsjön (S & S), Uppsalen, Övre Näs. 
Torestorp: Sjöryd, Övermån (sjöstrand). Surteby: SV om Prästatorpet 
(Etn). Horred: St. Horredsjön. Karl Gustav: sjön Mäsen och Skärsjön 
(Kj).

L. annotinum. — Allmän.
L. clavatum. — Allmän.
L. complanatum ssp. anceps. — Fritsla: Kolebäcksugnen, Limsjöbacke 

(FN). Örby: Gundbo (HGn), Klev (HGn). Grimmared: Långared. 
Hyssna: Stampakullen.

Isoetes lacustris. — Seglora: St. Hålsjön (S & S), Uppsalen (id.). Hys
sna: Härsjön (G), L. Hålsjön (S & S).

I. echinospora. — Hyssna: Härsjön (G).
Equisetum arvense. — Allmän.
E. silvaticum. — Allmän.
E. pratense. — T. allmän.
E. palustre. •— T. allmän.
E. fluviatile. — Allmän.
E. hiemale. — Fritsla: Solänge kvarn, blinkarna vid Stommen (FN). 

Örby: Kungsfors (Ö om Viskan), Skene (brinkarna vid Viskan). Berghem: 
Dalen, Hulta tegelbruk (rikligt). Fotskäl: vid vintervägen SO om Gärdsås.

Bolrychium lunaria. — Seglora: Lundaskog. Kinna: Salgutsered. Öx- 
nevalla: Hyltenäs.

B. matricariifolium. — Seglora: Lundsberg. — Jfr s. 93.
Osmunda regalis. — Kinnarumma: Viskafors (G). Seglora: Bolåns 

stamp, Tranhult (utgången). Örby: nära Hulta kvarn (G) (Etn) (utgången). 
Torestorp: nedom bron vid kyrkan, Sandsered (Lundboån). Kung- 
säter: Fänhultsån. Öxabäck: Hallbrobäcken (Daniel Strömhälll). — Karta 
(fig. 1). Jfr ovan s. 93. Se vidare Westfeldt 1953, 1960 a.

Pleridium aquilinum. — Allmän.
Matleuccia strulhiopteris. — Kinnarumma: Grimskulla (S & S), nära 

Pärlebo (Etn). Seglora: Tranhult. Fritsla: Aratorp, 100 m N om Bag- 
garehagen, Edeslätt, Hjälltorp, Solänge kvarn (FN). Kinna: Hede gård 
(HGn). Örby: Ramnås (mycket rikligt i en bäckravin), Skene (brinkarna 
vid Viskan och Backa). Berghem: Hulta tegelbruk, Klockaregården, 
500 m SO om kyrkan, Olofsgården, Skogum. Torestorp: Hyltenäs. Sur
teby: Björketorp (vid Viskan). Kattunga: Backa, Kyrkäng. Öxnevalla: 
Deragården. Horred: Bossgården (Ldg). Istorp: Ekarebo. Hajom: Möl- 
nebacka, bäckdal vid Åsa. Fotskäl: Bönhult. Tostared: Äskekärr, Öxa- 
redsbäcken. Hyssna: Liagärde (S & S).

Woodsia ilvensis. — Seglora: Bräckelund, Rydal. Fritsla: Byaberget, 
Finabo, Skyttegården, Vaberget. Kinna: Furubäck, Övre Bäck. Örby: 
Ramnås, Öresten (1 km S om gården). Berghem: Bäckalund, nära kyrkan,
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Olofsberg, Syltered. Torestorp: Skåre. Surteby: Slätthult (Etn), Tim
meråsen. Kattunga: Torp. Öxnevalla: Dalahagen, Hyltenäs, Hörsås, 
kyrkan. Horred: Kilen, Strätedal. Kungsäter: i bergen vid Tolken. 
Grimmared: berget S om Yalasjön. Hyssna: kyrkan, Liagärde, 1 km 
S om Sandvad, Skämningared. Haj om: Mölnebacka.

Cystopteris fragilis. — Seglora: Koerhult, Skrapered, Tranhult, Årbo. 
Fritsla: Baggarehagen, Fåglaslätt, Glasberget (FN). Kinna: Stomsberg. 
Örby: Gäddvik, Skene, Öresten. Torestorp: Bränna, Klevaberget, kyr
kan, Skåre. Kattunga: Torp. Öxnevalla: kyrkan. Horred: Strätedal, 
Sundholmens jvstn. Karl Gustav: Bua, vid Skärsjön (Kj). Grimmared: 
Trollkullen. Hyssna: vid gamla kyrkan.

Athijrium filix-femina. — Allmän.
Lastrea thelypteris. — Fritsla: Hammarsjöbäcken.
L. phegopteris. — Allmän.
L. dryopleris. •— Allmän.
Dryopteris filix-mas. — Allmän.
D. crislata. — Seglora (Rdb). Fritsla: stora mossen mellan Finabo och 

Bastarås, Hammarsjöbäcken (!) (FN). Örby: Buagärde (Etn). Fotskäl: 
Norra Vilg (Carl Sandberg).

D. spinulosa och D. dilatata. — Allmänna.
Blechnum spicant. — Seglora: Eskilsered, Skrapered (U). Fritsla: 

dalen Ö om Klintaberget (FN), Solänge kvarn (J. Rodling). Kinna: mel
lan Horndal och Mjögasjön, Salgutsered (Hpn). Örby: Heagärdessjön (J. 
Rodling), Rörvik (OJn). Torestorp: Bergese (HGn). Surteby: SV om 
Mjösjön. Horred: höjden 1 km SO om Jättsjö, »mellan sjöarna» (Rdb). 
Hyssna: N om Dragered (Kj), Dragered vid St. Hålsjön (S & S). Tosta- 
red: Långhult.

Asplenium trichomanes. — Seglora: 8 lok. Fritsla: Byaberget, Finabo, 
Vaberget. Kinna: Furubäck, Stomsberg, Övre Bäck. Örby: Ramnås, 1 km 
S om Öresten. Berghem: Gäddeshult, kyrkan, Sjölid, Skoghem, Syltered. 
Torestorp: Skåre, klipporna SO om Vrå. Öxnevalla: Hyltenäs, Kata- 
skog. Horred: Hinnarehult, N om L. Horredsjön, Strätedal. Kungsäter: 
bergen vid sydändan av Tolken. Karl Gustav: Skärsjöberget, bergen Ö 
om Skärsjön, Stacken. Grimmared: berget S om Valasjön. Hyssna: 
Liagärde, Rya (U).

[A. ruta-muraria. Örby (Rdb). — Uppgiften förefaller dubiös och har 
aldrig bekräftats, jfr s. 92.]

A. septentrionale. — Seglora: 5 lok. Fritsla: N om Finabo, Vaberget. 
Kinna: 7 lok. Örby: Ramnås, 1 km S om Öresten. Berghem: kyrkan. 
Torestorp: Harsås, Klevaberget, Strömmen, klipporna SO om Vrå. 
Surteby: N om Mjöshult. Öxnevalla: Holmen, Hyltenäs, Kyrkebacka. 
Horred: Hinnarehult, S om kyrkan, Strätedal. Kungsäter: kulle V om 
Bua. Karl Gustav: Skärsjöberget, Stacken. Grimmared: Trollkullen, 
berget S om Valasjön. Hyssna: Liagärde. Hajom: V om Mölnebacka 
kvarn. Fotskäl: Bönhult, Höga Ginkagården.

A. septentrionale x trichomanes. —• Kinnarumma: Grimskulla (Etn). 
Seglora: Tranhult. Fritsla. Örby: 2 km NV om Buagärde (Etn). Berg
hem (Rdb). Hyssna (S & S).
7- 663872 Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966) : 1



98 G. A. WESTFELDT

Polypodium vulgare. — Allmän.
Pilularia globulifera. — Örby: Öresjön vid Hanatorp. Tostared: nära 

Sjögärde. Öxnevalla: Öresjön vid Vik. Hyssna: Härsjön (G).
Picea abies ssp. europaea. — Allmän.
Pinus silvestris. — Allmän.
Juniperus communis. — Allmän.
Typha lalifolia. •— Kinnarumma: Gölingstorp, Kvissla. Seglora: i 

sankmarkerna mellan kyrkan-Rydal, grusgrop Ö om prästgården. 
Fritsla: Häggån vid Haidens färgeri, Ramslätt, Stommens bro och Tyng- 
ryds mader. Skephult: S om Hässlehull. Kinna: Apelhult, flerst. utmed 
Viskan. Örby: Haby, Hulta, Maresjön, Skene jvstn. Torestorp: Höj
derna, Sjöryd, N om Svansjö. Horred: vägdike N om L. Horredsjön. 
Kungsäter: grustag NO om kyrkan. Hajom: Åsa (märgelgrav). Tosta
red: Bränna. — Stadd i kraftig spridning (jfr s. 94).

T. angustifolia. — Seglora: St. Hålsjön (S & S). Örby: Maresjön (G). 
Surteby: Mjösjön.

Sparganium minimum. — T. allmän.
S. simplex. -— T. allmän.
S. glomeratum. — Fritsla: Hammarsjöbäcken (SBr!), nära jvstn (G) 

(Kj).
Acorus calamus. — Surteby: Senås vid Surtan. Istorp: Fagerhult 

Nilsgården.
Calla palustris. — Seglora: Bogryd, Viskan vid kyrkan, Rydal, Skrim- 

hult. Fritsla: Aggasjö, Furusjön, Hammarsjöbäcken. Kinna: Apelhult, 
Näset (jvbron). Surteby: Slätthult. Kungsäter: Självvik. Karl Gustav: 
Brunabo (Kj). Fotskäl: Edared.

Lemna minor. — T. allmän i Viskan och dess tillflöden, eljest vid gårdar 
och i märgelgravar.

Triglochin palustre. — T. allmän.
Potamogeton crispus. — Örby: Skene i Viskan.
P. Friesii. — Seglora: Segloraberg i Viskan (det. C. Blom) (SBr).
P. pusillus. Seglora: Tranhult i Viskan. Fritsla: Stänge i Häggån 

(FN).
P. polygonifolius. — Allmän.
P. natans. — Allmän.
P. gramirieus. — Fritsla: Stänge (SBr).
P. lucens. — Kinna: Kulla (G).
P. praelongus. — Fritsla: Kvarnhagen.
P. perfoliatus. — T. allmän.
Elodea canadensis. — Seglora: Ryd (Etn). Fritsla: Häggån, Solänge 

kvarn, Tyngrydsbäcken (FN). Torestorp: Tolken.
Slratiotes aloides. — Seglora: avar i Viskan NV om kyrkan.
Hydrocharis morsus-ranae. — Seglora: vid kyrkan, Rydal. Kinna: 

jvbron över Viskan. — Jfr ovan s. 94 och Westfeldt 1960 a.
Alisma plantago-aqualica. — Allmän.
Sagittaria sagittifolia. — Fritsla: Häggån vid Ängen (FN). Kinna och 
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Örby: Häggån från Harpebol-Näset. Kinna: Kinnaström i Viskan 
(S & S). — Jfr s. 94.

Scheuchzeria palustris. — Seglora: Åtjärn (S & S). Fritsla: mosse viel 
pkt 449 (Kj), L. Mossjön (SBr). Örby: Heasjön (Etn). Hajom: Härsås- 
sjöarna (S & S).

Narlhecium ossifragum. Seglora: Skärsjön (FN). Fritsla: Blckås, 
Bläshult (Etn), Furusjön, SO om Hålesjön, NO om Skogsbacke (FN). 
Skephult: Buared (Kj). Örby: Kattekulla. Torestorp: Varvik (Kj), 
Övermån (på Sjöstrand). Florred: N om Texelberget (J. Rodling). Karl 
Gustav: Algutsbo, Brunabo (Kj). Gunnarsjö: Angarne, Gudmundared, 
Vära. Fotskäl: Svingåsen, S. Vilg, NO om Vågese (Etn).

Allium oleraceum. — Seglora: Tranhult. Fritsla: Kullen (FN). Örby: 
Skene (S om jvstn). Berghem: brinkar vid Viskan (Hansagården, Lekvad, 
Olofsgården). Horred: Koppartoft.

Gagea lutea. — Helt bunden till bebyggelsen i dalgångarna, där den före
kommer allmänt. Saknas i skogsbygderna. Nordligast sedd i Seglora: 
Eskilsered, Skrapered. Hyssna: Liagärde.

Tulipa silvestris. — Horred: Sundholmens jvstn 1929. Nu helt försvun
nen.

Muscari botryoides. — Örby: Öresten (slottsberget).
Maianthemum bifolium. — Allmän.
Polygonatum odoratum. - - Seglora: Backa, Bua, Lundaskog, Lundsberg, 

Skrapered. Skephult: Bottnen (Martin Svensson). Fritsla: 7 lok. (FN). 
Kinna: Salgutsered. Berghem: Dalen, Skoghem. Torestorp: Harsås, 
Klevaberget, Skåre. Öxnevalla: Kyrkebacka. Florred: Hinnarehult, 
Letebo, NO om Vasse. Istorp: Liom. Grimmared: S om Valasjön.

P. multiflorum. — Seglora: Bolåns stamp, Skrapered, Årbo. Örby: 
Skene (brinkarna vid Viskan). Torestorp: forsen vid kyrkan, Strömmen. 
Istorp: Torse. Kungsäter: Hult (Ingvar Johansson). Karl Gustav: 
Stackenäs. Grimmared: Unnebo. Fotskäl: Bönhult.

P. verticillatum. — Seglora: Skrapered, Tranhult, Årbo. Kinna: Yttre 
Berg. Örby: Grind (Kj), mellan Kungsfors-Viskebro, 1 km SO om Öre
sten (HGn). Berghem: Limmossen (bland enbuskar), Skogum. Surteby: 
Björketorp (vid Viskan). Kattunga: Backa. Hyssna: Melltorp (HGn). 
Fotskäl: Bönhult. Tostared: Äskekärr.

Convallaria majalis. Allmän.
Paris quadrifolia. — Kinnarumma: mellan Hulu-Håhult. Seglora: 

Ingeshult, Skrapered. Fritsla: Baggarehagen, Solänge kvarn (FN). 
Kinna: Lydde, Stomsberg. Örby: Ramnås, Skene (brinkarna vid Viskan). 
Berghem: Dalen, Kila. Surteby: Björketorp (vid Viskan). Horred: 
Bossgården, Tväbäck. Haj om: Mölnebacka. Tostared: Öxaredsbäcken.

Iris pseudacorus. — T. allmän vid Viskan och dess tillflöden. Dessutom 
växer den vid Kinna: Apelhult (vid St. Hålsjön) samt i kanalen mellan 
sagda sjö och Viskan. Örby: dike 1 km S om Öresten. Berghem: Sjövik. 
Öxnevalla: i diken kring Segerstad. Vidare finns den vid sjön Fävren.

Juncus squarrosus. — T. allmän i skogsbygden. Endast sparsamma an
teckningar finnes. Fritsla: Ljungsdal, Solängen (FN). Skephult: kyrkan.
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Torestorp: Sjöryd. Karl Gustav: Stenshult. Hyssna: Ned (Kj). Fot
skäl: Svingåsen, S. Yilg.

J. compressus. — Seglora: Rydal. Öxnevalla: Gunnabo, Karstorp, 
Torsgården. Istorp: Dala, Strömmared, Töllebäck. Horred: Sundholmens 
jvstn. Haj om: Fänriksgården.

J. tenuis. — Seglora: Rydal. Fritsla: Fåglaslätt. K ungs äter: V. Bua. 
Fotskäl: Torp, N. Vilg.

J. bufonius. — Allmän.
J. bulbosus. — Allmän.
J. articulatus. —- Allmän.

alpinus ssp. nodulosus. — Förbisedd. Säkra noteringar finns blott 
från: Torestorp: Tolken (Kj). Hyssna: Härsjön. Tostared (Rdb).

J. effusus. — Allmän.
J. conglomeratus. — Allmän.
J. filiformis. — Allmän.
Luzula pilosa. - Allmän.
L. luzuloides. — Örby: Strömsborg (vägkant). Berghem: kyrkan.
L. campeslris. — Allmän.
L. multiflora ssp. occidentalis. — Allmän.
L. multi flora ssp. congesta. — Tostared: N om Äskekärr vid Lygnern 

(S & S).
Setaria viridis. — Fritsla: Ljunglid (FN).
Panicum miliaceum. — Seglora: Björkhult (vid minkfarmen 1958). 
Sieglingia decumbens. — Allmän.
Motinia coerulea. — Allmän.
Phragmites communis. — Allmän.
Nardus stricla. — Allmän.
Melica nutans. — Allmän.
M. uniflora. — Horred: Letebo.
Glyceria fluitans. — Allmän.
G. maxima. — Allmän utmed Viskan och Häggån ned till Kinna. F. ö. 

Kinna: Apelhult (vid St. Hålsjön). Örby: Skene (N om samhället). Is
torp: Viskan vid Byslätt, Strömmared. —■ Jfr s. 94.

Fesluca ovina ssp. vulgaris. — Allmän.
F. rubra. — Allmän.
F. pratensis. —■ Allmän.
Lolium perenne. — Allmän.
Vulpia myurus. — Fritsla: Danske vägen (soptippen 1957) (det. C. 

Blom) (L. E. Aronsson).
Poa annua. — Allmän.
P. trivialis. — Allmän.
P. pratensis ssp. eupratensis. — Allmän.
P. compressa. — Seglora: Övre Näs. Kinna: jvstn, Kinnaström, Lydde, 

Stämmemad (kraftstationen). Örby: Hulta (kraftstationen), Skene (jvstn). 
Berghem: grustaget vid jvbron. Horred: jvstnerna vid Horred och 
Sundholmen.

P. nemoralis. — Allmän.
P. palustris. — Fritsla: Stommens bro (L. E. Aronsson). Kinna: 

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



FLORISTISKA ANTECKNINGAR FRÅN MARKS HÄRAD 101

Näset vid Häggån, Stämmemad vid Viskan. Örby: Haby. Surteby: hol
mar i Surtan (S & S).

Briza media. — Allmän.
Cynosurus cristatus. — Fritsla: Schlichtings kulle (FN). Fotskäl: 

Bönhult.
Dactylis glomerata. — Allmän.
Arrhenatherum elatius ssp. vulgare. — Allmän.
A. pubescens. — T. allmän.
A. pratense. — T. allmän.
Deschampsia caespitosa. — Allmän.
D. flexuosa. — Allmän.
Aira praecox. — Örby: Skene (Rdb). Horred: mellan sjöarna (Rdb). 
Holcus lanatus. — Allmän.
H. mollis. — T. allmän. Stadd i spridning.
Apera spica-venti. •— Seglora: Lönnhult (S & S), Seglered (S & S). 
Calamagrostis epigeios. - Allmän vid vägkanter, sällsynt i skogsbygden.
C. purpurea. — Seglora: Skrapered. Tostared: Äskekärr (Manne 

Ohlander).
C. canescens. — Kinnarumma: Häggårda, Viskarhult. Seglora: 8 lok. 

Fritsla: Furusjön. Skephult: Blåshult. Kinna: L. Barrsjön, Lydde. 
Örby: Krok. Berghem: Hulta. Torestorp: ån vid kyrkan, Skåre. 
Horred: Viskan vid Sjöby, Tväbäck. Kungsäter: Fänhult, V. Bua. 
Karl Gustav: Stenshult. Grimmared: berget S om Valasjön. Hyssna: 
Ansered, Dragered, Grönered, Skämningared. Hajom: Kruse (G). Fot
skäl: N. Vilg.

C. neglecla. — Seglora: avar vid kyrkan. Örby: Skene (N om Viskebro). 
Torestorp: Svansjö vid Tolken. Istorp (Rdb).

C. arundinacea. — Allmän.
Agroslis slolonifera. — Allmän.
A. giganlea. —• Berghem: Hulta (i åbrink). Fritsla: Stommens bro 

(L. E. Aronsson).
A. tenuis. — Allmän.
A. canina. — Allmän.
Alopecurus pratensis. — Allmän.
A. geniculatus. — Allmän.
Phleum pratense ssp. vulgare. — Allmän.
Phalaris arundinacea. — Allmän.
Hierochloe odorala. — Fritsla: Ö om Finabo (Etn), Hjälltorp (FN). 
Anthoxanthum odoralum. — Allmän.
Milium effusum. — Surteby: S om Gäddesjön (Manne Ohlander). Karl 

Gustav: Stacken. Grimmared: stupet S om Valasjön. Fotskäl: Bön
hult. Tostared: Öxaredsbäcken (Manne Ohlander).

Bromus inermis. — Huvudsakligast längs landsvägskanter. Seglora: 
Skrapered. Fritsla: Haidens färgeri, Kronogärdevägen, Schlichtings kulle 
(FN). Kinna: Kinnaström, utmed vägen till Skene. Örby: Ramnås, Skene 
(flerst.). Öxnevalla: kyrkan, Kyrkebacka. Horred: jvstn. Kungsäter: 
vägkant 500 m Ö om kyrkan. Hyssna: Sandvad. Tostared: Äskekärr.

B. tectorum. — Öxnevalla: Hyltenäs (H. Ernholdt).
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B. sterilis. — Fritsla: Danske vägen (soptippen 1957) (det. C. Blom) 
(L. E. Aronsson).

B. madrilensis. — Fritsla: Danske vägen (soptippen 1957) (det. C. 
Blom) (L. E. Aronsson).

B. hordeaceus. — Allmän.
Elytrigia repens. — Allmän.
Roegneria canina. — Kinnarumma: längs Häggån genom hela socknen. 

Seglora: Bua. Fritsla: Solänge kvarn, Wingqvists fabriker (FN). Kinna: 
Kinnaström, Lydde, Näset, Salgutsered, Stämmemad. Örby: Haby, Kungs- 
fors, Ramnås, Öresten (slottsberget). Berghem: Dalen, Hulta, Olofs- 
gården. Torestorp: ån vid kyrkan, Strömmen. Tostared: Öxaredsbäc- 
ken. Istorp: Skogsbacka.

Eriophonim vaginatum. — Allmän.
E. angustifolium. — Allmän.
E. latifolium. — Kinna: Stämmemad (Etn). Örby: Sund. Torestorp: 

Strömmen (HGn). Tostared: Äskekärr (Etn).
Scirpus silvalicus. — T. allmän, särskilt norröver.
S. lacustris. — Allmän.
S. setaceus. — Kinnarumma: Häggån vid Storegården. Kinna: Sal

gutsered (Rdb). Örby: Öresjön vid Hanatorp 1938. — Jfr s. 92.
Blysmus compressus. — Örby: Skene (Rdb).
Eleocharis palustris. — Allmän.
E. mamillata. — Hyssna: bäcken vid Masjön (G).
E. uniglumis. — Öxnevalla: Tolken vid Brännared. Hyssna: bäcken 

vid Masjön (G).
E.multicaulis. — Seglora: Skrapered (Rdb), Uppsalen (S & SI). Hyssna: 

Masjön (G). Haj om: Askeredsjön (G).
E. acicularis. Kinnarumma: Häggån vid Storegården. Berghem: 

Hulta (i Viskan). Öxnevalla: Tolken vid Brännared.
E. pauciflora. Surteby: Angsjön. Hajom: Buasjön (G). Istorp 

(Rdb).
Trichophorum alpinum. — Haj om: Härsjöarna (S & S).
T. caespitosum ssp. austriacum. — Allmän i skogsbygden.
T. caespitosum ssp. germanicum. — Fritsla: vid stigen Hjälltorp- 

Iglasjön (det. C. Blom) (L. E. Aronsson). Örby (G).
Rhynchospora alba. — T. allmän i skogsbygden.
Rh. fusca. — Fritsla: L. Maresjön (FN). Kinna: Borsjön (Kj). Örby: 

Kulla mosse (G), Skutesjön. Haj om: Buasjön (G). Karl Gustav: Brunabo 
(Kj). Hyssna: bäcken från Masjön (G).

Carex dioeca. — Kinnarumma: Pärlebo (Etn). Seglora: Bolåns stamp. 
Fritsla: Björkes äng, Hammarsjöbäcken (FN). Örby: Sund. Torestorp: 
Strömmen. Karl Gustav: Brunabo. Hyssna: Åkagården (Kj).

C. canescens. — Allmän.
C. remota. — Örby: Hult. Grimmared: Unnebo (nedom gården). 

Tostared: Sjögärdet (Rdb), Öxaredsbäcken.
C. elongala. — Seglora: avar vid Viskan NO om kyrkan. Kinna: Näs 

(vid jvbron), St. Hålsjön (SBr). Örby: Källäng (S & S).
C. echinata. — Allmän.
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C. contigua. — Seglora: Bolåns stamp, Lundsberg. Fritsla: Kvarn- 
hagen (SBr). Rinna: Salgutsered, Övre Berg. Örby: Ramnåsberget, Skene 
(brinkarna vid Viskan). Berghem: kyrkan. Torestorp: kyrkan. Hyssna: 
kyrkan. Istorp: kyrkan.

C. disticha. — Örby: Källäng (S & S). Surteby: Uddeholm vid Surtan. 
Horred: utmed landsvägen S om samhället. Istorp: Strömmared.

C. leporina. — Allmän.
C. elata. — Kinnarumma: mellan Björkered-Hulu, Storegården. 

Seglora: mellan Bräckelund-Lunden, S om Hessered. Skephult: Högs- 
hult. Torestorp: ån vid kyrkan, Strömmen, Övermån. Istorp (Rdb).

C. caespitosa. — Fritsla: Baggarehagen (FN!). Örby: Kungsfors Ö om 
Viskan, bäckdal 500 m S om Öresten. Haj om: Åsa.

C. nigra. — Allmän.
C. acuta. — T. allmän.
C. magellanica. — Seglora: Björkhult. Fritsla: Hammarsjön, S. 

Mossjön (FN). Fotskäl: V om Edared.
C. limosa. — Fritsla: Hammarsjön, Kvarnhagen, Hålesjön, L. Fläck

sjön, L. Maresjön, Tyngryds mad (FN). Skephult: Vänared. Berghem: 
Limmossen. Karl Gustav: Brunabo (Kj).

C. vaginata. — Seglora: Björkelund. Skephult: Vänared. Fritsla: 
Hammarsjöbäcken, Kristersberg (FN), Stänge.

C. panicea. — Allmän.
C. hostiana. — Torestorp: Strömmen. Uppges av Rudberg från Örby, 

Tostared och Horred. Förekommer säkerligen flerstädes.
C. flava. — Seglora: Bolåns stamp. Fritsla: Stänge, Tyngryd.
C. Oederi ssp. euoederi. — Allmän.
C. lasiocarpa. — Alhnän.
C. acutiformis. — Örby: Maresjön (Rdb). Istorp: Strömmared.
C. vesicaria. — Allmän.
C. roslrata. — Allmän.
C. hirta. — Kinnarumma: Storegården. Seglora: Hagen (SBr). 

Fritsla: Aratorp, Bastarås, Larsagården (FN). Kinna: 6 lok. Örby: 
7 lok. Berghem: 6 lok. Surteby: kyrkan. Kattunga: kyrkan. Horred: 
Hinnarehult, Sundholmens jvstn, utmed landsvägen S om samhället. Is
torp: kyrkan. Grimmared: Sjöred. Hajom: kyrkan. Fotskäl: Torp. 

C. pallescens. — Allmän.
C. digitata. — Seglora: 5 lok. Fritsla: Bergagårdshage, Klintaberget 

(FN). Skephult: S om Hässlehult. Örby: Gäddvik, Hult. Berghem: 
Sjövik. Torestorp: Harsås, Skåre, Strömmen. Öxnevalla: Kataskog. 
Horred: 5 lok. Karl Gustav: Stackenäs. Grimmared: Trollkullen, 
Unnebo. Hyssna: torpet Härsjöklint under Dukared, Liagärde.

C. montana. — Seglora: Eskilsered, Skrapered, Tranhult, Årbo. Fritsla: 
Finabo. Örby: Backa, Hult. Berghem: Hulta, Lekvad. Hyssna: Lia
gärde.

C. pilulifera. — Allmän.
C. cargophyllea. — T. allmän.
C. ericetorum. — T. allmän.
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C. pulicaris. — Allmän.
C. pauciflora. — Fritsla: Hallagärdet, Hammarsjön, L. Maresjön (FN). 

Skephult: Buared.
Platanthera bifolia. — Fritsla: Bastaråsen, Hjälltorp (FN). Örby: 

Öresten (HGn). Berghem: vid Limmossen. Torestorp: Sjöryd. Öxne- 
valla: Hyltenäs, Kyrkebacka, Vik. Grimmared: Unnebo. Hyssna: Lil
lagård, N om St. Hökås.

P. chlorantha. — Örby: Klev, Lönhult, Öresten. Berghem: Huledal, 
Lekvad. Horred: Kärra. Karl Gustav: Stackenäs, Strömma. Grim
mared: V om Fävren, V om Stackenäs, Unnebo. Fotskäl: Vikulla. 

Leucorchis albida. — Örby: Lönhult 1959 (jfr s. 92).
Gymnadenia conopsea. — Seglo ra: Bua (B). Tostared (Rdb). 
[Dactylorchis Traunsteineri. — Seglora: St. Hålsjön (S & S). — Felbe

stämd, skolpojksuppgift, som bör utgå.]
D. maculata. — Seglora: Skrimhult. Fritsla: Eneberg, Ulvåsen (FN). 

Skephult: Bottnen. Kinna: Horndal (HGn). Örby: Klev, Lönhult, Rör
vik, Öresten. Berghem: Dala, Kila Östergården, Lekvad. Torestorp: 
Skåre, Strömmen. Öxnevalla: Bökenäs, Hyltenäs, Vik. Hyssna: Anse- 
red, Liagärde. Fotskäl: Bönhult.

Orchis mascula. — Örby: Klev. — Jfr s. 92, Westfeldt 1943.
Listera cordata. — Örby: Skene (Backa) (R). Öxnevalla: V om Utter

sjön.
Goodyera repens. — Seglora: Korsåsen (S & S), Skrimhult, mellan Säv- 

sjön-Tranhult, Tranhult (reservatet). Fritsla: Eneberg, Hallagärdet, S 
om Hammarsjön (FN), Finabo (J. Rodling). Kinna: St. Barrsjön (HGn), 
vid vattencisternen (HGn). Örby: vid Gundboån (HGn). Berghem: Dala 
(Inger Dahlgren). Torestorp: Skåre. Karl Gustav: St. Kvarnsjön. 
Hyssna: Stjärnhult (G). Haj om: Fänriksgården.

Hammarbya paludosa. — Fritsla (H. Carling, B). Berghem: Limmos
sen 1965.

Corallorhiza trifida. — Fritsla: Fridhem (FN). Örby: Sjögarås (HGn). 
Öxnevalla: Sandsjön. Tostared: mellan kyrkan och Ö. Kulla (Etn). 

Populus tremula. — Allmän.
Salix aurita. — Allmän.
S. cinerea. — T. allmän.
S. caprea. — Allmän.
S. viminalis. — Örby: Hulta kraftstation, S om Skutesjön. Berghem: 

Lekvads by. Kungsäter: grustag NO om kyrkan.
S. repens. — Allmän.
S. purpurea. — Berghem: Hulta.
S. fragilis. — Fritsla: Häggån vid Byabäckens utlopp (FN). Kinna: 

jvstn, Kinnaström. Örby: Haby, Hulta kraftstation, Skene (N om Viska
bro). Berghem: Slätten. Torestorp: ån vid kyrkan. Horred: 1 km V 
om kyrkan, Tväbäck, Vasse. Istorp: Byslätt (vid Viskan), Veselången. 
Grimmared: Rud. Fotskäl: Edared. Tostared: Äskekärr.

S. fragilis xtriandra. — Seglora: Seglered.
S. pentandra. — Allmän.
Myrica gale. — Allmän.
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Corylus avellana. — Allmän.
Betula verrucosa. — Allmän.
B. pubescens. — Allmän.
Alnus glulinosa. — Allmän.
A. incana. — Förekommer allmänt längs Viskan från Kinna till Horred. 

Några enstaka träd växer även vid Kinna: Kasthall. — Jfr s. 88.
Fagus silvatica. — Spridd över mellersta och södra Mark. Nordligast vid 

Kinna: Salgutsered och Berghem: Gäddvik. — Jfr s. 87.
Quercus robur. — Allmän.
Q. petraea. — T. allmän i södra och mellersta Mark. Ej noterad i Kinna- 

rumma, Fritsla och Skephult. — Jfr s. 87.
Ulmus glabra ssp. scabra. — T. allmän.
Humulus lupulus. — Seglora: Svaneholm, Tranhult. Fritsla: Finabo. 

Kinna: Stomsberg. Örby: Skene (Backa), Öresten. Berghem: Lekvad. 
Torestorp: Klevaberget, ån vid kyrkan. Horred: Hinnarehult, Letebo, 
L. Bossgården, L. Horredsjön (Kj), Ramdal, Sundholmen (Kj), Tväbäck 
(Ldg). Istorp: Töllebäck. Kungsäter: V. Bua. Karl Gustav: Stacke- 
näs vid Fävren. Grimmared: 500 m N om Rud, berget S om Valasjön. 

Urtica urens. — T. allmän.
U. dioeca. — Allmän.
Rumex aquaticus xoblusifolius. — Örby: Ramnås (det. C. Blom) (G).
R. longifolius. — Allmän.
R. crispus. — Allmän.
R. oblusifolius. — Fritsla: Solängen (FN). Kinna: Övre Berg. Örby: 

Haby, Kungsfors, Skene. Berghem: Lekvad, Slätten. Surteby: kyrkan. 
Kattunga: byn, Torp. Torestorp: Strömmen. Horred: 7 lok. Istorp: 
Strömmared. Kungsäter: Självvik. Grimmared: berget S om Valasjön. 
Fotskäl: kyrkan.

R. acetosa ssp. pratensis. — Allmän.
R. thyrsiflorus. — Kinna: Övre Berg (vid landsvägen). Örby: Skene. 

Berghem: grustagen vid jvbron, S om kyrkan, Lekvad. Surteby: Björke- 
torps samhälle.

R. acelosella. — Allmän.
Polygonum aviculare. ■—• Allmän.
P. viviparum. — Örby: Kungsfors (HGn), Öresten (HGn).
P. amphibium. ■— T. allmän.
P. minus. — Karl Gustav: sjön Mäsen (Kj), Stackenäs.
P. persicaria. — Allmän.
P. lapathifolium ssp. pallidum. — Allmän.
P. hydropiper. — Allmän.
P. sachalinense. — Kinna: Stämmemads kraftstn. Örby: Ramnås. 

Grimmared: Risebacka. Horred: Horreds och Sundholmens jvstner. 
Istorp: Viskan vid Byaslätt.

P. dumetorum. — Seglora: Tranhult. Örby: Ramnås, Skene (Rdb). 
Berghem: Lekvad. Torestorp: Klevaberget. Horred: Lida (Ldg). Is
torp: Kransbro (Rdb), Strömmared. Kungsäter: Hult (Rdb). Karl 
Gustav: Stacken. Grimmared: berget S om Valasjön.

P. convolvulus. — Allmän.
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



106 G. A. WESTFELDT

Chenopodium album. — Allmän.
Ch. polyspermum. — Fritsla: missionskyrkan (FN). Örby: kyrkan 

1955. Öxnevalla: Ussbo 1965.
Ch. urbicum. — Örby: Skene (Rdb).
Ch. bonus-henricus. — Örby: Skene (Etn), Öresten. Haj om: kyrkan. 

Horred (Rdb).
Ch. glaucum. — Kinna: 1929. Örby: Skene (Assberg). Istorp: Krans

bro (Kj).
Ch. rubrum. - Fritsla: Fridhem 1940 (SBr).
Atriplex patula. — Allmän.
Montia fontana ssp. lamprosperma. — Öxnevalla: Kyrkebacka (vid en 

rännil). Örby (Rdb).
Stellaria nemorum ssp. monlana. — Seglora: Eskilsered (S & S). Kinna: 

Hede (HGn), Näset (vid Viskan). Örby: Ramnås, Skene (brinkarna vid 
Viskan). Berghem: utmed Viskan (vid Dalen, Deserhult, Hansagården, 
Hulta, Slätten). Surteby: Björketorp (vid Viskan). Horred: Bossgården. 
Tostared: Sjögärde, Äskekärr, vid Öxaredsbäcken.

S. media. — Allmän.
S. alsine. — Allmän.
S. palustris. — Förbisedd. Endast antecknad från Fritsla: Wingqvists 

fabriker (FN).
S. graminea. — Allmän.
S. longifolia. — Kinnarumma: Häggårda. Seglora: 1 km V om Bolåns 

stamp, Bräckelund. Fritsla: mellan Halleberg-Skogsbacke, Sköllingslid 
(FN). Kinna: St. Hålsjön. Örby: Ramnås (Etn). Torestorp: S om Skåre. 
Kungsäter: V. Bua. Karl Gustav: vid Skärsjön.

Cerastium arvense. — Seglora: Bogryd, kyrkan, Seglered, Tranhult. 
Kinna: Stämmemad. Örby: Hanatorp, Hult. Berghem: Fluledal, jvstn, 
kyrkan. Surteby: Björketorp. Öxnevalla: Hyltenäs (Etn). Grimmared: 
kyrkan. Tostared: Bränna, Äskekärr (Etn).

C. holosteoides. — Allmän.
C. glomeratum. — Fritsla: Danske vägen (soptippen) 1965, Stommen 

1965 (rikl). Örby och Istorp (Rdb).
C. semidecandrum. — Fritsla: Bastarås (Rdb). Örby: Hanatorp. 

Berghem: Backagården, Dalen, 1 km NO om Huledal, Syltered. Surteby: 
Ö om Björketorp, 2 km Ö om Uddeholm. Öxnevalla: Torsgården.

Sagiiia subulata. — Fritsla (Rdb). Örby: Skene (vattentornsberget). 
Surteby: kyrkan. Öxnevalla: vid Liden (H. Ernholdt). Horred: vid 
vägen till Helsjön (G). Istorp: Kransbroberget (S & S). Hyssna: Lia- 
gärde (S).

S. procumbens. — Allmän.
Arenaria serpyllifolia. — T. allmän.
Moehringia trinervia. — T. allmän.
Spergula arvensis. — Allmän. *
S. vernalis. — Istorp (Rdb).
S. rubra. — Torestorp: vid vägen SO om Vrå. Öxnevalla: Brännared 

(HGn).
Scleranthus perennis. — T. allmän.
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S. annuus. — Allmän.
Agrostemma githago. — Öxnevalla: kyrkan 1935 (A. Carlberg). F. n. en 

stor sällsynthet i södra Västergötland.
Lychnis flos-cuculi. — Allmän.
Viscaria vulgaris. — Allmän.
Silene cucubalus. — Fr i t sia: gardinfabriken, nya kyrkogården (FN). 

Skephult: Björkeholm. Kinna: Kinnaström, vägkant vid L. Barrsjön. 
Örby: Hanatorp, kyrkan. Berghem: kyrkan, nya skolan, Olofsberg. 
Surteby: kyrkan, Nilsgärde. Kattunga: kyrkoruinen. Kungsäter: 
Klev. Fotskäl: kyrkan.

S. dichotoma. — Seglora: Skrapered 1934, Tranhult 1921, Årbo 1920. 
Fritsla: Fridhem 1940 (FN). Berghem: Sundsnabb 1957. Sällsyntare nu 
än tidigare.

S. rupeslris. — T. allmän.
S. armeria. — Seglora: Tranhult (jfr s. 89). —Se närmare Westfeldt 

1929 a o. 1955.
S. nutans. — Kinnarumma: Högebjer (S & S). Seglora: Skrapered, 

Tranhult. Fritsla: Kronogärdet, Nybro, Smeatorpet (FN). Kinna: Furu
bäck. Örby: Kungsfors, Ramnås, Skene (brinkarna vid Viskan), Öresten. 
Horred: Hinnarehult. Grimmared: NO om Kusagärde (Etn).

Melandrium noctiflorum. — Fritsla: Fridhem 1965, Haidens färgeri 
1931, kyrkan, Skyttegården (FN). Kinna: vägkant 300 m S om L. Barr
sjön 1958. Öxnevalla: kyrkan.

M. album. — Seglora: Hagen 1965. Kinna: L. Barrsjön, jvstn, backen 
vid Kinnaström, S om Rydal (vägkant). Öxnevalla: Kyrkebacka.

M. album xrubrum. — Örby: Kungsfors, Öresten (G).
M. rubrum. — Seglora: Seglered vid Viskan, Skrapered, Tranhult, Årbo. 

Fritsla: Baggarehagen, gardinfabriken (FN). Kinna: Hede, Kammarberg 
(HGn), Kinnaström (brinken), Näset. Örby: Skene (brinkarna vid Viskan), 
Öresten. Berghem: allmän i brinkarna vid Viskan. Torestorp: sam
hället. Surteby: Viskan vid Laggagården och Björketorp. Kattunga: 
kyrkoruinen, Östergärde. Istorp: Viskan vid Byslätt. Kungsäter: NO 
om Hultaberg (Etn). Grimmared: berget S om Valasjön.

Vaccaria pyramidata. — Fritsla: Fridhem (SBr).
Saponaria officinalis. — Kinnarumma: kyrkan. Kinna: mellan jvstn- 

kyrkan, Kinnaström, Stomsberg. Örby: Haby, Hanatorp, kyrkan, Ramnås, 
Skene. Berghem: vägkant vid Hultatorp och kyrkan, Lekvad. Tores
torp: kyrkan. Surteby: Björketorp, Huladal. Hajom: Hede. — Förv. vid 
kyrkorna i södra Mark.

Dianthus deltoides. — Seglora: Tranhult. Fritsla: Danske vägen, Frid
hem (FN), Karlsberg (SBr). Kinna: flerst. 1929. Torestorp: kyrkan. 
Berghem: ITansagården.

Nymphaea alba. — Allmän.
N. Candida. — Seglora: Bolån vid Stampen (det. C. Blom).
Nuphar luteum. — Allmän.
Aquilegia vulgaris. — Förv. här och var.
Thaliclrum simplex. — Kinnarumma: Flenstorp (S & S). Örby: Öre

sten (S & S). Fotskäl: Edared (Granlund & Ohlander).
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Th. flavum. — Kinnarumma: Åryda kvarn. Seglora: Tranhult. 
Fritsla: Kalvhagen, Nybro, flerst. längs Häggån (FN). Kinna: Häggån 
vid Flede (HGn). Örby: Hult, Kinnahult, Klev, Kungsfors, Skene (brin- 
karna vid Viskan). Berghem: Hulta, Lekvad, Olofsgården. Torestorp: 
ån vid kyrkan. Surteby: Surtan vid Uddeholm. Öxnevalla: Viskan vid 
Viskebro. Haj om: Mölnebacka.

Actaea spicata. — Seglora: Bua, Lundsberg, Tranhult, Årbo. Fritsla: 
Baggarehagen (FN), Bastarås (Etn), Bösaråsen, Finabo. Örby: Kungs
fors, Skene (brinkarna vid Viskan), Sund. Berghem: Hulta. Torestorp: 
Harsås. Öxnevalla: Hyltenäs vid ån. Florred: Letebo, Sundholmens 
jvstn. Grimmared: Unnebo, berget S om Valasjön.

Caltha palustris. — Allmän.
Trollius europaeus. — Kinnarumma: Åryda kvarn. Seglora: Övre 

Näs. Fritsla: 6 lok. (FN). Kinna: Stomsberg, Övre Berg. Örby: 9 lok. 
Berghem: 5 lok. Torestorp: Strömmen. Surteby: Björketorp, Udde
holm. Kattunga: Backa, Kyrkäng. Öxnevalla: 1 km Ö om Ekebo, Tors- 
gården. Horred: Kärra, Tväbäck (Ldg). Istorp: S om Liom. Kungsäter: 
Fänhult (vid ån). Grimmared: Unnebo, Valasjöns sydända. Haj om: 
Mölnebacka kvarn, Risboäng, Åsa. Fotskäl: Bönhult, 1 km S om kyrkan.

Anemone hepatica. — Seglora: 5 lok. Fritsla: 9 lok. Skephult: NV 
om Hunnaryd (Etn). Kinna: 6 lok. Örby: 6 lok. Berghem: 8 lok. Tores
torp: Flarsås, Hyltenäs, Klevaberget, Skåre. Kattunga: Backa, Kyrkäng, 
Torp. Öxnevalla: Hås, Kataskog. Horred: Letebo, Ramdal. Karl 
Gustav: bergen Ö om Skärsjön, Stackenäs. Grimmared: Unnebo. 
Hyssna: NV om Härsjön, Liagärde. Fotskäl: Bönhult, Gärdsås.

A. nemorosa. — Allmän.
A. ranunculoides. — Kinna: Salgutsered (i trädgården och på kullen V 

om gården) (Erik Gustafsson!). Örby: Öresten (Kj) (utgången).
A. vernalis. — Kinnarumma: Viskafors (Hartman 1879). Skephult: 

Backen (vägkant 300 m V om kyrkan) (L. E. Aronsson!). Örby: Skene 
hed. Torestorp: Herrekvarn (Sterner). Öxnevalla: V om Ljungsjön 
(Yngve Eliasson).

A. pulsatilla. — Kinnarumma: Flenstorp, 500 m S om kyrkan, N om 
Ramslätt, Storegården. Seglora: Bogryd, Bua, Lundsberg. Fritsla: Ara- 
torp, Bastarås, Ljungbo, Solängen (FN). Skephult: kyrkan. Kinna: 
Apelhult, N om jvstn, S om mejeriet. Örby: Hanaskog, Kungsfors, Ramn- 
ås, Öresten. Berghem: 7 lok. Surteby: N om Björketorp. Kattunga: 
vid kyrkoruinen. Horred: S om Sundholmens jvstn. Karl Gustav: kyr
kan, Nyhagen, Stackenäs. Öxnevalla: kyrkan.

Ranunculus peltalus. — T. allmän.
R. sceleratus. — Kinnarumma: Flenstorp i Häggån (S & S). Seglora: 

Svaneholm och Rydal vid Viskan. Berghem: Kila Östergården. Horred: 
jvstn (som ogräs 1965), Vasse gård (Etn).

R. auricomus. — Allmän.
R. acris. — Allmän.
R. repens. — Allmän.
R. polijanthemus. — Örby: Ramnås (brinkarna).
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R. bulbosus. — Kinn ar um ma: N om Ramslätt, Storegården. Fr i t sia: 
6 lok. Kinna: 5 lok. Örby: 7 lok. Berghem: 6 lok. Torestorp: Hyltenäs 
(FN). Surteby: kyrkan. Kattunga: Backa, N om kyrkan. Horred: 
Lida. Istorp: Kransbro. Kungsäter: prästgården. Karl Gustav: 
Stacken. Hyssna: kyrkan. Hajom: kyrkan. Fotskäl: Törestorp.

R. flammula. — Allmän.
R. flammula v. replans. — Örby: Öresjön. Torestorp: Övermån. 

Horred: St. Horredsjön. Kungsäter: mellan Duvhult-Grubba (Etn), 
Hjältaljungasjön, Tolken.

R. ficaria. — Blott i dalgångarna. Ej i Kinnarumma och Skephult. 
Myosurus minimus. — Fritsla: S om Ramslätt (FN). Berghem: Kila 

Östergården (vid gården och i brinkarna vid Viskan). Kattunga: Backa 
(på hällmark).

Berberis vulgaris. — Horred: sluttningen S om Hinnared, Hinnarehult, 
Strätedal. Haj om: Hjorttorp (grustag).

Asarum europaeum. Hyssna: vid landsvägen nedanför gamla kyrkan. 
Chelidonium majus. — Seglora: Eskilsered, kyrkan, Rydal. Kinna: 

vid hotellet, Kinnaström. Örby: Bossgården, Haby gård, Skene (vid jvstn 
och nedom Nyckelgärdet), Öresten. Berghem: Dala, S om kyrkan. Hor
red: Elingegärde, jvstn, kyrkan, Sundholmens jvstn. Istorp: Kransbro. 
Kungsäter: vid gamla kyrkan.

Papaver dubium. — Fritsla: jvstn 1939 (SBr).
P. rhoeas. — Kinna: samhället. Örby: Skene (tingshuset).
Conjdalis fabacea. — Fritsla: Edeslätt (FN). Örby: Hulta, Kungsfors, 

Skene (brinkarna vid Viskan), Öresten. Horred: Bossgården, Kärra. 
Hyssna: Liagärde.

C. solida. — Kinna: Salgutsered (förv.) (Erik Gustafsson!).
Fumaria officinalis. — Allmän.
Brassica campestris. — T. allmän.
Sinapis arvensis. —- Allmän.
Raphanus raphanislrum. — Kinnarumma: Flenstorp, Åryda. Seglora: 

Björkhult. Skephult: Borghult. Berghem: Dalen, Hulta. Surteby: 
Nilsgärde. Öxnevalla: Holmen. Istorp: Unnebo. Hyssna: Torp.

Lepidium densiflorum. — Sedd på jvstnerna vid Fritsla, Kinnahult, 
Kinna, Björketorp och Horred.

Thlaspi arvense. — Allmän.
Th. alpestre. — Kinnarumma: 1 km S om Pärlebo. Fritsla: Aratorp, 

Eneberg, Haidens färgeri, Hjälltorp, Solängen (FN). Kinna: Kinnaborg, 
Kinnahult. Örby: Skene. Surteby: kyrkan.

Teesdalia nudicaulis. — Örby: Hanatorp, Skene (Rdb). Torestorp: ån 
vid kyrkan (Kj), Svansjö gård vid Tolken. Öxnevalla: Kyrkebacka, Liden. 
Horred: Hinnared, L. Bossgården. Istorp: Kransbroberget.

Capsella bursa-pastoris. — Allmän.
Subularia aquatica. — Torestorp: Övermån. Istorp (Rdb). Kung

säter: Hjältalj ungasjön, Tolken.
Neslia paniculata. — Horred: Kärra (veteåker) (Ldg).
Bunias orienlalis. Kinna: jvstn, Kasthall (jvn), Kinnahult (norröver 

vid landsvägen).
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Alyssum alyssoides. — Se glo ra: Skrapered (i åker).
Berleroa incana. — Kinna: vägkant vid Barrsjön (1956-58), jvstn, 

Kinnaström.
Erophila verna. — Allmän.
Armoracia rusticana. — Öxnevalla: sydändan av Öresjön. Horred: 

jvstn. Istorp: Byslätt vid Viskan.
Cardamine impatiens.—Fritsla: Finabo (Hpn). Örby: Källäng (Rdb), 

Rörvik (OJn),' mellan Viskebro-Kungsfors (Etn). Torestorp: Kleva- 
berget. Horred: Letebo. Hyssna: Liagärde.

C. flexuosa. — Öxnevalla: Kataskog. Horred: Texelberget. Kung- 
säter: Självvik (vägen mot Skåre).

C. amara. — Seglora: Eskilsered, Tranhult. Fritsla: 6 lok. (FN). 
Örby: 5 lok. Berghem: Backagården, Dalen, Skogum. Surteby: Björke- 
torp vid Viskan. Kattunga: byn. Horred: Letebo. Grimmared: Un- 
nebo. Hyssna: gamla kyrkan. Haj om: Åsa. Tostared: Äskekärr.

C. pratensis. — Allmän.
Barbarea vulgaris. — Allmän.
B. stricla. — T. allmän.
Arabis hirsuta. — Seglora: Lundsberg, Årbo.
Cardaminopsis arenosa. — Seglora: Eskilsered, Rydal. Kinna: Kinna- 

hults jvstn. Surteby: Björketorps jvstn. Horred: jvstn. Hyssna: Ansered. 
Örby: rikligt i landsvägskanterna från Svänasjö kapell och österut 1965. 

Arabidopsis thaliana. — T. allmän.
Turritis glabra. — Seglora: Lundsberg, Skrapered, Svaneholm, Tran

hult, Övre Näs. Fritsla: 7 lok. (FN). Kinna: jvstn. Örby: Ramnås, Sund, 
Töresvik. Berghem: Hansagården, Hattestad. Torestorp: Strömmen. 
Öxnevalla: Hyltenäs, Kyrkebacka. Horred: Koppartoft. Istorp: Torse. 
Grimmared: Kusagärde (Etn), sydändan av Valasjön. Fotskäl: kyrkan. 

Rorippa austriaca xsilvestris. — Horred: jvstn (det. C. Blom) (Ldg).
R. islandica. — T. allmän.
Erysimum cheiranthoides. — Allmän.
Sisymbrium orientale. — Seglora: Björkhult (i minkfarm 1 ex. 1958).
S. officinale. — Fritsla: Bergagården (FN). Surteby: Björketorps 

jvstn. Karl Gustav: Stackenäs.
Camelina alyssum. — Kinnarumma: Flenstorp (S & S).
Descurainia sophia. — Kinna: jvstn, L. Barrsjön (vägkant 1958). 

Surteby: Björketorps jvstn. Horred: jvstn.
Sedum telephium ssp. maximum. — T. allmän.
S. spurium. — Sedd vid samtliga kyrkogårdar. F. ö. förvildad här och 

var.
S. rupestre. — Horred: Hinnared, Hinnarehult, i berget vid Sundhol- 

mens jvstn, Texelberget. Istorp: Kransbroberget. — Jfr s. 91.
S. annuum. — Seglora: 5 lok. Fritsla: 5 lok. Kinna: 6 lok. Örby: 

5 lok. Berghem: Gäddeshult, Syltered. Torestorp: Skåre. Surteby: 
Hallagärde, kyrkan. Kattunga: Backa, Torp. Öxnevalla: Karstorp, 
kyrkan, Kyrkebacka, Liden. Horred: 5 lok. Kungsäter: prästgården. 
Karl Gustav: Bua. Hajom: Haga, Mölnebacka. Fotskäl: S om kyrkan.

S. sexangulare v. boloniense. — Örby: Klev förv.
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S. acre. — Allmän.
S. hispanicum. — Örby: Maden (landsvägsskärning vid bron).
Crassula aquatica. — Torestorp: Tolken vid Vrå.
Parnassia palustris. —- Kinnarumma: Kvissla, Pärlabo, Storegården, 

Viskarhults mosse. Fritsla: vid Danske vägen, Kvarnhagen, Mossjön 
(FN). Örby: Hult. Berghem (Etn).

Saxifraga adscendens. — Seglora (Rdb). —Jfr s. 93, Westfeldt 1960a. 
S. granulata. — Allmän.
Chrysosplenium alternifolium. — Seglora: Eskilsered, Skrapered. Frit

sla: 6 lok. (FN). Kinna: Hede gård (HGn), Näset (vid Viskan), Yttre 
Berg. Örby: Kungsfors, Ramnås, Skene (Backa), Öresten. Berghem: 
Hulta, Kila, Slätten. Öxnevalla: nedom Kyrkebacka (H. Ernholdt). 
Tostared: Äskekärr, Öxaredsbäcken.

Ribes uva-crispa. — Allmän.
R. nigrum. — T. allmän.
R. rubrum. — T. allmän.
Filipendula ulmaria. — Allmän.
F. vulgaris. — Fritsla: 7 lok. (FN). Kinna: Furubäck, Kammarberg, 

Stomsberg. Örby: 6 lok. Berghem: 7 lok. Kattunga: Backa, Kyrkäng, 
Östergärde. Surteby: Björketorp. Öxnevalla: Kyrkebacka, Segerstad 
(Ingvar Johansson). Hajom: Mölnebacka. Fotskäl: kyrkan, Sörvilg.

Primus spinosa. — Berghem: Lekvads gård. Torestorp: Skåre. Öx
nevalla: Berg, Ljungvik, St. Arnungared, Torsgården. Horred: 13 lok. 
Karl Gustav: Bua, Ryd, Stackenäs, Strömma. Istorp: Kransbroberget, 
St. Kulla, Torse. Grimmared: Börjesgården, Långared, Rud, SV om 
Stackenäs, Unnebo. Hajom: Haga. Fotskäl: mellan folkskolan-kyrkan. 
Tostared: Bränna. Karta (fig. 2). Jfr s. 91.

P. padus. — Allmän.
Rubus chamaemorus. — Allmän.
R. saxalilis. — Allmän.
R. idaeus. — Allmän.
R. nessensis. — Kinnarumma: N. Sjöbo. Seglora: 8 lok. Fritsla: 

Byaberget, Kalvhagen, N om Solänge kvarn (FN). Kinna: Salgutsered, 
Stämmemads kraftstation. Örby: 8 lok. Berghem: Gäddeshult. Tores
torp: kyrkan, ån vid kyrkan, Skåre, Strömmen. Horred: Hinnarehult, 
Letebo, Lida. Karl Gustav: vid sjön Mäsen (Kj), Nygården, Ryd. Hy ssna: 
Flybacka, Liagärde, Skämningared. Hajom: Mölnebacka. Fotskäl: Bön- 
hult.

R. plicatus. — Bunden till dalgångarna. Ej sedd i Kinnarumma, Seglora, 
Skephult.

R. caesius. — Örby och Berghems socknar: i brinkarna längs Viskan 
från Kungsfors till Lekvad.

Fragaria vesca. — Allmän.
F. viridis. — Örby: Skene (brinkarna vid Viskan). Fot skäl: Bönhult 

(Etn).
Potentilla palustris. — Allmän.
P. rupestris. — Seglora: Bua, Ö om kyrkan (Etn), Lundsberg, Tranhult. 

Öxnevalla: Holmen. Hyssna: Liagärde.
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



112 G. A. WESTFELDT

P. argentea. — Allmän.
p norvegica. — Seglora: Lundsberg 1941, Rydal, Tranhult. Kinna: 

jvstn. Horred: jvstn (Ldg). — Uppges av Rudberg från Berghem och 
Kungsäter.

P. intermedia. — Kinna: Kinnaström 1937.
P. thuringiaca. — Seglora: mellan Skrapered-Årbo (utgången).
P. Crantzii. —■ Seglora: Lundsberg, Seglered (vid Viskan) (S & S). 

Kinna: Källäng 1900 (R). — Jfr s. 93.
P. Tabernaemontani. — Kinnarumma: Kovra.
P. ereeta. — Allmän.
P. anserina. — Allmän.
Agrimonia eupatoria. — Öxnevalla: Hyltenäs 1949. Örby: Backa(S&S), 

Skene (brinkarna vid Viskan). Berghem: Hulta kraftstation, Lek\ad, vid 
vägen till Kinna (Sterner 1919), St. Dala (Kj). Horred: N om L. Hor- 
redsjön (Etn), SV om St. Angsjön (Etn), vägkanter vid Hinnarehult, Sträte- 
dal, Texelberget. Grimmared: NO om Kusagärde (Etn).

Amelanchier spicata. — Kinnarumma: Flenstorp, S om kyrkan. Frits- 
la: Bergagårdshage, vid Dalen, Ekekullen, Klev, Ljungsdal, Ramslätt 
(FN). Kinna: Salgutsered. Örby: Hanatorp. Berghem: Bäckalund, 
Olofsberg. öxnevalla: Kyrkebacka. Karl Gustav: Nyhagen. Hyssna: 
gamla kyrkan.

Sorbus intermedia. — Allmän.
S. aucuparia. — Allmän.
Malus silvestris. — Allmän.
Crataegus oxyacantha. — Kinna: Furubäck. Örby: Skene (S om sam

hället). Kattunga: Torp. Horred: Bossgården, Lida, L. Bossgården, 
Texelberget, Tväbäck, Strätedal. Istorp: Unnebo. Grimmared: nedom 
Trollkullen, Unnebo.

C. monogyna. — Seglora: Eskilsered. Örby: Gäddvik, Skene (brinkarna 
vid Viskan). Torestorp: Sund. Surteby: Björketorp (vid Viskan). 
Horred: Hinnarehult, Letebo, Lida, L. Bossgården, Ramdal, Strätedal. 
Kungsäter: Solbacken, V. Bua. Grimmared: Unnebo. Fotskäl: Bön- 
hult.

Cotoneasler inlegerrimus. — Kinna: 1899 (R). — Ej återfunnen.
Geum urbanum. ■— T. allmän.
G. rivale. — Allmän.
G. rivale x urbanum. — Seglora: Svaneholm. Fritsla: Bastarås (Etn), 

Solänge kvarn (FN). Örby: Skene (brinkarna vid Viskan). Berghem: 
Hansagården (vid Viskan), Skogum (HGn). Kungsäter: vid gamla kyrkan.

Medicago lupulina. — Fritsla: Haidens fabrik. Kinna: hotellet, jvstn, 
Kinnaström, vid L. Barrsjön, Lydde, Stomsberg. Örby: Flulta kraftsta
tion, Ramnås, Skene (brinkarna vid Viskan). Berghem: Lekvads kraft
station. Horred: jvstnerna vid Horred och Sundholmen. Kungsäter: 
1 km NV om V. Bua.

M. sativa. — Seglora: Skrapered 1929, Årbo.
M. hispida. — Fritsla: Danske vägen (soptippen 1965).
Melilolus albus. — Fritsla: Danske vägen (soptippen 1965), jvstn, slagg

hög vid Wingqvists fabriker (FN). Horred: jvstn 1965.
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M. officinalis. — Frit sia: Fridhem (SBr).
M. indicus. — Örby: Skene (R).
Trifolium dubium. — Seglora: kyrkan. Skephult: Buared (Kj). 

Kinna: kyrkan. Örby: Haby, Kungsfors, kyrkan, Ramnås, Skene. Berg
hem: Backagården, Hulta, grustag vid jvsbron, kyrkan. Istorp: Krans
broberget, L. Kulla. Öxnevalla: Kyrkebacka. Kungsäter: Solbacken. 
Flajom: V om Mölnebacka. Tostared: Bränna.

T. campeslre. — Fritsla: Finabo. Kinna: Furubäck, jvstn, Kinnaström. 
Örby: Kungsfors, Lönhult, Ramnås, Skene (slänt S om stn). Berghem: 
Hansagården, Flulta, Olofsgården. Öxnevalla: Ftyltenäs, Flås, Kyrke
backa, Liden. Florred: Jonsjö, mellan Sundholmen och Vasse.

T. aureum. — Kinnarumma: Flenstorp (S & S). Fritsla: Bastarås. 
Berghem: Hansagården, nya skolan. Tostared: kyrkan 1955.

T. hijbridum. — Allmän.
T. repens. — Allmän.
T. arvense. — Kinnarumma: mellan Flenstorp och kyrkan, Kovra. 

Seglora: Almhult, Lida. Fritsla: Hultet, Larsagården, Strömmen (FN). 
Kinna: jvstn, Kinnaström, L. Barrsjön (vägkant), jvn vid Näs. Örby: 
Bollaredsslätt, Kungsfors, Skene. Berghem: grustag vid Hansagården och 
nya skolan. Öxnevalla: Kyrkebacka. Horred: jvstn, Sjöby. Istorp: 
Kransbro. Grimmared: Långared.

T. pratense och T. medium. — Allmänna.
Anthyllis vulneraria. — Allmän på vägkanterna utmed huvudvägen ge

nom Mark (Borås-Varberg). F. ö. noterad från Kinnarumma: Flens
torp, Heden, grustag Ö om kyrkan. Fritsla: Bergklinten, längs vägen 
mot Kinnarumma (FN), Ljungsdal. Kinna: jvn, Näs. Örby: Hulta, kyr
kan, Ramnås, Skene. Berghem: Hulta tegelbruk, kyrkan. Torestorp: 
kyrkan. Öxnevalla: grustag vid kyrkan, Kyrkebacka. Grimmared: 
längs gamla vägen Rud-Stackenäs, Sjöred.

Lotus corniculalus. — Allmän.
Galega officinalis. — Örby: Haby kraftstn 1915-17 (S & S).
Astragalus glycyphyllus. — Kinnarumma: mellan Hule-Håhult (A. 

Carlberg), Högebjer (S & S), S. Sjöbo. Seglora: Bogryd, Lundskog, Skra- 
pered, Tranhult. Fritsla: Stockabäcksberget (FN). Kinna: Furubäck (R), 
Övre Berg. Örby: Hulta, Ljunga (HGn), Ramnås (bäckdal och i stupet), 
Skene (brinkarna vid Viskan). Berghem: Hansagården (grustag), Hulta, 
Lekvad, Torp (Etn). Torestorp: Bergese (HGn!). Horred: Hinnarehult, 
Sundholmens jvstn, Texelberget. Hyssna: L. Hålsjön (Kj).

Vicia hirsuta. — Kinna: Kinnahults jvstn, L. Barrsjön (vägkant). 
Berghem: grustag vid Hansagården. Öxnevalla: Hyltenäs (Etn). Hor
red: Bossgården, Hinnarehult, Vasse gård.

V. tetrasperma. — Örby: Ramnås. Istorp: Kransbroberget. Grimma
red: NO om Kusagärde (Etn), berget S om Valasjön.

V. cassubica. — Fritsla: Bastarås (Hpn), Byaberget, Furubäck (G). 
Torestorp: vägkant SO om Vrå. Horred: mellan badanstalten och kyr
kan (G), Hinnarehult, Letebo (S & S), N om L. Florredsjön (Etn), mellan 
sjöarna (Rdb), Strätedal. Istorp: Kransbro (Rdb). Karl Gustav: Ny 
hagen. Grimmared: Sjörred.
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V. silvatica. — Örby: Kungsfors, Skene (brinkarna vid Viskan), Spra- 
kared (Hpn). Torestorp: Strömmen (HGn). Horred: Texelberget.

V. cracca. — Allmän.
V. villosa. — Seglora: Årbo 1916. Fritsla: Ramslätt (FN). Örby: 

Skene 1937.
V. sepium. — T. allmän.
Lathyrus silveslris. — Seglora: Seglered (S & S). Fritsla: Bösaråsen. 

Örby: Skene (brinkarna vid Viskan). Berghem: Hulta (åbrink), S om 
jvstn (S & S).

[L. heterophyllus. — Fritsla: Bastaråsen (S & S). — Uppgiften skall utgå. 
Dels avser den föregående art och dels skall växtplatsen vara Bösaråsen.] 

L. aphaca. — Fritsla: Ljunglid (vägkant 1960) (L. E. Aronsson!).
L. pratensis. — Allmän.
L. monlanus. —- Allmän.
L. niger. — Seglora: Skrapered, Tranhult, Årbo. Fritsla: Bösaråsen 

(FN), SÖ om Finabo (Etn), Solänge kvarn (FN). — Sannolikt gäller två 
av uppgifterna från Fritsla en och samma lokal.

L. vernus. — Seglora: Skrapered, Tranhult, Årbo. Örby: Skene (brin
karna vid Viskan).

Oxalis acetosella. — Allmän.
O. stricla. — Fritsla: Hallagärde, Kronogärde (trädgården) (FN). 

Örby: Rörvik (OJn). Gunnarsjö: kyrkan.
O. corniculata. — Fritsla: Ålderdomshemmet.
Geranium columbinum. — Kinna: Kinnaström. Horred: L. Horredsjön 

(Kj), mellan sjöarna (Rdb). Grimmared: NO om Kusagärde (Etn).
G. dissedum. — Horred: Bossgården (Ldg), S om samhället. Istorp: 

Skogsbacka.
G. silvaticum. -— Allmän.
G. pratense. — Fritsla: Forsbergs bro, S om Haidens färgeri (FN), 

Stommen. Karl Gustav: Stackenäs (i trädgården), Strömma (vägkant). 
G. molle. ■— Kinna: Framnäs.
G. pusillum. —- Som trädgårdsogräs spridd över hela häradet.
G. lucidum. —■ Örby: Gäddvik. Hyssna: Liagärde (Etn., S & S!).
G. robertianum. — Allmän.
Erodium cicularium. — T. allmän.
Radiola linoides. — Örby: Skene (Etn). Torestorp: Tolken (Kj). Sur- 

teby: V om Senås (Etn). Öxnevalla: Tolken vid Holmen. Horred: Le- 
tebo (Etn), St. Angsjön. Karl Gustav: Hjältaljungasjön, Mäsen (Kj).

Linum catharticum. Seglora: Övre Näs (S & S). Örby: Skene (N om 
Viskebro). Berghem: Lekvad. Surteby: Timmeråsen.

Polygala vulgaris. — Allmän.
Euphorbia cyparissias. — Kinnarumma: kyrkan. Skephult: kyrkan. 

Berghem: Klockaregården. Örby: Sund. Torestorp: Hyltenäs (L. E. 
Aronsson).

E. esula. — Kinna: Kinnaström (nedom Lefflers villa).
E. peplus. — Seglora: Rydal. Fritsla: Krusagården (FN).
E. helioscopia. — Allmän.
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Mercurialis perennis. ■— Seglora: 6 lok. Fri t sia: Aratorp, Bastarås, 
Finabo, gardinfabriken. Kinna: Furubäck, Sandlid, Stomsberg, Yttre 
Berg. Örby: 7 lok. Berghem: 6 lok. Torestorp: Sund. Kattunga: 
Backa. Öxnevalla: Hyltenäs, Kataskog. Horred: 9 lok. Istorp: 6 lok. 
Kungsäter: Hultaberg. Karl Gustav: Stacken, Stackenäs. Grimmared: 
N om Rud, Trollkullen, Unnebo, berget S om Yalasjön. Hyssna: Lia- 
gärde. Hajom: Mölnebacka. Fotskäl: Bönhult. Tostared: Vatared, 
Äskekärr (Etn), vid Öxaredsbäcken.

Callitriche stagnalis. — T. allmän.
C. verna. — Allmän.
C. polymorpha. — Allmän.
C. intermedia. — Seglora: Segloraberg i Yiskan (S & S). Fritsla: 

Häggån vid Tyngryd (SBr). Örby: Skene (S & S). Karl Gustav: Stacke
näs (Kj). Haj om: Surtebyån (S & S).

Euonymus europaeus. — Tostared: Äskekärr förv.
Acer platanoides. — Seglora: Skrapered. Horred: Kärra, L. Bossgår

den, L. Horredsjön, Strätedal. Istorp: Skogsbacka, Töllebäck, Unnebo. 
Kungsäter: Y. Bua. Karl Gustav: Skärsjöberget, Stackenäs. Hyssna: 
Liagärde. Fotskäl: Bönhult.

A. pseudoplalanus. — Kinna: Furubäck, Kinnaström (i brinken S om 
fabriken), Velingstorp.

Impatiens noli-tangere. — Förekommer utefter Viskan från Rydboholm 
till hallandsgränsen F. ö. noterad: Seglora: S om Hesered (bergstup), 
Skrapered (i berget). Örby: Klev. Horred: Bossgården, L. Bossgården, 
Sundholmens jvstn, Vasse gård. Istorp: Ekarebo, Töllebäck. Kungsäter: 
V. Bua. Karl Gustav: Stackenäs. Grimmared: berget S om Yalasjön. 
Tostared: Vatared, Äskekärr, Öxaredsbäcken.

I. glandulifera. —- Förekommer sedan 1946 längs Viskan från Seglora: 
Rydal till hallandsgränsen. Jfr ovan s. 94 och Westfeldt 1960Ö. Såsom 
trädgårdsflykting är den sedd vid: Seglora: Slättås (C. A. Bagge). 
Kungsäter: grusgrop vid kyrkan. Istorp: Skogsbacka. Grimmared: 
kyrkan.

Rhamnus cathartica. Örby: mellan Kungsfors-Viskebro.
Rh. frangula. — Allmän.
Tilia cordata. — Kinnarumma: Ö. Sjöbo. Seglora: 11 lok. Kinna: 

bergstup S om L. Barrsjön. Örby: 10 lok. Berghem: 7 lok. Torestorp: 
7 lok. Kattunga: Torp. Öxnevalla: Kataskog. Horred: 7 lok. Istorp: 
Liom, Torse, Unnebo. Kungsäter: Fänhult. Gunnarsjö: Flahult. Karl 
Gustav: Bua, Skärsjöberget, Stacken, Tolycke. Grimmared: berget S 
om Valasjön. Hyssna: Liagärde. Haj om: Mölnebacka. Fotskäl: Bön
hult, Gärdsås. Tostared: Äskekärr.

Malva moschata. — Kinnarumma: kyrkan, Storegården (i grustag). 
Seglora: Rydal. Fritsla: Bastarås. Kinna: hotellet, jvstn, Kinnaström. 
Örby: kyrkan, Ramnås. Berghem: Lekvads kraftstation. Torestorp: 
kyrkan, Strömmen, Sund. Öxnevalla: kyrkan, vid sydändan av V. Öre
sjön. Istorp: Unnebo. Hyssna: gamla kyrkan. Haj om: kyrkan. Fot
skäl: kyrkan.
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Hypericum monianum. — Seglora: Lundsberg, Skrapered, Tranhult, 
Årbo. Fritsla: Finabo. Örby: Karvik, Skene (brinkarna vid Viskan). 
Berghem: Torp (Etn). Torestorp: Bergese (HGn!), Klevaberget, Skåre, 
vägkant SO om Vrå. Öxnevalla: Holmen. Horred: Helsjön (H. Ern- 
holdt), N om L. Horredsjön (Etn), mellan sjöarna (Rdb). Kungsäter: 
Tolken SV om Självvik (Etn), V. Bua. Karl Gustav: Skärsjöberget. 
Hyssna: St. Hålsjön (Kj).

II. maculatum. — Allmän.
H. perforatum. — Allmän.
Elatine hydropiper. —• Örby: Öresjön vid Hanatorp.
Drosera rotundifolia. — Allmän.
D. anglica. — T. allmän.
D. intermedia. — T. allmän.
Viola hirta. — Seglora: Lundsberg. Fritsla (Kj). Örby: Backa, Ramn- 

ås, Skene (brinkarna vid Viskan). Berghem: Backa, Deserhult, Hansa- 
gården (vid Viskan), Hulta, kyrkan, Lekvads kraftstation.

V. mirabilis. — Seglora: Skrapered, Tranhult. Örby: Kungsfors (Ö om 
Viskan).

V. riviniana. — Allmän.
V. canina. —■ Allmän.
V. palustris. —- Allmän.
V. arvensis. — Allmän.
V. tricolor. — Allmän.
Daphne mezercum. — Berghem: skogsdunge SV om prästgården förv. 

Öxnevalla: Hås förv.
Peplis portula. — Kinnarumma: Storegården i Häggån. Seglora: 

Segloraberg vid Viskan (S & S). Fritsla: Ramslätts damm (SBr). Örby: 
Öresjön vid Hanatorp. Istorp: Strömmared (i Lillån). Kungsäter: 
Grubba (Etn).

Lylhrum salicaria. — Allmän.
Epilobium hirsulum. — Fritsla: Bösaråsen (FN1). Berghem: Lekvad. 

Horred: Hinnarehult.
E. parviflorum. — Örby: mellan Viskebro-Kungsfors (Etn).
E. monianum. — Allmän.
E. collinum. — Kinnarumma: Grimskulla. Seglora: Bua, Rydal, 

Tranhult, Årbo. Fritsla: Byaberget, Finabo. Kinna: Salgutsered, Övre 
Berg. Örby: Kungsfors, Skene (vattentornsberget). Berghem: Lekvads 
by, Skogum. Torestorp: Klevaberget, Strömmen. Surteby: vid vägen 
N om Mjösjötorp. Öxnevalla: Hyltenäs, Kyrkebacka, Liden. Karl 
Gustav: Skärsjöberget. Horred: Strätedal. Hyssna: Liagärde (Kj). 
Tostared: Bränna.

E. roseum. — Örby 1909 (G). Istorp: Strömmared 1958.
E. adenocaulon. — Allmän i de nordligare socknarna. S om Berghem 

noterad från Kattunga: Östergärde. Surteby: Apelskog, Björketorp, 
Timmeråsen (rikligt). Torestorp: vid Sandsjön. Öxnevalla: Ö om 
Ekebo, Kyrkebacka, Liden. Horred: jvstn, Lida, Sjöbo, Tväbäck, Vasse. 
Tostared: Äskekärr. — Växten är stadd i stark spridning och ses årligen 
på nya lokaler.
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E. obscurum. — Örby: Bossgården.
E. palustre. — Allmän.
Chamaenerion angustifolium. — Allmän.
Oenothera biennis. — Växten är stadd i kraftig spridning utefter de större 

landsvägarna. Kinnarumma: Fagerhult, Hulu, grustag Ö om kyrkan. 
Fritsla: Dalen, jvstn, utmed landsvägen mot Kinnarumma. Kinn a: 
jvstn, Kinnaström, Näs (jvn). Örby: Hule, Hulta, kyrkan, Ljunga, Skene. 
Berghem: Dala. Torestorp: kyrkan. Horred: jvstn. Kungsäter: väg
skäl 500 m N om kyrkan. Karl Gustav: kyrkan.

Circaea intermedia. — Kinna: bäckravin 500 m N om Horndal.
C. lutetiana. — Kinna: Velingstorp (Rdb). Horred: Letebo ( =nära 

St. Horredsjön) (S & S).
C. alpina. — Örby: Rörvik (OJn), Skene (Kj). Öxnevalla: mellan 

Hyltenäs och Vik (H. Ernholdt). Horred (Rdb). Karl Gustav: Skär
sjön. Tostared: Öxaredsbäcken.

Myriophyllum alterniflorum. — T. allmän.
Hippuris vulgaris. — Kinnarumma: Storegården i Häggån. Seglora: 

Segloraberg i Viskan, Åtjärnsbäcken (S & S). Fritsla: Hjälltorp, Stänge 
(Kj, FN). Kinna: Häggån 1901 (G).

Cornus sanguinea. — Örby: Skene (brinkarna vid Viskan). Äldre upp
gifter av Erdtman samt Sandberg & Söderberg avser säkert samma 
lokal. — Jfr s. 89.

C. alba ssp. slolonifera. —- Seglora: Rydal. Fritsla: Haidens fabrik, 
bron N om kyrkan. Örby: Grevkilen, Ramnås. Berghem: Hulta. Öxne
valla: Viskebacka. Horred: Sundholmens jvstn, Vasse gård. Istorp: 
Dala.

C. suecica. — Seglora: Tranhult, Yttre Näs. Örby: Öresjöns norra 
strand. Öxnevalla: Holmen, Hyltenäs, Kärragärde. Horred: Helsjön 
(Kj). Istorp: Unnebo. Fotskäl: Bönhult. Gunnarsjö: Flahult, Kj.

Hedera helix. — Öxnevalla: Holmen (Etn!) ( =vid sjön Tolken, Kj), 
stupet N om Kataskog, torpet Ravelyckan N om Karstorp (spontan?). 
Horred: SV om Elingegärde (Etn) (S om Horredsjön, Kj), höjden 1 km 
SO omjättsjö, i stupen mellan Letebo-Ramdal, Texelberget. Istorp: Som 
Torse Övergården. Hyssna: vid torpet Härsjöklint under Dukared. 
Hajom: Nödinge Backgården. Fotskäl: 500 m N om Gröngatan, Gärdsås. 
—• Karta (fig. 3). Jfr s. 91.

Hydrocotyle vulgaris. — Seglora: Lundabäcken. Fritsla (Rdb). Örby: 
Rörvik (OJn). Berghem: Sjövik (HGn). Torestorp: kyrkan (Kj). Öxne
valla: Tolken vid Holmen. Horred (Rdb). Kungsäter: Hjältaljunga- 
sjön. Karl Gustav: Mäsen vid Stenshult, Skärsjön.

Sanicula europaea. — Horred: Letebo, Ramdal. Grimmared: SO om 
Unnebo.

Astrantia major. — Horred: Bossgården förv.
Anthriscus silvestris. — Allmän.
Myrrhis odorata. — Seglora: Eskilsered. Horred (S & S).
Torilis japonica. — Seglora: Lundsberg, Skrapered, Svaneholm, Tran

hult. Örby: Gäddvik, kyrkan. Berghem: Hulta, Lekvad, Skogum (Etn), 
Torp. Öxnevalla: Ussbo. Horred: Hinnarehult, Letebo (Etn), N om L.
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Horredsjön, Strätedal, Sundholmens jvstn, Yasse. Kungsäter: Solbacken. 
Hyssna: Liagärde vid St. Hålsjön (S & S).
► Cicuta virosa. — Seglora: Rydal vid Viskan. Fritsla: Hammarsjön 
(FN). Kinna: Kinnaström vid Viskan. — Jfr s. 94.

Carum carvi. — Allmän.
Pimpinella saxifraga. — Allmän.
Aegopodium podagraria. •— Allmän.
Aethusa cynapium. — Örby: kyrkan. Karl Gustav: kyrkan, Stackenäs. 

Grimmared: Långared.
[Cnidium dubium. — Horred: Bossgården, Lycka (Rdb), jfr s. 90.] 
Selinum carvifolia. — Kinnarumma: Fagerås (Kj), Häggån vid Stom

men (HGn). Seglora: Tranhult. Fritsla: Byaberget, vid Haidens fabrik, 
Klev (FN). Kinna: Viskan vid Kinnaström och Stämmemads kraftstation. 
Örby: Haby. Berghem: Hulta. Torestorp: Handboån. Horred: Boss
gården, Kanared (Ldg), Lindhult (Etn). Hajom: Mölnebacka. Fotskäl: 
Gärdsås.

Angelica silvestris. — Allmän.
Peucedanum ostruthium. — Kinnarumma: Solbacken. Seglora: Ö om 

Lundsberg (vägkant), Övre Näs. Fritsla: Klev, Ramslätt (FN), Skatte
gården (vid jvn). Berghem: Hällestad. Horred: Ramdal. Kungsäter: 
Själv vik.

P. palustre. — Allmän.
Pastinaca saliva. — Spridd på vägkanter från Borås stads gräns-Seglora: 

Rydal. Örby: Skene.
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum. — Fritsla: gardinfabriken, jvn 

S om Länsmansbro (FN), vid vägen till Skephult, Solänge kvarn, Aratorps- 
vägen vid Skrevet. Kinna: Kinnahult. Örby: Hulta, Kungsfors, Skene 
(Assberg, brinkarna vid Viskan, jvstn), Öresten. Berghem: Dalen, Kila, 
Lekvad (byn och vid kraftstationen). Surteby: Björketorp (vid Viskan). 
Kattunga: Backa. Horred: Bossgården, Koppartoft.

Moneses uni flora. — Kinna: Salgutsered (Hpn). To stared: Bränna 
(O. Johansson).

Pyrola minor. - - Allmän.
P. media. —- Kinnarumma: Flenstorp (S & S). Seglora: Svaneholm 

(S&S). Kinna: Sandlid. Örby: Källäng (Rdb). Öxnevalla: Hyltenäs 
(Martin Svensson). Karl Gustav: Stacken.

P. rotundifolia. —- T. allmän.
P. chloranlha. ■ Seglora: mellan Sävsjön-Tranhult, Tranhult. Tores

torp: S om Skåre. Horred: S om Jättsjö, N om Texelberget.
Ramischia secunda. — Allmän.
Monolropa hypopitys. — Seglora: Bräckelund, N om Seglered, Skrim- 

hult, Tranhult. F'ritsla: 6 lok. (FN). Kinna: Sandlid. Berghem: Dalen, 
Kila Östergården. Torestorp: Skåre. Öxnevalla: Hyltenäs, Hås, Kars- 
torp, kyrkan, Lindhult. Horred: Jättsjö, Letebo, Lindhult, V om St. 
Angsjön (Etn), Texelberget. Karl Gustav: Stackenäs. Fotskäl: Edared.

Ledum palustre. — Kinnarumma: Storön i Frisjön, Som prästgårdssjön 
(Gunnar Svensson). Seglora: Djupasjön, Iglasjö, Horsasjön, 1 km Ö om 
Rydal.
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Andromeda polifolia. — Allmän.
Arctostaphylos iwa-ursi. — Kinnarumma: Flenstorpstrakten (S & S), 

Kvissla. Seglora: Hungerhult, jvn N om Sävsjönäs, kring sjön Uppsalen 
(S & S). Skephult: vid kyrkan.

Vaccinium vitis-idaca. — Allmän.
V. uliginosum. — Allmän.
V. myrtillus. — Allmän.
V. oxycoccos. — Allmän.
Calluna vulgaris. — Allmän.
Erica tetralix. — Allmän.
Empetrum nigrum. — Allmän.
Primula veris. — Örby: Backa, Kungsfors, Ramnås, Skene (brinkarna 

vid Viskan), Öresten. Berghem: Hansagården, Kila gård, Lekvad, Olofs- 
gården. Kattunga: Backa.

Hotlonia palustris. — Seglora: Ryd (Etn).
Lysimachia vulgaris. — Allmän.
L. punctata. — Allmänt odlad och ofta förvildad.
L. nummularia. — Fritsla: flerst. förv. Kinna: Salgutsered. Örby: 

Gullbergs skola (HGn), Skene (Nyckelberget). Öxnevalla: Flyltenäs. 
Kungsäter: grusgrop NO om kyrkan.

L. thyrsiflora. — Allmän.
Trientalis europaea. — Allmän.
Anagallis arvensis. — Fritsla: i samhället som ogräs (J. Rodling!), 

Ljunglid (FN). Haj om (S & S).
Armeria maritima. — Kinnarumma: Åryda (C. Bliding). Istorp: mel

lan Horred-Kransbro (Rdb). — Jfr s. 90.
Gentiana pneumonanthe. — Seglora: vid St. Hålsjön och Uppsalen (S & S). 

Örby: Grevkilen (även vitblommig) (HGn), Hult (HGn), Klev (HGn), 
Krok (HGn), Rörvik (OJn), Öresjön nedom prästgården (HGn). Berghem: 
Sjövik. Torestorp: västra stranden av Sandsjön. Öxnevalla: Kyrke- 
backa (H. Ernholdt), Vik vid Öresjön. Hyssna: Härsjön, Masjön (HGn), 
L. Hålsjön (S & S). Fotskäl: mellan Bönhult-Hultaslätt (Etn).

Gentianella campestris. ■—- Kinnarumma: Karlshesters hage (SBr). 
Seglora: Övre Näs. Örby: Lönhult.

Menyanthes trifoliata. — Allmän.
Vinca minor. — Horred: Horred, Hinnarehult, Sundholmens jvstn. 
Fraxinus excelsior. — Allmän.
Ligustrum vulgare. — Örby: nära kyrkan (Rdb). Ej återfunnen. 
Convolvulus arvensis. —• Kinna: samhället Ö om jvstn, Kinnaström (vid 

Viskan). Öxnevalla: kyrkan. Horred: jvstn.
Calysiegia sepium. —- Seglora: Rydal (vid Viskan). Fritsla: flerst. 

förv. Kinna: Hede, jvstn, Kinnaström, Näs, Yttre Berg. Öxnevalla: 
Viskebacka (vid Viskan). Horred: jvstnerna vid Horred och Sundholmen, 
Sjöby (vid Viskan), Vasse gård. Istorp: Kransbro, Liom. Fotskäl: 
Edared, N. Vilg. Tostared: Äskekärr.

Cuscuta epithymum. — Kinna: Furubacka ( = Furubäck?! och Hult (Rdb). 
Symphytum officinale. •— Seglora: Koerhult. Fritsla: Jannefors, Wing- 

qvists fabriker. Örby: Skene (Assberg, Backa).
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S. x uplandicum. — Surteby: Björketorp. Horred: Letebo, Sundholmen. 
Anchusa officinalis. — Karl Gustav: 400 m Y om kyrkan.
A. arvensis ssp. occidentalis. — T. allmän.
Myosotis palustris. — Allmän.
M. laxa ssp. caespilosa. — T. allmän.
M. silvalica. — Seglora: Rydal. Kinna: Salgutsered. Örby: Bråta- 

berg. Berghem: kyrkan. Surteby: kyrkan. Kattunga: kyrkoruinen. 
Horred: Sundholmens jvstn.

M. arvensis. — Allmän.
M. hispida. — Allmän.
M. discolor ssp. versicolor. — Kinna: Salgutsered.
Asperugo procumbens. — Örby: Skene (tingshuset) (Etn).
Cynoglossum officinale. — Horred (Rdb).
Ajuga pyramidalis. — Allmän.
Scutellaria galericulata. — T. allmän.
Glechoma hederacea. — Allmän.
Prunella vulgaris. — Allmän.
[P. grandiflora. — Horred: Helsjön (Rdb) (jfr s. 90).]
Gcdeopsis ladanum. — Kinnarumma: Flenstorp, vid ån Ö om kyrkan. 

Seglora: Almhult, grustag Ö om prästgården. Fritsla: vägkant mellan 
Hagen-Tyngryd, Ramslätt (FN). Örby: Flanatorp, Rörvik (OJn). Öxne- 
valla: Viskebacka. Horred: Sundholmen.

G. tetrahit. — Allmän.
G. speciosa. — Allmän.
Lamium purpureum. — Allmän.
L. amplexicaule. — T. allmän.
Stachys silvatica. — Seglora: 6 lok. Kinna: Kammarberg (HGn). Örby: 

Gäddvik, Rörvik (OJn), Skene (brinkarna vid Viskan), Öresten. Berghem: 
Hansagården, Hulta, Lekvad, Olofsgården. Tores torp: Harsås, Kleva- 
berget, Skåre, Strömmen. Surteby: SV om Mjösjön. öxnevalla: Hol
men, Hyltenäs. Horred: 8 lok. Istorp: Unnebo. Kungsäter: Hultaberg. 
Karl Gustav: Skärsjöberget, bergen Ö om Skärsjön, Stackenäs, Strömma. 
Grimmared: Unnebo, S om Valasjön. Hyssna: Liagärdc. Fotskäl: Bön- 
hult. To stared: Öxaredsbäcken.

S. palustris. — T. allmän.
S. arvensis. — Horred: Vasse (Etn).
Satureja vulgaris. — Kinnarumma: Högebjer (S & S). Seglora: Bua, 

Flata, Lundsberg, Skrapered, Tranhult, Årbo. Fritsla: Bastarås. Kinna: 
Furubäck. Örby: Hulta, Ramnås. Öxnevalla: Hyltenäs (H. Ernholdt). 
Horred: Helsjön, Nabbared (Etn), Ramdal, Strätedal. Grimmared: NO 
om Kusagärde (Etn). Hyssna: Liagärde. Haj om: Torp (Etn). Fotskäl: 
Bönhult.

S. acinos. — Seglora: Årbo (Rdb). Fritsla: Fridhem, Ljunglid (FN). 
Berghem: Lekvad.

Hyssopus officinalis. — Örby: Öresten. Öxnevalla: kyrkan.
Origanum vulgare. — Seglora: Lundsberg. Horred: Hinnarehult. 
Thymus serpyllum ssp. angustifolius. — Allmän.
Lycopus europaeus. — T. allmän.
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Mentha arvens is. — Allmän.
M. x verticillala. — Kinnarumma: Häggån vid Åryda. Fritsla o. 

Örby (Hård 1955). Kinna: Stämmemad (HGn). Hyssna: ån vid gamla 
kyrkan (Hård 1924). Torestorp: ån vid kyrkan, Strömmen.

Solanum dulcamara. — Kinnarumma: Åryda kvarn. Seglora: Tran- 
hult. Fritsla: Fridhem, Kalvhagen (FN). Kinna: Kinna Sanden vid 
Häggån, Kinnaström, Näs. Örby: Haby, Kungsfors, Ramsberg. Berghem: 
Hult. Torestorp: Strömmen. Öxnevalla: Holmen, vägskäl S om Liden. 
Horred: Bossgården, Lida, Yasse gård. Istorp: Strömmared. Karl Gus
tav: Stackenäs. Hajom: Åsa. Fotskäl: Bönhult.

S. nigrum. — Seglora: Tranhult. Fritsla: vid kyrkan, Skattegården. 
Kinna: jvstn, Kinnaström. Örby: Hult, kyrkan. Torestorp: Bergese 
(HGn). Surteby: Nilsgärde. Istorp: Skogsbacka. Karl Gustav: kyrkan. 
Grimmared: Långared. Hyssna: kyrkan.

S. nitidibaccatum. — Fritsla: Aratorp (trädgårdsogräs 1959) (G). 
[Verbascum thapsiforme. Seglora: Lundsberg, Årbo (Hartman 1879). 

Jfr Westfeldt 1960 a.]

V. Ihapsus. — Kinnarumma: Flenstorp, Grimskulla, kyrkan, Pärlebo. 
Seglora: 7 lok. Fritsla: Aratorp, brandstationen (FN), Finabo, Orma- 
berget, Ramslätt. Skephult: Vännered. Kinna: 10 lok. Örby: Krok, 
Ramnås, Rörvik (OJn), Öresten. Berghem: Dala, Lekvad. Torestorp: 
Klevaberget, kyrkan. Surteby: Nilsgärde. Öxnevalla: Kyrkebacka. 
Horred: 5 lok. Karl Gustav: Stacken. Grimmared: berget S om Vala- 
sjön. Hyssna: Liagärde, vid L. Hålsjön. Hajom: Torp (Etn).

V. lychnitis. — Kinnarumma: Flenstorp (S & S).
V. nigrum. — T. allmän vid landsvägar, på kyrkogårdar och jvstner. 
Linaria vulgaris. — Allmän.
Chaenorrhinum minus. — Jvstnerna i Fritsla, Kinna, Björketorp och 

Horred.
Scrophularia nodosa. — Allmän.
Veronica longifolia. — Kinnarumma: Flenstorp, Kroken. Seglora: 

Tranhult. Fritsla: gardinfabriken, Ramslätt (FN). Kinna: Häggån (vid 
Hede och Kinna Sanden) (HGn), Rydal (i Viskan). Örby: Attared (HGn), 
Grind (Kj), Haby. Öxnevalla: Eskebo, Viskebacka. Horred: Jonsjö 
hållplats (Ldg). Is torp: Byslätt (vid Viskan). Hyssna: Getakulla. 
Fotskäl: Edared. — Jfr s. 94.

V. serpyllifolia. ■—• Allmän.
V. arvensis. — Allmän.
V. agrestis. — Allmän.
V. opaca. — Istorp: Käringehögen (Rdb).
V. persica. — Kinnarumma: nya kyrkogården. Fritsla: Bastarås, 

Fridhem (FN). Kinna: Velingstorp. Istorp: Skogsbacka.
V. chamaedrys. — Allmän.
V. sculellata. — Seglora: i avar i Viskan. Fritsla: Kvarnhagen (FN), 

N om kyrkan. Torestorp: vid Tolken. Öxnevalla: Brännared. Kung- 
säter: Hjältaljungasjön. 

y. officinalis. — Allmän.
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V. beccabunga. — Fritsla: Hallagärdet (FN). Kinna: Näset. Örby: 
Ramsberg, Skene (vid Viskan). Öxnevalla: Kyrkebacka, Liden.

Melampyrum cristalum.—-Kinna: Harpebol (Hpn). Berghem: Lekvad. 
M. pratense. — Allmän.
M. silvaticum. -— Allmän.
Euphrasia brevipila. — Allmän.
E. curta. — T. allmän.
Odontites verna. — Seglora: grustag vid prästgården, Rydal. Fritsla: 

jvstn 1965, Ramslätt (vägkant). Kinna: Stommen, Stämmemad (HGn). 
Örby: Hanaskog, Öresten. Kungsäter: vägskäl N om kyrkan 1965. 

Rhinanthus serotinus. ■—- T. allmän.
Rh. minor. — Allmän.
Pedicularis palustris ssp. eupalustris. — Allmän.
P. silvatica. — Seglora: Årbo. Fritsla: Hultet (FN). Öxnevalla: 

Hyltenäs, Kärragärde. Karl Gustav: Skärsjön (Kj). Hyssna: Liagärde.
Lathraea squamaria. — Seglora: Skrapered, Tranhult. Fritsla: Halla

gärdet (FN). Örby: NO om Ramnås, Skene (brinkarna vid Viskan). 
Berghem: Lekvad. Horred: Letebo. Hyssna: Liagärde.

Pinguicula vulgaris. — Fritsla: Hammarsjön, St. Fläcksjön, Stänge (FN). 
Skephult: Borghult. Kinna: Klockedal (FIGn). Örby: Klev, Skene 
(Råaslätt) (HGn). Berghem: Dala. Torestorp: Övermån. Surteby, 
Horred (Etn). Haj om: Mölnebacka.

Utricularia vulgaris. — Seglora: Ryd (Etn). Fritsla: Stänge (SBr). 
Surteby: Angsjön.

U. minor. — Seglora: St. Hålsjön. Fritsla: Abborrsjön, Hammarsjön, 
Kvarnhagen, Stänge (FN). Örby: Heasjön (Etn). Berghem: Limmossen. 
Surteby: Angsjön. Hyssna: Härsjön.

Plantago major. — Allmän.
P. media. — Kinna: Kasthall (i trädgård) (HGn). Örby: Ramnås.
P. lanceolala. — Allmän.
P. indica. — Surteby: Björketorps jvstn 1958.
Littorella uniflora. ■— Seglora: bäcken vid Seglered. Kinnarumma: 

Flenstorp (SBr). Örby: Öresjön vid Hanatorp. Öxnevalla: Hyltenäs, 
Tolken vid Vrå, Öresjön vid Vik. Kungsäter: Hjältaljungasjön, Tolken 
(Etn). Karl Gustav: Mäsen (Kj).

Sherardia arvensis. — Örby: Rörvik (OJn), Skene (Etn). Berghem: 
Skogum (Rdb).

Galium boreale. — Allmän.
G. palustre. ■— Allmän.
G. odoratum. — Surteby: SV om Mjösjön (vid ett nedlagt torp) (odlings- 

rest?).
G. uliginosum. •—- Allmän.
G. saxatile. — Allmän.
G. verum. — Allmän.
G. mollugo. — Allmän.
G. mollugo x verum: — Istorp: Dala.
G. aparine. — Fritsla: 6 lok. Örby: Skene, Öresten. Berghem: Lek- 
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vad (vid gården och kraftstationen). Horred: jvstnerna vid Horred och 
Sundholmen. Istorp: Töllbäck.

G. Vaillantii. — Kinnarumma: Åryda kvarn. Seglora: Rydal. 
Fritsla: jvstn, Stänge. Berghem: Lekvad (byn).

Adoxa moschatellina. — Seglora: Lundsberg, Lundskog, Skrapered, 
Tranhult. Fritsla: Baggarehagen, Finabo, SV om Larsgården, S om Ljungbo 
(FN). Kinna: Hede gård (HGn), Näset. Örby: Bossgården, Gäddvik, 
Klev, Kungsfors, Skene (Kj), Öresten. Berghem: Hällestads gård. Hor
red: Letebo. Tostared: Vatared.

Sambucus nigra. — Seglora: Rydal. Berghem: Syltered. Istorp: 
kyrkan.

S. racemosa. — Seglora: Hagen, kyrkan. Fritsla: Danske vägen, Ola- 
torp, Stommen, Wingqvists fabriker. Kinna: Kinnaström, Näset. Örby: 
Hult. Berghem: 5 lok. Surteby: Björketorps samhälle, kyrkan, Marks 
Jacquardfabrik. Horred: L. Bossgården. Kungsäter: grusgrop vid kyr
kan, prästgården. Tostared: Äskekärr.

Viburnum opulus. — T. allmän.
Linnaea borealis. — Kinnarumma: Flenstorp (S & S). Seglora: Rydal. 

Fritsla: 7 lok. Örby: Rörvik. Berghem: Dala. Torestorp: Skåre. 
Horred: Helsjön (Kj), Kilatorpen. Öxnevalla: vid Tolken, Tranhult. 
Kungsäter: Självvik. Gunnarsjö: Storegården. Karl Gustav: bergen 
Ö om Skärsjön. Hyssna: Flybacka. Fotskäl: Guthult (J. Rodling).

Lonicera periclymenum. —- Kinnarumma: Cedershult (Westfeldt 
1960a). Seglora: Ingelshult (S & S), Skrapered. Fritsla: Bergagården förv. 
(FN). Berghem: Lekvads by. Torestorp: Skåre, Sund. Surteby: NO om 
Mjösjön. Kattunga: Torp. Öxnevalla: Daltorp, Hyltenäs, Kataskog, 
Kyrkebacka, Kärragärde. Horred: 10 lok. Istorp: Kransbro, Lunna- 
gården, Strömmared, Unnebo. Karl Gustav: Bua, Stacken, Tommared. 
Grimmared: Långared, Börjesgården, Trollkullen, Unnebo, Valasjön NO 
om Rud. Hyssna: Liagärdsberget. Haj om: Kleven, Nödinge. Fotskäl: 
Bönhult, Höga Ginkagården, Torp. Tostared: N om Öxaredsbäcken. 
— Karta (fig. 4). Jfr s. 91.

L. coerulea. — Fritsla: Byaberget förv. (FN).
L. xylosteum. — Seglora: Lundsberg, Seglered (S & S), Skrapered, 

Tranhult. Fritsla: mellan Bastarås-Furubäck (Etn). Kinna: Kinnaström. 
Örby: Haby, Ramnås, Skene (brinkarna vid Viskan). Berghem: Hulta, 
Kila Östergården, S om kyrkan, Olofsgården,Skogum(Etn). Horred: Sund
holmens jvstn. Tostared: Äskekärr förv.

Valeriana officinalis. — Kinnarumma: Flenstorp (S & S), Ö. Sjöbo. 
Seglora: Svaneholm (S & S), Årbo. Fritsla: Bösaråsen. Örby: Grind 
(Kj), Ramnås, Skene (brinkarna vid Viskan), 500 m S om Öresten. Berg- 
hem: Lekvad. Horred: Kärra, Lida, L. Bossgården, Strätedal, Sundhol
mens jvstn, Tväbäck. Fotskäl: Bönhult.

V. sambucifolia. — Allmän.
Succisa pratensis. — Allmän.
Knautia arvensis. — Allmän.
Campanula cervicaria. — Kinnarumma: \ iskafors (Westfeldt 1960 a). 

Fritsla: Krutkällaren 1964 (L. E. Aronsson!), Solänge kvarn (FN!).
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Horred: Skogsåkra (J. Rodling). Hyssna: Bonared (J. Rodling). Fot
skäl: Bönhult.

C. rapunculoides. — T. allmän.
C. trachelium. — Seglora: Eskilsered, Skrapered, Tranhult, Årbo. 

Fritsla: Bösaråsen, Finabo. Kinna: brinkarna S om Kinnaström. Örby: 
Ramnås, Skene (brinkarna vid Viskan). Berghem: brinkarna vid Dalen, 
Hansagården, Hulta och Lekvad. Horred: Sundholmens jvstn. Istorp: 
kyrkan, S om Liom.

C. latifolia. — Örby: Skene (brinkarna vid Viskan). Berghem: brin
karna vid Huladal, Hulta, Lekvad och Olofsgården. Horred: Bossgården 
(Ldg), mellan jvstn-kyrkan, Kärra, L. Bossgården, Tväbäck (Ldg). Is
torp: nedom Ekarebo, Skogsbacka, Unnebo. Grimmared: vid Fävren. 
Fotskäl: Bönhult, Gärdsås.

C. rotundifolia. — Allmän.
C. persicifolia. — T. allmän. Sällsyntare i de sydligare socknarna.
C. patula. — Seglora: Årbo. Fritsla: Fridhem, Stänge (FN). Berg

hem: Gäddeshult. Kattunga: Stentången (H. Ernholdt). Horred: Gun- 
nabodal (rikl. 1952-54 O. Johansson).

Jasione montana. — T. allmän.
Lobelia dortmanna. — Allmän.
Eupatoriam cannabirium. — Kinnarumma: Häggån (Björkered-Sol- 

backen-Åryde kvarn-Storegården-kyrkan). Örby: Gundbo, Haby i Slotts- 
ån. Berghem: Hulta, Lekvad. Karl Gustav: Strömma.

Solidago virgaurea. — Allmän.
S. canadensis. — Seglora: Rydal. Kinna: Kinnaström. Surteby: 

Björketorps jvstn. Karl Gustav: V om kyrkan. Tostared: kyrkan. 
Aster Novi-Belgii. — Horred: jvstn, soptippen vid Viskan.
Erigeron canadense. — Kinna: jvstn. Torestorp: vid Handboån 1 ex. 

1956.
E. acre. — Seglora: N om kyrkan. Fritsla: nya kyrkogården (FN). 

Kinna: jvstn, Kasthall, Näs. Berghem: Hansagården.
Filago minima. — Öxnevalla: Hyltenäs 1949. Örby och Horred enl. 

Rdb.
Anlennaria dioeca. — Allmän.
Gnaphalium silvaticum. —- T. allmän.
G. uliginosum. — Allmän.
Inula helenium. — Seglora: Tranhult 1918 (utgången). Fritsla: Vilda 

Västern 1954 förv.
I. salicina. — Örby: Skene (Rdb).
Rudbeckia hirta. — Kinnarumma: Flenstorp (S & S).
Bidens tripartita. — T. allmän.
B. cernua. — Seglora: mellan Ryd-Segloraberg, Rydal. Kinna: Kinna

ström. — Enbart sedd vid Viskan. Jfr s. 94.
Galinsoga parviflora. — Seglora: Tranhult 1962. Fritsla: Danske 

vägen (soptippen 1965), Klockaregården 1957 (FN). Grimmared: kyrkan 
1955.

Anlhemis tinctoria. — Fritsla: samhället. Kinna: jvstn, Näs. Örby: 
Gundbo (HGn). Berghem: S om Kila.
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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A. arvensis. — Allmän.
Achillea ptarmica. — Allmän.
A. millefolium. — Allmän.
Chrysanthemum vulgare. — T. allmän. Sedd i flertalet socknar.
Ch. leucanlhemum. — Allmän.
Tripleurospermurn maritimum var. inodorum. — Allmän.
Matricaria matricarioides. — Allmän.
Artemisia campestris. — Kinna: jvstn, Kinnaström. Horred: jvstn. 

Is torp: bron vid Byslätt.
A. vulgaris. — Allmän.
A. absinthium. — Istorp: Kransbro.
Tussilago farfara. — Allmän.
Pelasiles hybridus. — Fritsla: Hjälltorp (FN). Kinna: Salgutsered. 
Arnica montana. — Allmän.
Senecio vulgaris. — Allmän.
S. silvaticus. — Allmän.
S. viscosus. — Funnen på samtliga jvstner. Dessutom vid: Fritsla: 

Danske vägen, Haidens färgeri, Hyltens grusgrop, Wingqvists fabriker (FN). 
Kinna: Kinnaström, vägkant vid L. Barrsjön och Rydal, Velingstorp. 
Örby: Kungsfors. Berghem: Lekvad.

S. vernalis. — Örby: Öresten 2 ex. 1952 (Yngve Rabe!).
S. aquaticus. — Kinnarumma: Öd (på försumpad ängsmark, rikligt). 

Fritsla (Kj). -Jfr s. 92.
Carlina vulgaris. — Kinnarumma: Storegården. Örby: Kungsfors. 

Surteby: Mjösjötorp. Öxnevalla: Hyltenäs 1949, Kyrkebacka, Liden. 
Horred: Hinnarehult 1957, N om L. Horredsjön (Etn), nära Sundholmens 
jvstn (Kj). Tostared: Sjögärde (Etn).

Arctium minus. — T. allmän.
A. tomentosum. — Fritsla: Stommens bro (FN!). Istorp: Backa. 
Carduus crispus. — Allmän.
Cirsium vulgare. — Allmän.
C. palustre. — Allmän.
C. heterophyllum. — T. allmän i de nordligare socknarna. Kattunga: 

Backa. Öxnevalla: S om Liden. Horred: 1 km N om samhället. Haj om: 
Mölnebacka kvarn. Fotskäl: Bönhult, Svingåsen, Uddatorp (Etn).

C. heterophyllum xpalustre. — Seglora: Björkhult 1930.
C. arvense. — Allmän.
Onopordum acanthium. — Kinna: jvstn.
Centaurea jacea. — Spridd över hela Mark. Vanligast i Örby och Berg

hem.
C. cyanus. — Tillfällig och relativt sällsynt.
C. scabiosa. — Kinnarumma: kyrkan, Stommen. Fritsla: Fritsla bil

verkstad, Kronogärdet (FN), Vaberget (SBr). Kinna: Hede gård (HGn), 
Kinnaström, vid L. Abborrsjön, Näs. Örby: Skene, Toresvik. Berghem: 
6 lok. Surteby: Björketorp, vägkant vid Nilsgärde, Olsgården. Horred: 
jvstn. Karl Gustav: Stackenäs. Grimmared: N om Rud. Fotskäl: Vik 
(Etn).

Cichorium intybus. — Örby: Skene (Etn).
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Lapsana communis. — Allmän.
Hypochoeris maculala. — Allmän.
H. radicata. — Spridd över hela området.
II. glabra. — Seglora: Rydal (Rdb).
Leonlodon hispidus. — Örby: Klev, S om Ramnås, Skene (brinkarna vid 

Viskan). Berghem: Hulta tegelbruk. Öxnevalla: Holmen, Hyltenäs. 
Istorp: Backa. Karl Gustav: Strömma.

L. aulumnalis. — Allmän.
Tragopogon pratensis. — Spridd utmed jvn. F. ö. sedd vid Seglora: 

Årbo 1958. Fritsla: Dalen (FN). Örby: Kungsfors.
Scorzonera humilis. — Allmän.
Sonchus arvensis. — Allmän.
S. oleraceus. — Allmän.
S. asper. — T. allmän.
Lacluca muralis. ■— T. allmän.
L. macrophylla. — Örby: Skene (Näringsbro).
Crepis nicaeensis. — Öxnevalla: Hyltenäs (Etn).
C. biennis. — Horred: Hinnarehult (under många år).
C. capillaris. — Seglora: Rydal.
C. praemorsa. —• Fritsla: Kvarnhagen (FN). Örby: Kungsfors (Etn), 

Skene (brinkarna vid Viskan). Haj om: Mölnebacka kvarn.
C. teclorum. — T. allmän.
C. paludosa. — Spridda lokaler över hela området.
Hieracium aurantiacum. — Seglora: Årbo. Fritsla: gamla kyrkogården 

(FN). Örby: Sund. Horred: Texelberget.

Summary.
Floristic notes from the district of Mark in southern Västergötland,

southwestern Sweden.
The “härad” of Mark (the “härad” is a Swedish jurisdictional 

district) is situated in southern Västergötland bordering on the coastal 
province of Halland. The largest part of this district is drained through 
the river Viskan and its tributaries. During the time directly after 
the last extensive glaciation the present valley bottoms were slill far 
below sea level, and the innermost ramifications of Ihe Viskadal 
fiord reached between forty and fifty kilometres inside the present 
coast line. The topography is very varied but the heights seldom rise 
above 200 metres above sea level. The rainfall is heavy, and some 
years it is more than 1000 millimetres.

The predominating kind of rock is iron gneiss, and the layer of 
moraine largely consists of the same material. Only in the glens 
marine types of clay are to be found. The northern and eastern parts 
are covered by coniferous forests and vast bog areas with a trivial 
flora. More to the south the oak, the beech and regionally also the 
So. Bot. Tidslcr., 60 (1966): 1
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lime become common, and in the southernmost parishes small gro
ves of these thermophilous trees can be found. Postglacial strata 
often cover the glens to a considerable depth, and on the river banks 
in the central parts of Mark, especially in the urban district of 
Skene, an interesting flora is found. It is dominated by the typical 
grove plants of the district and in dry areas by a flora, which by 
rights belongs to central Västergötland. To the latter group belong 
Agrimonia eupatoria, Crepis praemorsa, Fragaria viridis, Primula 
veris, Rubus caesius, Viola hirta and Cornus sanguinea.

A rich deciduous wood flora is also found in the precipices. It is 
especially rich at Skrapered and Tranhult in the parish of Seglora.

The small distance to the sea explains the presence of a number 
of suboceanic species. The most interesting among these are Hedera, 
Primus spinosa and Lonicera periclymenum. Some species are utterly 
rare such as' Aira praecox, Melica uniflora, Sanicula and Sedum 
rupestre, while others occur practically all over the area. The district 
also contains some continental species such as Campanula cervicaria, 
Melampyrum cristatum, Potentilla rupestris, all of them very rare.

In spite of the fact that the water of the Viskan is nowadays very 
polluted, some interesting species are to be found along the banks, 
and among them Impatiens glandulifera and I. noli-tangere even 
seem to be favoured by the dirty water. The submarine flora of the 
river, however, is extraordinarily poor. In older times Osmunda regalis 
grew on several spots along the Viskan. To-day it is to be found 
exclusively in the rapids of some small streams with clean water in 
the woodland.

LITTERATURFÖRTECKNING.
Carlsson, Elof, 1963: Kärlväxtfloran i Björketorps och Sätila socknar i 

västligaste Sjuhäradsbygden. — Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963). 
Erdtman, G., 1925: Växtlokaler från Halland och sydvästra Västergötland. 

— Ibid., 19 (1925).
Hartman, C. J., 1879: Handbok i Skandinaviens flora. 11. uppl. (ed. C.

Hartman). I. Fanerogamer och ormbunkar. — Stockholm. 
Hultén, E., 1950: Atlas över växternas utbredning i Norden. Fanerogamer 

och ormbunksväxter. — Stockholm.
Hylander, N., 1955: Förteckning över Nordens växter. 1. Kärlväxter. — 

Lund.
Hård av Segerstad, F., 1924: Sydsvenska florans växtgeografiska huvud

grupper. — Malmö.
—»—, 1955: Ett par myntors historia i Sverige. — Göteb. K. Vet.- o. 

Vitterhets-Samh:s Handl., 6, Följd., Ser. B, Bd 6, N:o 11.
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



128 G. A. WESTFELDT

Kjellberg, G., 1929: Kärlväxternas ståndorter och utbredning i Väster
götland. - Medd. Göteborgs Bot. Trädg., IV (1928).

Moberg, I., 1950: Västergötlands geografi.—Västergötland A:7. — Lund.
Nzezén, D. E., 1782: Index plantarum rariorum quas in itinere per Vest- 

rogothiam instituto an. 1780 in urbis [Ulricaehamn] confiniis de- 
texerat------ -—. —• Upsaliae.

Rudberg, A., 1902: Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och 
kärlkryptogamer med uppgift om växeställen och frekvens. 
Mariestad.

Sandberg, C., & Söderberg, L, 1922: Boråstraktens flora. — Sv. Bot. 
Tidskr., 16 (1922).

Sterner, R., 1922: The Continental Element in the Flora of South Sweden. 
— Geogr. Annaler 1922.

Westfeldt, G. A., 1929a: En Silene armeria-förekomst i Västergötland.— 
Sv. Bot. Tidskr., 23 (1929).

—»—, 1929&: Bidrag till Borås-traktens flora. -—- Ibid., 23 (1929).
—»—, 1943: Orchis mascula L. och Neottia Nidus-avis (L.) L. C. Rich, i 

södra Västergötland. Ibid., 37 (1943).
—»—, 1953: Safsan (Osmunda regalis) i södra Västergötland. — Sveriges 

Natur (1953).
--»—, 1954: Floran i nordöstra delen av Sjulniradsbygden. — Sv. Bot. 

Tidskr., 48 (1954).
—»—, 1955: Tranhultsreservatet. — Sveriges Natur (1955).
—»—, 1960a: Floran kring Rydboholm och Viskafors i dag och för 40 år 

sedan. — Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960).
—»—; 1960Ö: Impatiens glandulifera Royle i Marks härad i södra Väster

götland. Ibid., 54 (1960).

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 60, H. 1. 1966.

KÄRLVÄXT FLOR AN I ÄLVSÅKERS SOCKEN, 
HALLAND.

AV

MANNE OHLANDER.

Av Nordhallands socknar är Älvsåker en av de mindre med en 
yta av endast 47,2 km2. Den ligger inklämd mellan Lindome i norr 
och Tölö i söder och sträcker sig i nordöstlig riktning 12,5 km till 
västgötagränsen. Till havet är avståndet ungefär en mil, och när
maste stad, Kungsbacka, befinner sig omkring 11 km SSV om Älvs
åkers kyrka.

Klimat, geografi och geologi. På grund av sitt läge relativt nära väst
kusten råder inom socknen ett maritimt klimat. Temperaturen under 
olika årstider varierar följaktligen ganska litet. Den kallaste måna
den, februari, uppvisar t. ex. en medeltemperatur av omkring — 1°, 
medan julitemperaturen genomsnittligt uppgår till ca +16 å 17°. 
Nederbörden kan uppskattas till omkring 700 mm per år i den 
västra delen av området men stiger till omkring 800-900 mm i de 
inre och högre belägna delarna av socknen, som av förklarlig an
ledning också är något kallare än slättbygden i väster. De klimatiska 
förhållandena återverkar i sin tur på llorans utseende. Ett stort 
antal arter tillhör det atlantiska och subatlantiska floraom- 
rådet. Detta utesluter emellertid ej att även sådana växter, vilkas 
utbredningsareal kan betecknas som kontinental eller som karak
täriseras av en boreal-montan utbredningstendens, också före
kommer inom området. Representanter för den senare artgruppen 
finner man av naturliga skäl framför allt i Älvsåkers östra och bergi
gare delar, där deras förekomst i påtaliga fall nått sin västgräns, 
såsom framgår av utbredningskartorna för t. ex. Pyrola chlorcintha 
(Fig. 2) och Carex pauciflora (Fig. 1).

Själva namnet Älvsåker torde väl närmast avse åker bruksdistrik
tet kring Lillåns nedre del, som tillsammans med slättbygdsområdet 
på östsidan av den norrifrån kommande Lindome-(Kungsbacka-)ån 
o — 663872 Su. Bot. Tidskr., 60 (1966) .* 1
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bildar ett sammanhängande lågland. Ortnamnet Lerberg i närheten 
av Lillåns utflöde i Kungsbackaån anger i viss mån slättbygdens 
geologiska struktur, dvs. den av landisen och åarna kvarlämnade 
leran, som ger betingelserna för ett lönande åkerbruk. Den odlade 
arealen omfattar dock endast omkring 21,5 % av den totala landytan, 
även om man medräknar den slättmarkssträng, som utbildats kring 
Lillåns övre lopp.

I anslutning till Lillån och den i ådalen framdragna landsvägen 
öster ut, som utgör socknens centralnerv och förbindelseled med 
Lindome längst i nordost, återfinnes här och där på dalsluttningarna 
större och mindre grustag, såsom vid Hjälmared bro, Ö om Passa 
och vid Öjersbo nära Gärdsjön. Omkring dessa nu på många ställen 
tömda grusbankar är marklagret oftast bemängt med finare sand 
ovanpå det bergiga underlaget. Tillsammans med de flerstädes före
kommande moränavlagringarna utgör den sandhaltiga jordmånen en 
naturlig växtmark för åtskilliga torktåliga växter, såsom Anemone 
pulsatilla, Trifolium arvense, Jasione montana, Teesdalia, Arabidopsis, 
Senecio viscosus, Scleranthus annuus o. a. Även den före 1924 i 
Ahlfvengrens flora okända Thlaspi alpestre är funnen i närheten 
av sandbankarna vid Öjersbo och kan följaktligen upptagas på nyss
nämnda men ingalunda fullständiga artförteckning.

Snäckskalsbankar förekommer icke i Älvsåker. Däremot har ler- 
blandat skalgrus kommit i dagen bl. a. i samband med åfårans för
djupning mellan Stenen och Ramberg ca 33 m ö. h., vilket ger vid 
handen att det postglaciala havet här sträckt sig förhållandevis långt 
in i landet.

På ömse sidor om Lillåns alltmer avsmalnande dalgång öster ut 
utbreder sig den avsevärt högre belägna myr- och skogsbygden på 
nivåer, som mångenstädes befinner sig ovanför 100-metersstrecket, 
och når sin högsta höjd vid Bolås (167 m ö. h.) på gränsen till 
Sätila, således ett gott stycke ovanför den marina gränsen. Qligotrof- 
området, där urberget på sina ställen, såsom vid Röshult, täckes av 
blockrik morän, är rikt på större och mindre mossar, kärrmarker 
och sjöar, som endast undantagsvis tillåter uppkomsten av mera 
sammanhängande barrskogar. Som helhet är inlandet glest bebyggt. 
Endast på enstaka ställen, t. ex. på de större sjöarnas strand
kullar samt på utdikade mossmarker, förekommer odling i nämn
värd omfattning. Om man undantager den skogbeväxta terrängen i 
områdets nordöstra hörn, kan sockenområdet närmast Lindome- 
gränsen i norr i stort sett betecknas som ett impedimentområde. En 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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mera intensifierad skogplantering i dessa trakter och annorstädes, 
där förutsättning härför finnes, ger dock löfte om en stigande av
kastning i framtiden.

Även terrängområdet söder om landsvägen inom Älvsåkers östra 
hälft utfylles, såsom framgår av den topografiska kartan, till stor 
del av liknande sjöar och sankmarker, som karaktäriserar gräns
zonen mot Lindome. De fåtaliga odlingarna på höjderna i mossarnas 
omedelbara grannskap eller på slänterna mellan det utpräglade 
oligotrofområdet å ena sidan och den krympande ådalen nedanför 
å den andra uppvisar emellertid stundom i botaniskt avseende an
märkningsvärda avvikelser från floran i övrigt. Bland här funna 
växter märkes t. ex. Carex hostiana, C. pulicaris, — vilka dock an
träffas på ytterligare en växtplats inom vårt område —, Selimun 
caruifolia, Parnassia palustris, vilken senare saknas bl. a. i Fjärås 
och Lindome, Centamea scabiosa, Geranium molle och Linum cathar- 
ticum. På torrare och högre belägna ängsbackar en knapp kilometer 
från Tölö-gränsen i söder har t. o. m. Vicia angustifolia, Gentianella 
baltica (Fig. 1) och G. campestris blivit funna, och ett bäckdike har 
helt annekterats av den ingalunda vanliga Sparganium glomeratum. 
Som helhet vittnar emellertid det skildrade delområdet i söder om 
en utpräglad artfattigdom och erinrar i sin flacka, i stort sett träd
lösa ödslighet rent geografiskt om en norrländsk fjällhed.

Moss- och kärrmarksfloran. Till de vanligaste karaktärsväxterna i 
mossar och kärr kan man här räkna Narthecium, Menyanthes, olika 
./uncu.s-arter, Eriophorum vaginatum och E. angustifolium, Molinia, 
Myrica gale, Vaccinium oxycoccus, Potentilla palustris och Rhyncho- 
spora alba m. fl. På mossarna saknas sällan Andromeda polifolia 
(Fig. 2), Rubus chamaemorus och Trichophorum caespitosum ssp. ger- 
manicum. Utbredningskartorna för var och en av dessa arter ger 
även en god totalbild över sankmarkernas geografiska läge inom 
vårt område.

På myrgölarnas sviktande mosskanter tillhör Drosera, Carex ma- 
gellanica, C. lasiocarpa och C. rostrata de typiska habitueerna, någon 
gång tillsammans med de mera ovanliga Scheuchzeria palustris och 
Rhynchospora fusca. I de grunda svackorna mellan bergen längre 
bort från de egentliga myrbassängerna kan man också påträffa 
Carex pauciflora (Fig. 1) och någon gång även Pedicularis silvatica, 
Mer eller mindre allmänna på dylika ståndorter är Cornus suecica, 
Nardus strida och Erica tetrcdix, vilka emellertid ganska ofta åter-
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finnes i en annan, mera skogsbetonad miljö. Både Nymphaea alba 
och Nuphar luteum tillhör som regel skogstjärnarnas och sjöarnas flora, 
ehuru särskilt den senare gärna söker sig till åar och dammar i slätt
bygden. Den nordsvenska näckrosen, Nymphaea Candida, är i norra 
Halland sällsynt (jfr Ahlfvengren 1924 s. 116) och där funnen först 
i senare tid, nämligen i Ötjärn, i samband med inventeringen.

Sjöarnas växter. Bland de större sjöarna märkes Djursjön och Kvarn
dammen, vilka sammanflyter med varandra, vidare Gärdsjön vid 
landsvägen Ö ut, Hästasjön strax söder om samma väg, Kroksjön 
och St. Hålevatten, den senare på sockengränsen mot Lindome. Den 
nordost om kyrkan belägna Agnsjön (43,2 m ö. h.), som likaledes kan 
hänföras till de större vattendragen inom sockenområdet, skiljer sig 
i så måtto från övriga här uppräknade sjöar därigenom, att den 
nästan helt kringgärdas av ett vassbälte. Dess vatten är också för
hållandevis grumligt och ogenomskinligt. Oligotrofområdets sjöar 
kan i regel betecknas såsom Lobelia-sjöar, med klart, rent vatten 
samt med klippiga och vanligen skogbeväxta stränder, där Phrag- 
mites, Scripus lacustris och Equisetnm fhwiatile utgör de dominerande 
vattenväxterna på lägre djup. Däremot saknas i regel Typha lati folia 
i inlandets högre belägna sjöar. Arten i fråga är emellertid starkt 
representerad i Agnsjön, vars dyiga stränder också gynnar sådana 
arter som Sparganium minimum, Hippuris vulgaris, Eleocharis palust
ris, Utricularia vulgaris m. fl.

Bland mera ovanliga arter, som påträffats i strandzonen eller i 
vattnet strax utanför densamma, kan följande nämnas: Bidens cernua, 
Polygonum minus, Sparganium angustifolium, Pilularia globulifera 
samt Myriophyllum verlicillatum. Den enda växtplatsen för Myosotis 
palustris är Agnsjöns nordstrand, som ett 50-tal meter från själva 
vattenbrynet plötsligt övergår i en söder-exponerad, träd- och busk- 
beväxt bergknalle, där ett flertal mera montant orienterade arter 
stämt möte med varandra: Hypericum montanum, Hedera helix, 
Satureja vulgaris, Berberis vulgaris o. a. I den myrpåverkade terrängen 
längre öster ut kompletteras samlingen bl. a. av den höstblommande 
Gentiana pneumonanthe (Fig. 1).

Slutligen bör måhända också framhållas, att den i sydvästra 
Götaland utbredda Hydrocotyle vulgaris förekommer sparsamt i 
Hästasjön och att Lycopodium inundatum påträffats i den lilla obe
tydliga Svartesjön. På Gärdsjöns stränder har Eleocharis acicularis 
och Littorella uniflora sina växtplatser, men åtskilliga andra arter 
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såsom Salix aurita, Briza media, Carex dioeca, Ranunculus flammula 
x. reptans, Pedicularis silvatica, Epilobium palustre, Carex pulicaris 
m. fl. fuktighetsälskande växter ingår som väntat även i strand- 
floran.

Skogsfloran. Av hela landytan i Älvsåkers socken beräknas mer än 
hälften eller 55 % vara beväxt med skog, detta till stor del beroende 
på en omfattande skogsplantering i början av 1900-talet enligt vad 
äldre sockenbor meddelat. Gamla och säkerligen ursprungliga barr
skogsbestånd finner man framför allt öster och nordost om Gärd
sjön. Markfloran representeras här av bl. a. Lycopodium-arter, Empe- 
trum nigrum, Melampyrum pratense och M. silvaticum, Trientalis 
europaea, Maianthemum, vissa ormbunksarter, blåbärs- och lingon
ris etc. Sporadiskt förekommande är Stellaria longifolia, Linnaea 
borealis och Pyrola chlorantba (Fig. 2), alla med boreal-montan ut
bredning, samt Ramischia secunda, Monotropa o. a., medan Cala- 
magrostis arundinacea, Deschampsia flexuosa och D. caespitosa tillhör 
de mera vanliga standardarterna i dessa trakter. 1 synnerhet gäller 
detta de båda sistnämnda arterna, som snabbt tar brandmarker och 
kalhyggen i besittning.

Orkidéerna är fåtaliga, och endast Listera cordata har påträffats i 
den egentliga skogsbygden på för denna art karaktäristiska lokaler, 
nämligen fuktiga mösspartier i närheten av bäckstråk och mossjöar 
i skogen. De inom socknen antecknade övriga orkidéarterna Orchis 
maculata, Platanthera bifolia och den sällsynta P. chlorantha tillhör 
i regel lövdungarnas eller skogsängarnas flora och undviker därför 
de utpräglade barrskogarna. — Calamagrostis epigeios är spridd över 
nästan hela sockenområdet men förekomer, liksom i Lindome, 
ofta i större mängd i närheten av inlandets klippsjöar. I dylik terräng 
eller på en bergslänt mellan Djursjön och Kvarnsjön har mjölonet, 
Arctostyphylus uva-ursi, som tidigare ej varit känd från norra Halland, 
sin enda växtplats inom sockenn. I de inre, bergiga delarna av 
Götaland liksom i södra och mellersta Halland är den däremot be
tydligt vanligare.

Om man bortser från det utpräglade barrskogsområdet i Älvs- 
åkers nordöstra hörn, förekommer lövträdsdungar litet varstans i 
socknens övriga delar både på kullarna i väster och på sluttningarna 
mot ådalen öster ut, ofta dock med inslag av fur och gran. I sock
nens mellersta del, i synnerhet på sydsidan av ådalen i slättbygdens 
periferi (Fjälebo, Gärdet, Korndal, Långevatten), tar ekfloran allt-
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Djursj. +
Kroksj. Vicia hirsuta 

Carex d igitata

Cytisus scoparius 
Carex pauciflora

Gentianella baltica 
Gentiana pneumonanthe

Fig. 1. Utbredningen i Älvsåkers socken av Carex digitala, C. pauciflora, Cytisus sco
parius, Vicia hirsuta, Gentianella baltica och Gentiana pneumonanthe.

mera överhanden och bildar på vissa håll tämligen rena bestand, 
låt vara att de enskilda träden sällan når en mera imponerande stor
lek. I dessa ekdungar, där Querem robur och Q. petraea vanligen 
förekommer tillsammans, utgöres undervegetationen oftast av Rubus 
saxatilis, Lathyrus montanus, Convallaria, Rhinanthus, Lonicera peri- 
clymenum osv. Endast på mera näringsrik mark, såsom i utkanten 
mot odlade områden, i bäckraviner etc. kan man i undantagsfall 
få se t. ex. Pyrola media, Adoxa, Chrysosplenium, Crepis paludosa 
och — om markfuktigheten är tillräcklig — även Viola palustris och 
Su. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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V. riviniana. — Boken är överallt sällsynt och förekommer i stort 
sett endast punktvis i lövskogarna, där den sannolikt är inplanterad. 
Lind, alm, ask och oxel kan betecknas såsom t. a. inom sockenom
rådet, och lönnen uppträder relativt ofta i närheten av bondgårdarna.

Rasbranterna mot slättbygden. Övergången mellan myr- och skogs- 
marksområdet å ena sidan och den jämnare och bördigare slätt
bygden å den andra markeras ofta av tvärbranta bergstup. Delta 
är särskilt fallet på nordsidan av ån, vid landsvägen öster ut, där 
nivåskillnader på ett 50-tal m förekommer. Åtskilliga av Älvsåker- 
florans mera ovanliga arter har här sina ståndorter nedanför de 
mångenstädes starkt frostsprängda klipporna, där jorden är mullrik 
och skyddas från starkare uttorkning tack vare nedrinnande regn
vatten och förekomsten av täta och högväxta lövträdsridåer mot 
söder. I fältskiktet finner man sålunda blåsippa, Lathraea, Actaen 
spicata, Lactuca muralis, Agropyron caninum, Paris quadrifolia, Mer- 
curialis, Hypericum montanum, Campanula persicifolia, Asplenium 
trichomanes (Fig. 2), Cystopteris fragilis, Carex digitata (Fig. 1) o. a. 
Inom här bildade växtsamhällen, vilka i någon mån får ersätta den 
i Älvsåker svagt utbildade lundfloran, ingår någon gång även Hedera 
helix, Stachys silvatica, Monotropa och Brachopodium silvaticum. 
Hassel och kaprifol förekommer rikligt bland de mossiga klipp
styckena, och Calamagrostis arundinacea bildar täta ruggar högre upp 
på bergavsatserna mot söder.

Här och där utmed landsvägen framträder också andra, mera 
rundade och glest trädbeväxta klippformationer med växtplatser för 
sådana arter, som föredrager de solexponerade sluttningarna fram
för den fuktiga svalkan bakom lövskogsskärmen nedanför bergstu
pen. Bland dessa solälskande växter kan i första hand nämnas 
Sedum rupestre, Cytisus scoparius (Fig. 1), Verhascum thapsus och i viss 
mån även Satureja vulgaris. Såsom här anmärkningsvärda växtfynd 
från bergen på landsvägens nordsida vill man också gärna framhålla 
Hypochoeris glabra, Luzula congesta, Origanum vulgare och Vicia 
cassubica (Fig. 2), den senare en osteuropeisk-kontinental växt, som 
i Halland dock icke kan betraktas som särskilt ovanlig. I Älvsåker 
är den funnen på ytterligare två platser.

Floran i den egentliga slättbygden. I stort sett återfinner man i den 
egentliga åkerbruksbygden i väster flertalet av de åkerogräs och 
andra slättmarksarter, som uppträder i angränsande socknar och 
landskap i motsvarande terräng, t. ex. Veronica arvensis och V.
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Andromeda polifolia

Asplenium trichomanes

Pyrola chlorantha 
Vicia cassubica

Fig. 2. Utbredningen i Älvsåkers socken av Asplenium trichomanes, Vicia cassubica, 
Pyrola chlorantha och Andromeda polijiola.

agrestis, Crepis tectorum, Euphorbia helioscopia, Bidens tripartita, 
Cirsium arvense, Vicia hirsuta (Fig. 1), Erodium cicutarium, Thlaspi 
arvense, Sonchus-arier, Fumaria officinalis etc. Särskilt de nyschak- 
tade vägslänterna och utfyllnadsbankarna närmast huvudleden öster 
ut uppvisar en provkarta av här uppräknade arter. Till samlingen 
kan fogas ytterligare några: Centaurea cyanus och C. jacea, Sinapis 
arvensis, Galium mollugo, Vicia cracca, Chrysanthemum segetum, 
Lapsana communis, Viola arvensis och Geranium dissectum m. fl. På 
fuktiga åkerfält ingår vanligen också Polygonum lapat hi folium, Gna- 
So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



KÄRLVÄXTFLORAN I ÄLVSÅKERS SOCKEN, HALLAND 137

phalium uliginosum och Stachys palustris som dominerande inslag i 
ogräsfloran, medan vissa Landum-avter, Odontites rubra, Vicia tetra- 
sperma, Veronica persica och Convolvulus arvensis uppträder mera 
sparsamt. Av speciellt intresse är förekomsten av Stachys arvensis, 
som tycks finna sig väl tillrätta i vägbankarnas grusblandade lera i 
likhet med Symphytum asperum x officinale och den troligen adven- 
tiva Lepidium ruderale.

I närheten av bondgårdarna på slätten, där jorden kring gödsel
städer och i trädgårdar ofast är särskilt näringsrik, finner man här 
och där vissa Chenopodium- och Atriplex-arter, t. ex. Chenopodium 
rubrum och Ch. glaucum samt Atriplex patula, vilka vanligen i högre 
frekvens återfinns närmare kusten. Vanliga på gårdstomterna är 
Lappa minor, Rumex obtusifolius och R. crispus, Matricaria ma tri- 
carioides, Polygonum aviculare m. fl., medan exv. Juncus compressus, 
Sisymbrium officinale och Galium aparine blott noterats från ett par 
platser. Längs landsvägarna blommar under försommaren Alope- 
curus pratensis och Anthriscus silvestris och under juni-juli tillhör 
Ononis hircina, Tragopogon pratense, gula och vita prästkragar, Ver- 
bascum nigrum, Lathyrus pratensis och Vicia cracca de mera deko
rativa inslagen i vägfloran. Som sådana kan man också betrakta ett 
rikt bestånd av Cirsium heterophyllum vid Fjälebo skola, den lika
ledes storväxta Valeriana officinalis och Filipendula vulgaris samt 
den mera undanskymda men vackert färgade Melampyrum cristatum, 
alla mer eller mindre sällsynta i Älvsåker. Ovanliga för trakten är 
också Corydalis fabacea, Torilis japonica och Chenopodium bonus- 
Henricus i Asserdal på gränsen mot Tölö.

I slättbygdens utkanter mot norr blir jordmånen påtagligt mag
rare genom inblandning av vittringsgrus och sand. Åkerlapparna 
krymper mer och mer och markerar därigenom övergången till det 
dominerande myrmarksområdet i närheten av Lindomegränsen. 
Inom denna övergångszon är floran märkbart fattigare. Bland här 
påträffade arter kan i första hand nämnas Anthemis arvensis och 
Cynosurus cristatus i jämnare terräng, Carex pilulifera i mera bergig 
omgivning samt på fuktig sandhaltig mark Radiola linoides, Juncus 
macer ( = tenuis) — som är under snabb utbredning och oftast frek
venterar stigar och körvägar — samt Peplis portula i liknande 
terrängmiljö. Undantagsvis uppträder här också Carlina vulgaris och 
Galium saxatile men på torrare marker. Den senare arten blir allt 
vanligare öster ut och kan där t. o. m. påträffas inom myrmarks
området på öppna och högre belägna platser.
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Åilalsfloran. Floran i ådalarna är egentligen en del av slättmarks- 
lloran men har av naturliga skäl fått en speciell karaktär, varför 
den lämpligen kan ägnas ett eget kapitel. Redan på långt håll mar
keras Lindomeåns och Lillåns sträckning i terrängen av en band- 
formad, alléliknande trädvegetation bestände av al, ask, alm, hägg 
och olika Salix-arter, framför allt den här allmänna Salix fragilis. 
Därtill kommer enstaka buskar av Ribes spicatum och Rosa canina. 
På själva åbrädden utgöres örtvegetationen huvudsakligen av Pha- 
laris, Solanum dulcamara, Polygonum hydropiper, Heracleum sphon- 
dylium ssp. sibiricum, Melandrium rubrum — som dock saknas vid 
Lindomeån — Angelica silvestris jämte sporadiskt uppträdande 
Carex hirta (på torr lermark) och Rorippa islandica, den här vanliga 
Scirpus silvaticus och Calamagrostis canescens m. 11. Bland senare 
nykomlingar i åstrandsfloran märkes bl. a. Epilobium adenocaulon 
— som icke ens är upptagen i Hallands Växter. Denna art är numera 
spridd i större delen av Bohuslän och norra Halland och kan i 
Älvsåker betecknas såsom t. a. Den är funnen såväl i den egentliga 
slättbygden som i den utpräglade skogsbygden, t. ex. vid gårdarna 
Hallås och Bolås längst bort i öster.

I åarnas grundare vatten trives som väntat Iris pseudacorus, Scirpus 
lacustris, Sparganium erectiun, Lythrum salicaria, Alisma plantago, 
Caltha palustris, Ranunculus peltatus och Carex gracilis, de båda 
sistnämnda företrädesvis i Lillan. Någon gång kan man också till 
omväxling stöta på den mindre allmänna Potamogeton alpinus och 
Callitriche intermedia. Lemna minor och Callitriche stagnalis, vilka 
gärna väljer sina ståndorter på stränderna av grundare och mera 
näringsrika vattendrag, stundom i själva övergångszonen mellan 
land och lugnvatten, tillhör också åflorans växtsamhällen. 1 ill lik
nande lokaler som de nyss nämnda söker sig också även Stellaria 
uliginosa, Myosotis caespitosa och Impatiens noli-tangere. Den senare 
är dock funnen endast vid Lindomeån.

På de branta åbackarna ett stycke från själva åfåran utvecklas 
under vår och försommar ett i vissa hänseenden rikt växtliv, må
hända beroende på den då relativt höga markfuktigheten. Bland 
vårväxterna kan här framför allt nämnas Gagea lutea, som är 
ojämnt fördelad och uppträder tämligen sporadiskt, bl. a. i bida
larna kring Lillån, vidare Trollius europaeus och Primula veris. Sist
nämnda båda arters utbredning inom vårt område synes huvudsak
ligen vara koncentrerad till slättbygdens lerområden, och de på
träffas stundom ganska långt in i landet. Södersluttningarna vid 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



Lillån på gränsen mot Tölö är också ett hemvist för de i Älvsåker 
mindre vanliga Saxifraga granulata och Myosotis discolor, den fler
städes funna Barbarea strida m. fl.

Strax väster om Hjälmared bro har ån grävt sig djupt ned i den 
omgivande leran i närheten av landsvägen. Den branta åbacken 
mot söder exponerar här en kollektion av olika arter med Campanula 
latifolia, C. trachelium, Crataegus oxyacantha, Rosa canina, Carex 
contigua och Vicia sepium såsom de främsta namnen på växtlistan. 
På själva åbrädden ansluter sig också den yppiga strutbräken, 
Struthiopteris filicastrum, till den nyssnämnda växtgruppen och föl
jer ån på en sträcka av omkring 300 m. På våta ställen i dalbott
nen kompletteras samlingen ytterligare av Chrysosplenium, Carda- 
mine amara och C. pratensis, medan Gagea lutea, Primula veris, 
Melandrium rubrum, Ranunculus ficaria, Equisetum silvaticum, Mer- 
curialis, Viola riviniana etc. frodas i den rika myllan under lövträden. 
Här har även den mera ovanliga Paris quadrifolia en av sina båda 
kända växtplatser inom socknen.

Såsom särskilda växtområden, ehuru totalt av ganska liten om
fattning, har man anledning att betrakta de ådammar, som före
kommer här och där i närheten av Lillån och Lindomeån. Deras 
uppkomst står sannolikt i direkt sammanhang med åarnas över
svämning vid högvatten, varunder närliggande fördjupningar i den 
omgivande dalbottnen blivit fyllda med åvatten, som kvarstannat, 
sedan ån sjunkit lillbaka i sin fåra. Det under åren samlade bottcn- 
slammet har gjort dammarna till omtyckta växtplatser för vissa 
ganska fordrande arter. Förutom liera tidigare nämnda ådalsväxter, 
såsom Sparganium erectum, Iris, Scirpus lacustris etc. finner man 
nämligen här även Carex vesicaria, Hippuris, Ranunculus sceleratus, 
Carex disticha, Triglochin palustre och de mindre allmänna arterna 
Lemna trisulca och Myriophyllum verticillatum. Sistnämnda växt 
förekommer emellertid endast i ådammen sydväxt om Älvsåkers by, 
där den bildar en tät matta över den grunt liggande dammbottnen. 
Förhållandevis sällsynta inom vårt område är vidare Sparganium 
simplex och Stellaria palustris i den gyttjiga översvämningsdammen 
strax söder om Alafors kvarn.

Speciella floraområden: Alafors och Anneberg. Den ur botanisk svn- 
punkt mest givande delen av Älvsåker är förknippad med namnet 
Alafors vid Lindomeån. Kring kvarnen med samma namn tycks 
ett flertal både vanliga och ovanliga arter ha mött upp, måhända i
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någon mån beroende på platsens karaktär av gammal lossnings- 
och lastningsplats samt järnvägens och riksvägens omedelbara när
het. Andra bidragande omständigheter kan säkerligen sökas i den 
närmaste omgivningens varierande terrängförhållanden. Flertalet 
av de här funna växterna upptages redan i Ahlfvengrens tidigare 
omtalade växtförteckning och har således, därest de återfunnits, 
vuxit på platsen i mer än 40 år. Några arter är dock, så vitt man kan 
se, här utgångna, t. ex. Leonnrus cardiaca, Chenopodium murale och 
C/i. bonus-Hcnricus. Åtskilliga nya arter har emellertid tillkommit, 
varför den totala samlingen alltjämt är glädjande innehållsrik, t. ex. 
Geranium silvaticum, Bromus inermis, Calystegia sepium, Arctium to- 
mentosum och A. lappa samt den sällsynta hybriden mellan de båda, 
vidare Solanum nigrum, Lamiuin album, Aethusa cynapium, Carda- 
minopsis arenosa och Geranium pusillum —- de båda sistnämnda dock 
adventiva —, Saponaria och Convolvulus arvensis m. fl. Något längre 
bort från kvarnen öster ut har Agrimonia eupatoria, Torilis japonica, 
Veronica beccabunga, Verbascum nigrum och Montia lamprosperma 
tagit terrängen närmast vägbanan i besittning. På kullarna ovanför 
växer bl. a. Sedum rupestre, Woodsia ilvensis och Cystopteris fragilis, 
ingendera av dem dock särskilt ovanlig inom sockenområdet.

Det knappa 100 m från kvarnen belägna grustaget, som numera 
sedan många år är utschaktat och till större delen vattenfyllt, er
bjuder särskilt på sin södervända och något jordtäckta sida, för
träffliga växtplatser för många torrmarksarter, såsom Jasione mon- 
tana, Trifolium arvense, Teesdalia, Arabidopsis, Arenaria serpyllifolia, 
Myosotis hispida m. fl. Till de mera uppmärksammade växtfynden 
från denna lokal kan i första rummet räknas Rumex thyrsiflorus, 
Cerastium semidecandrum, Crataegus monogyna och Mediccigo lupu- 
lina. Utsträckes inventeringen längre norr ut på ömse sidor om 
Lindomeån, kan på artlistan uppföras även Melandrium album, 
Pyrola rotundifolia (Hård 1927) —som dock ej är återfunnen—, 
Poa compressa, Arrhenatherum elatius, den ganska sällsynta Trifolium 
aureum samt Plantago maritima vid sockengränsen mot Lindome. 
Sistnämnda art växer där i vägsanden, en ståndort som kan synas 
unik men som har talrika motsvarigheter i andra socknar, bl. a. i 
Fjärås.

Ca 1 km söder om Alafors kvarn ligger Annebergs järnvägs
station och bangård, som genomskäres av sockengränsen mot Tölö, 
enligt vad som framgår av den topografiska kartan. Av praktiska 
skäl har i denna uppsats hela järnvägsområdet kring stationen be- 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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traktats som en del av Älvsåker, även om detta numera lär tillhöra 
Tölö församling och kommun. Från denna diskutabla gränsplats 
har emellertid ett flertal sällsynta eller mindre allmänna adventiv- 
och ruderatväxter antecknats men självfallet även andra. Bland de 
här funna arterna må nämnas Potentilla thuringiaca ssp. Goldbachii, 
— vilken som landskapsväxt ej är upptagen i Ahlfvengrens flora—, 
Potentilla norvegica, Conium maculatum, Bunias orientalis, Rapistrum 
rugosum, Chaenorrhinum minus, Cardaminopsis arenosa, Melilotus 
officinalis, Festuca trachgphylla samt Lepidinm densiflorum. Till denna 
förteckning kan fogas ytterligare några i Älvsåker mera sparsamt 
förekommande arter, nämligen Juncus compressus, Geranium silva- 
ticum (på gräsmark nära landsvägen) samt Linum catharticum o. a., 
vilka alla påträffats inom bangårdsområdet.

Historik m. m. Många av de arter, som ingår i följande växtförteck- 
ning för Älvsåkers socken, återfinnes i den 1924 utgivna Hallands- 
floran, även om närmare uppgifter om deras växtplatser i socknen 
ofta saknas. Efter nämnda år har emellertid Älvsåker-herbariet ut
ökats betydligt till en början genom Hård av Segerstads och Sten 

Svensons m. fl. insamlingsarbete i slutet av 1920-talet, såsom fram
går av litteraturförteckningen. Största antalet nyfynd inom Älvsåker, 
innan den nu avslutade sockeninventeringen påbörjades för ca 5 år 
sedan, sammanhänger emellertid med tullkontrollör Folke Lund

bergs floristiska fältundersökningar. Ett större antal av honom in
samlade beläggexemplar i Bot. Trädgårdens växtsamlingar bestyr
ker detta. Även banktjänsteman Torsten Borgvall (1931) och 
apotekare S. Holmdahl (1953) har bidragit med några uppgifter 
rörande sockenfloran. Av Erdtmans växtlokaler från Halland (1925) 
är ingen belägen inom vårt område.

Som tillfälliga medarbetare i det nu slutförda inventeringsarbetet inom 
Älvsåkers socken har jag haft förmånen att kunna räkna folkskollärarna 
Elof Carlsson (Cn), Sture Nilsson (Nn), Linus Spetz (Spetz) och 
Folke Wessman (Wn), studierektor Ingegerd Granlund (Gd) samt apo
tekare Hugo Steineck (Stein.), Falkenberg. Kritiska arter har under
ställts fil. dr C. Bloms sakkunniga prövning. Till samtliga här nämnda 
personer liksom till intendent Bo Peterson och fil. lic. C. A. Jansson, vilka 
beredvilligt stått till tjänst med upplysningar och på annat sätt underlättat 
mitt arbete, framför jag mitt varma tack.

Utöver ovannämnda signaturer användes följande förkortningar och 
sammandrag: Fr. E. Ahlfvengren (Ahlfv.), T. Borgvall (Borgv.), Stel
lan Holmdahl (Holmd.), Folke Lundberg (Lg), Hård av Segerstad
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(Hård), Sten Svenson (Svens.), Meddelanden från Göteborgs Bot. Träd
gård (MGBT), Bot. Trädgårdens herbarium, Göteborg (hb G). Min egen 
signatur (Olr) utsättes endast då mera anmärkningsvärda växtfynd gjorts 
av mig tillsammans med annan namngiven person.

Med få undantag ansluter sig den uppgjorda artlistan till den av ITylan- 
der i Nordens Växter 1955 publicerade nomenklaturen. Auktorsbeteck- 
ningarna har dock medvetet utelämnats. Vissa släkten i förteckningen, 
såsom Rubus, Taraxacum och Iiieracium, har icke närmare undersökts. Ej 
heller har universitetsherbarierna utanför Göteborg och Riksmuseets växt- 
samlingar kunnat genomgås.

Artförteckning.

Lycopodium selago. — a. Spridd.
L. inundatum. — Svartesjön (Lg).
L. annotinum. — a.
L. clavatum. — t. a. — a.
L. complanatum. -— V-sidan av St. Hålevatten nära stranden mitt för 

holmen (Lg).
Equisetum arvensc. — a.
E. silvaticuin. — a.
E. palustie. — Nära Djursjöns V-sida, Alafors nära ån 300 m N om kvar

nen, Kyrkotorps-bäcken, dike ca 900 m SO om Älvsåkers by.
E. fluviatile. — a.
E. pratense. — Ca 250 m V om Hjälmared bro i åravin, Dala-bäcken NO 

om kyrkan, ca 400 m NV om Hjälmared bro i talldunge mot fält.
Pteridium aquilinium. - — a.
Matteuccia struthiopteris. — Hjälmared vid ån (Olr 1960), Kussered.
Woodsia ilvensis. — t. a. — Mellan Kussered och Hjälmared skola, kulle 

vid ån ca 500 m N om Alafors kvarn, strax Ö om Alafors bro ovanför 
dammen i grustaget, Ramberg (Cn + Olr), SV om Salvebo vid landsvägen, 
mot Lindomegränsen vid Djursjöns V-sida (Lg), ödegård mellan Kroksjön 
o. Havredal, bron vid Stenen, Hallås.

Cystopteris fragilis ssp. eufragilis. — Flerst.: SV om Salvebo nära bäcken 
från L. Kroksjön (Olr 1960), NV om Ö. Rambergsgården (Cn+Olr), berg 
Ö om Alafors kvarn, N om Rågdal, Assserdal, Grisebo, Bolås.

Athyrium filix-femina. — t. a.
Lastraea pliegopteris. — a.
L. dryopteris. — a.
Dryopteris filix-mas. — a.
D. spinulosa. — a.
D. dilatata. — t. a.
Asplenium trichomanes. -— t. a. — a. (14 lok.). Karta fig. 2.
A. septentrionale. — a.
Polypodium vulgare. — a.
Pilularia globulifera. — Kvarndammen (Lg).
Picea abies ssp. europaea. — a.
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Pinus silvestris. — a.
Juniperus communis. — a.
Typlia latifolia. — Mångenst. — t. a., t. ex. Agnsjön, ådamm SSV om 

kyrkan, Lillån nära Stenen, damm i grustag S om Hjälmared bro, grustag 
N om Alafors etc.

Sparganium minimum. — Agnsjöns SO-strand, torvmossar NO om Agn
sjön, ådamm vid Lillån SV om Älvsåkers by.

Sparganium angustifolium. — Kvarndammen (Lg).
S. simplex. — Ådamm strax S om Alafors kvarn, d:o SV om Kussered 

(Cn + Olr).
S. erectum. — t. a.: nära ån i vattensamling N om Alafors kvarn, Lillån 

ca 150 m. S om kyrkan m. fl. platser, d:o S om Kussered, bibäck till Lillån 
ca 200 m S om Älvsåkers by, Kyrkotorps-bäcken N om kyrkan, bäcken från 
Dala, fiskdamm vid bäcken från Agnsjön nära landsvägen.

S. glomeratum. — Lindås i bäck-dike vid landsvägen SV om gården.
Calla palustris. - Svintjärn vid utloppet, bäck mot Hästasjöns S-sida och 

vid dess NO-ände, N om Gärdsjön.
Lemna trisulca. — Ådamm vid Lillån SV om Älvsåkers by (Stein. +01r).
L. minor. — t. a. i den egentliga slättbygden särskilt i ådammar vid 

Lindomeån och Lillån. Dessutom i Blacketjärn, Kyrkotorps-bäcken och vid 
Bisterkulla i S.

Triglochin palustre. — Gärdet, ådamm ca 400 m S om kyrkan, d:o vid 
Lillån ca 800 m SV om Älvsåkers by.

Potamogeton alpinus. — S om Annebergs bro, Hjälmared i ån ca 250 m 
V om bron.

P- polygonifolius. —• t. a. inom oligotrofområdet.
P. natans. — Ådamm vid Lillån SV om Älvsåkers by, Långevatten.
Alisma plantago-aquatiea. a.
Scheuchzeria palustris. — Svintjärn (hb G: Borgv.).
Narthecium ossifragum. —• a. i synnerhet i moss- och skogsbygden.
Allium vineale. — Ö om Kyrkotorp (Hård 1927). Ej återf.
A. schoenoprasum. — Förvildad vid gården Glosan strax Ö om ån.
Gagea lutea. — t. a. i gamla trädgårdar, t. ex. vid Kroksjötorp, Glosan, i 

Älvsåkers by m. fl. platser samt här och där vid Lillån osv.
Maianthemum bifolium. — a.
Polygonatum odoratum. - Kulle S om Bisterkulla (Stein. +01r), samt 

terrängen Ö om Hjälmared skola (enl. uppvisat ex.).
Convallaria majalis. — a.
Paris quadrifolia. — Nedanför bergbrant N om Rågdal, ca 250 m V om 

Hjälmared bro på åslänt. — Liksom Polygonatum odoratum förekommer 
ormbäret endast sparsamt inom socknen.

Iris pseudacorus. — t. a. blott i den egentliga slättbygden särskilt vid Lill- 
åns och Lindomeåns stränder samt i ådammar i närheten av dessa.

Juncus squarrosus. — a. och spridd inom hela området dock med högre 
förekomstfrekvens i moss- och skogsbygden längre öster ut.

J. compressus. — Annebergs stationsområde, gårdstomt vid landsvägen 
S om Älvsåkers by vid Tölö-gränsen, Älvsåkers by på gårdstomt vid vägen.

J. tenuis---- Ö om Alafors på småvägar (Lg), mellan Alafors och Kyrko-
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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torp, nära Agnsjön i V (Transbäck), Kroksjöns Ö- och V-sida (Wn +01r), 
Hallås.

J. bufonius. — a.
J. bulbosus. — a. särskilt i inlandet.
J. articulatus. — a.
J. alpinus ssp. nodulosus. — Kvarndammen (Lg), mellan Långevatten och 

Kroksjön, vid landsvägen V om Lindås (Gd +01r).
J. alpinus x articulatus. — På skogsstig strax S om Svartesjön. Det. C. 

Blom.
J. effusus. —- a.
J. conglomerates. — a.
J. filiformis. — a.
Luzula pilosa. — a.
L. campcstris. — a.
L. multiflora. -—■ a.
L. congesta. — Röshult (hb G: Borgv.), Ramberg NO om gården vid lands

vägen.
Sieglingia decumbens. — a.
Molinia coerulea. — a.
Pbragmites communis. - a.
Nardus stricta. — t. a. exv. Bolas, Gärdet, Hallas, Gärdsjön, ödegaid 

mellan Havredal och Kroksjön etc.
Melica nutans. - a.
Glyceria fluitans. — a.
G. declinata. — I Kyrkotorps-bäcken ca 500 m N om kyrkan, Bister

kulla gård.
Festuca ovina ssp. vulgaris. — a.
F. rubra. — a.
F. pratensis. — a.
F. trachyphylla. — Annebergs bangård (hb G: Lg).
Lolium perenne. — a.
L. multiflorum. — kyrkan (hb G: Lg).
Poa annua. — a.
P. trivialis. — t. a.
P. pratensis. — a.
P. compressa. — Jvs-vidadukten vid Mariedal, Glosan på villamur mot 

ån, Lerberg S om villaområdet vid Annebergs bro, Bolås.
P. nemoralis. — a.
P. palustris. — Lerbergs-vägen i dike.
Briza media. — Flerst.: Gärdet (Stein. +01r), Ö-stranden av Gärdsjön, 

Lindås, Bolås, Hallås, nära Långevatten (Wn + Olr), Kyrkotorps-bäcken 
ca 500 m norr om kyrkan, Alafors i NO.

Cynosurus cristatus. — t. a. Utbredningen synes begränsad till den egent
liga slättbygden i väster, speciellt till ådalarna, där arten är allmänt före
kommande.

Dactylis glomerata. — a.
Arrhenatherum elatius ssp. vulgare. — Vägen mellan Kyrkotorp och Dala, 
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Hjälmared och Lerberg (Lg), Mariedal, grustaget Ö om Alafors kvarn.
A. pubescens. — t. a. Exv. Alafors kvarn, kyrkan (Wn +01r), Fjälebo, 

Passa, Dala, Älvsåkers by, 600 m S om kyrkan etc.
A. pratense. Gärdet.
Deschampsia caespitosa. — a.
D. flexuosa. a.
Holcus lanatus. — a.
Calamagrostis epigeios. — t. a. — a. och utbredd över hela området. 

Kring de större sjöarna i inlandet a. i klippterräng.
C. canescens. — I stort sett a. utmed Lindomeån och Lillån men utbredd 

över hela området.
C. canescens x neglecta. — Sankmark vid bäckutloppet på Hästasjöns S- 

sida. — Det. C. Blom.
C. arundinacea. —- a.
Agrostis stolonifera. — a.
A. gigantea. — Vägen till Gärdet, Hjälmared i grustag S om ån, villa

området nära Annebergs bro, N om Grisebo sågverk vid villabygge (Wn + 
Olr).

A. tenuis. — a.
A. canina. a.
Alopecurus pratensis. — a. i synnerhet på vägkanter i slättbygden.
A. geniculatus. — a. och spridd inom hela området.
Phleum pratense ssp. vulgare. — a.
Phalaris arundinacea. — a.
Anthoxanthum odoratum. — a.
Bromus hordeaceus. — Alafors nära kvarnen, kulle S om Glosan (Wn + 

Olr), V om avtagsvägen till Agnsjön = Smyrna, kalberg vid Älvsåkers by, 
Korndal, Mossaliden.

B. inermis. — Alafors kvarn.
Brachypodium silvaticum. — 700 m V om Grisebo (Hård 1927), möjl. = 

Grisebo i skogsmark vid landsvägen (Lg 1940).
Elytrigia repens. — a.
Roegneria canina. — S om Kvarndammen vid uppfartsvägens slut, bäcken 

ca 1 km NO om kyrkan, mellan Salvebo och Sjöbo nedanför bergbrant vid 
vägen.

Eriophorum vaginatum. — a.
E. angustifolium. —• a.
Scirpus silvaticus. — a. särskilt i kanten av Lillån och Lindomeån.
S. lacustris. —-1, a. i slättbygdens åar, vid Agnsjön och mossar NO därom 

(Wn +01r), Kvarndammen och Agnsjö-bäcken.
Eleocharis palustris. — Flerst. — t. a. Gärdsjön, Kvarndammen, Djursjön 

i V, Kyrkotorpsbäcken, ådamm S om Alafors bro, nära Lerbergs bro, ådamm 
SV Älvsåkers by etc.

E. acicularis. — Gärdsjön (Gd +01r).
Trichophorum caespitosum ssp. germanicum. — a. i synnerhet i myr- och 

skogsmarkerna.
Rhynchospora alba. — a.
R. fusca. — Mosse öster om gården Gärdet.
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Carex dioeca. — Mosse Y om Dala, Gärdsjön vid landsvägen i S, Gärdet.
C. canescens. - a.
C. ecliinata. — a.
C. contigua. — Bron Ö om Annebergs station, ca 200 m Y om Hjälmared 

bro på åslänt, grustaget Ö om Alafors kvarn.
C. disticha. — Alafors (Ahlfv.) N m kvarnen, ådamm ca 100 m S om kvar

nen, vid ån S om Annebergs bro, SO om kyrkan vid Lillån, samt här och 
där i ådammar mellan kyrkan och Tölö-gränsen SV om Älvsåkers by.

C. leporina. a.
C. nigra. — a.
C. gracilis. -— Här och där vid Lindomeåns stränder, såsom Alafors 

kvarn, Anneberg (hb G:H. C. Kindberg) m. fl. platser, ådamm S om Alafors 
bro, kring Lillåns nedre lopp och vid densamma förekommande dammar 
SV om Älvsåkers by.

C. magellanica. ■— Mossar nära Svintjärn (hb G: Borgv.), Korndalssjön 
samt Bläcket järn vid Lindås.

C. panicea. — a.
C. hostiana. — Gärdet i fuktig ängsmark nära bäck, Gärdsjöns NO-strand.
C. hostiana x Oederi. — Gärdet. Det. C. Blom.
C. Oederi ssp. euoederi. — a. — ssp. pulchella. — Kvarndammen (Lg).
C. tuinidicarpa. — Flerst.: Gärdet vid bäck, Gärdsjöns NO-strand, Hästa- 

sjön på sydstranden, Ö om grustaget vid Lindome-gränsen, ca 1 km SO om 
Älvsåkers by, i vägdike mellan Salvebo och Sjöbo, Rågdal i mindre grus- 
tagsdamm N om landsvägen.

C. lasiocarpa. — t. a. i myr- och skogsområdet: Kvarndammen (Lg), 
Svintjärn (Borgvall), Ötjärn (Gd +01r), Hästasjön, L. Hålevatten, Kvare- 
tjärn m. fl. lok.

C. vesicaria. -— Hjälmared bro (Cn + Olr), bibäck till Lillån ca 200 m V om 
avtagsvägen till Agnsjön, damm vid ån S om Alafors kvarn, ådamm ca 
500 m S om kyrkan.

C. rostrata. - a. inom oligotrofområdet, exv. vid Ötjärn, Hästasjön, 
Kvaretjärn, Tjuvsjön, Blacketjärn, småmossar S om Agnsjön osv.

C. hirta. — t. a.: Hjälmared vid bron (Cn +01r), Alafors kvarn, vägbron 
Ö om Annebergs station (Gd +01r), Dala, kyrkan, ån 600 m S om kyrkan, 
Kyrkotorps-bäcken, Kussered vid vägen, ådamm ca 900 m SV Älvsåker 
by, 300 m V om avtagsvägen till Agnsjön. Samtliga lok. i slättbygden i väster.

C. pallescens. — a.
C. digitata. - — Flerst. inom området särskilt på sydsidan av bergbranterna 

N om ån: Grisebo, västra Rambergs-gården mot fiskodlingsdammen, NO 
om östra Rambergsgården, Rågdal i N samt vid Gärdet i bäckravin S om 
landsvägen. Karta fig. 1.

C. montana. — V om avtagsvägen till Agnsjön = Smyrna, bergkulle vid 
ån N om Alafors kvarn.

C. pilulifera. — a.
C. caryophyllea. — t. a. (10 lok., varav flertalet i slättbygden).
C. ericetorum. — Kussered i sandhåla vid avtagsväg till Rygg samt Kus

sered by S om Agnsjön (Lg), kulle S om Bisterkulla gård (Stein. +01r).
C. pulicaris. — Gärdet vid uppfartsvägen, Gärdsjöns NO-strand.
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C. pauciflora. — Mosse nära Svintjärn (Borgv. 1931), Ötjärn (Gd +01r), 
Havredal mot V. Karta fig. 1.

Platanthera bifolia. —- Flerst. —t. a.: Alafors i NO, mossäng S om Agn
sjön, Glosan, Lindås, Havredal, Ö om Passa, ödegård mellan Havredal och 
Kroksjön, Bisterkulla.

P. chlorantha. — Skogsbryn strax Ö om grustaget vid Passa.
Dactylorchis maculata. — t. a. och spridd över hela området.
Listera cordata. — Ötjärn (Gd +01r), Röshult (Borgv. 1931).
Populus tremula. — a.
Salix aurita. — a.
S. aurita x viminalis. — Hjälmared N om ån. Det. C. Blom.
S. aurita x cinerea. — Agnsjöns avloppsbäck S om sjön. — Det. C. Blom.
S. cinerea. — t. a.
S. caprea. — a.
S. repens. — a.
S. arenaria xrepens. — 300 m Y om Hjälmared bro vid landsvägen. - 

Det. C. Blom.
S. fragilis. — t. a. i västra delen särskilt vid Lillån och Lindomeån.
S. pentandra. — Agnsjön, vid ån Ö om Mossaliden, Gärdsjön i NO.
Myrica gale. a.
Corylus avellana. — a.
Betula verrucosa. — a.
B. pubescens. — a.
Alnus glutinosa. — a.
Fagus silvatica. - Hjälmared i SV på sydsidan av kullen på gammal hus

grund, NV om Hjälmared skola, Asserdal, på sistnämnda ställe enl. uppgift 
planterad.

Quercus robur. - a. Exv. Hjälmared, Asserdal, Alafors mot ån, mellan 
Hjälmared och Kussered, N om Långevatten etc.

Q. petraea. - a.
Ulmus glabra ssp. scabra. —t. a.: NV om Hjälmared skola, mellan Fjälebo 

och Ramberg, Alafors, S om Hjälmared bro, Asserdal, V om avtagsvägen till 
Agnsjön, landsvägen vid Agnsjö-bäckens skärning, Ramberg, ödegård mellan 
Havredal och Kroksjön, vägen mot Långevatten (Wn +01r).

Humulus lupulus. — Hjälmared (västra) vid ån, Ramberg, Asserdal, Ala
fors (Svenson 1928), Frebo (Lg), Gärdsjön vid Öjersbo, V om avtagsvägen 
till Agnsjön.

Urtica urens. — Kroksjötorp (Wn +01r). — Arten synes sällsynt och har 
trots ivrigt letande ej kunnat påträffas annorstädes inom socknen.

U. dioeca ssp. eudioeca. — a.
Rumex longifolius. — t. a.
R. crispus. — a. särskilt kring åarna i slättbygden.
R. obtusifolius. — t. a. — a. i de odlade delarna inom området.
R. acetosa ssp. pratensis. — a.
R. acetosella. — a.
R. thyrsiflorus. — Grustag strax Ö om Alafors kvarn.
Polygonum aviculare. — a.
P. amphibium. — t. a. — a. i slättbygden särskilt på fuktiga platser ut-
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med åar och bäckar. Flytformen känd bl. a. från grustagsdammen Ö om 
Alafors kvarn, från Lindomeån V om Lerberg och ådammar SV om Älvs
åkers by.

P. minus. — Kvarndammen (Lg).
P. persicaria. — t. a.
P. lapathifolium. — a. särskilt som ogräs på något fuktiga leråkrar.
P. hydropiper. — huvudsakligen i kanten av åar och sjöar, t. ex. längs 

Lillån och Lindomeån, samt som ogräs på fuktiga och välgödda åkrar.
P. dumetorum. — Bisterkulla (Lg), Fjälebo.
P. convolvulus. -— a.
Chenopodium album. — a.
Ch. murale. — Alafors (Ahlfv. s. 125), nu troligen utgången.
Ch. bonus-Henricus. — Alafors (Ahlfv. s. 125), ej återfunnen; Asserdal 

(Lg, Olr).
Ch. rubrum. - Älvsåkers by och Lerberg (Lg).
Ch. glaucum. — Lerberg (Hård 1927), Asserdal (Lg), Älvsåkers by vid 

landsvägen, vägbank 200 m V om avtagsvägen till Agnsjön, Hjälmared 
gård vid ån strax Ö om bron.

Ch. missouriense. — Agnsjödal mot stranden. — Det. C. Blom.
Atriplex patula. — Flerst. t. a.: Glosan på gårdstomt, d:o S om Älvsåkers 

by, Alafors vid landsvägen mot Lindome-gränsen, Asserdal, Bisterkulla, 
Lerbergs-vägen, grustag NV om Hjälmared bro, S om Kvarndammen etc.

Montia fontana ssp. lamprosperma. — Alafors (Ahlfv. s. 124) =500 m N om 
bron, ca 100 m Ö om Alafors kvarn, SÖ om Hjälmared kulle.

Slellaria media. —- a.
S. alsine. — t. a. på våta ställen i närheten av åar, bäckar och diken.
S. palustris. - Ådamm strax S om Alafors bro, Dala vid bäck öster om 

gården.
S. graminea. — a.
S. longifolia. — Mossmark vid landsvägen ca 100 m S om bäckskärningen 

vid Svintjärn (Gd +01r).
Cerastium arvense. — Bron vid Stenen (Cn+Olr), Fljälmared i sand

backe (hb G: Lg), gammal stenmur vid Röshults gård.
C. holosteoides v. vulgare. — a.
C. semidecandrum. — Grustag strax Ö om Alafors kvarn.
Sagina subulata. — Älvsåker ut. närmare lok.-uppgift (Hård 1927). Ej 

återfunnen.
S. procumbens. -— a.
Arenaria serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. — t. a.: Annebergs station, Gär

det mot landsvägen i N (Stein. + Olr), grustag Ö om Alafors bro, vägbank 
V om avtagsvägen till Agnsjön, Asserdal, utfyllnadsbank V om Hjälmared 
bro etc.

Moehringia trinervia. — t. a. — a.
Spergula arvensis. — a.
S. rubra. -— Ca 350 m V om avtagsvägen till Agnsjön vid landsvägen, 

mindre väg vid torp SO om Passa.
Scleranthus annuus. — t. a. — a.
S. polycarpos. —— Grustaget vid Passa.
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Agrostemma githago. — Av Ahlfvengren uppgiven som a. i Halland, dock 
ej sedd i Älvsåker av förf.

Lychnis flos-cuculi. - - t. a. på fuktig ängsmark.
Viscaria vulgaris. — t. a. — v. pallens. — Hjälmared bro (Cn+Olr).
Silene rupestre. — a.
S. cucubalus. — Torp ovanför grustaget vid Passa.
Melandrium noctiflorum. — Villa Strömbo i Lerberg (Lg 1945), rikligt.
M. album. — Järn vägsviadukten vid Mariedal, Glosan vid gården mot ån.
M. rubrum. — Mångenstädes vid Lillån: Hjälmared, Kussered, S om 

kyrkan, Lerberg osv.
Saponaria officinalis. — Alafors nära kvarnen (Svenson 1928), bron N om 

Stenen, Öjersbo.
Nymphaea alba. — a. i de flesta sjöar: Agnsjön, Korndalssjön, Hästasjön, 

Gärdsjön, Kroksjön, Långevatten, Kvarnsjön, Blåvättnerna (Lg) etc.
N. Candida. — Ötjärn (Gd +01r).
Nuphar luteum. - a.
Aquilegia vulgaris. — Alafors (Ahlfv.), S. om kyrkan, Asserdal, Öjersbo 

(Gd +01r).
Actaea spicata. — Mellan Salvebo och Sjöbo nedanför stup vid vägen.
Caltha palustris. — a.
Trollius europaeus. — t. a.: Röshult (Olr 1960), Asserdal (Stein. +01r), 

kyrkan, Kyrkotorp vid bäcken norrut, Grisebo, här och där på Lillåns 
åslänter, bäcken från Dala, landsvägen nära uppfartsvägen till Ramberg 
(västra).

Anemone hepatica. — t. a. (12 lok.).
A. nemorosa. — a.
A. pulsatilla. — Flerst.: vid vägen Hjälmared bro — Bisterkulla, rikligt, 

ovanför grustaget Ö om Passa, låg kulle på fältet N om Passa, Alafors ca 
700 m N om bron nära ån (Cn).

Ranunculus peltatus. — Flerst. i Lillån nedanför Hjälmared bro till ut
loppet i Lindomeån. I sistnämnda å endast funnen vid bron Ö om Anneberg, 
här dock obeständig. Dessutom i Kyrkotorps-bäcken nära kyrkan och 
500 m N därom.

R. sceleratus ssp. eusceleratus. — Ådammar ca 800 m SV om Älvsåkers 
by (Stein. +01r), nära bron SO om kyrkan (1 ex.)

R. auricomus. — t. a. inom det odlade området.
R. acris ssp. boreanus. — a.
R. repens. — a.
R. bulbosus. — t. a. i slättbygden väster ut: Älvsåkers by (Lg), SV om 

Dala, åbrink strax S om Alafors kvarn, kulle vid vägskälet S om Glosan, 
centralskolan (Cn+Olr), Hjälmared nära åbron (Cn+Olr), här och där 
på dalslänter mot Lillån.

R. flammula. — a. — v. reptans. — Gärdsjön i NO.
R. ficaria. — a. i socknens västra delar.
Berberis vulgaris. — Frebo och Bisterkulla (Lg), Asserdal, Agnsjödal och 

nedanför bergstupen NV om östra Rambergsgården, här nu sannolikt ut
gången.
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Corydalis fabacea. — Kussered strax N om landsvägen nedanför berg
brant mot Ö enl. uppvisat ex., Asserdal vid och nedanför vägen (rikl.)

Fumaria officinalis. — t. a. — a.
Brassica campestris. — Lerberg (Lg), S om Ramberg (östra) mot åbron 

(Gd +01r), Alafors kvarn på jordhög samt nära Annebergs bro.
Sinapis arvensis. — a.
S. alba. — Kvarndammen vid fiskodlingsanstalten (Lg).
Raplianus raphanistrum. — Stenen vid åbron.
Rapistrum rugosum. — Annebergs station (Lg).
Lepidium densiflorum. Annebergs jvst (hb G:Lg 1949 o. Llolmd. 

1953).
L. ruderale. — Större utfyllnadsbank vid vägen Y om Hjälmared bro 

(1 ex.).
Thlaspi arvense. a.
T. alpestre. — Vägen till Öjersbo (hb G: Holmd.).
Teesdalia nudicaulis. — t. a. Exv. Kussered, Ramberg, grustaget nära 

Alafors kvarn, Älvsåkers by, Hjälmared bro, Bisterkulla (Lg) m. fl.
Capsella bursa-pastoris. — a.
Bunias orientalis. — Annebergs jvst. (Holmd. 1953).
Erophila verna. — a.
Armoracia rusticana. — Lerberg (Gd +01r).
Cardamine amara. — t. a. i västra delen av området, synes saknas öster 

ut. En skärblommig form iakttagen vid Bisterkulla (Stein. + Olr).
C. pratensis. — a. och spridd.
Barbarea vulgaris, — a.
B. stricta. — SO om kyrkan vid landsvägen över ån samt vid Lillån (Lg), 

Hjälmared bro och fiskodlingsanstalten (Cn +01r), landsvägen mellan Ste
nen och Fjälebo skola (Wn +01r), 400 m V om avtagsvägen till Agnsjön, 
nära Lerbergs bro vid sockengränsen, SV om Älvåkers by på åslänt.

Cardaminopsis arenosa. — Annebergs jvst. (Lg), Alafors kvarn (Spetz + 
Olr), adventiv.

Arabidopsis thaliana. — a. — t. a.
Turritis glabra. — t. a. i västra delen av området, sparsammare öster ut: 

Röshult, Sollid, Asserdal, Öjersbo, Kussered vid avtagsvägen till Rygg 
(samtl. Lg), Alafors ovanför grustagen vid Lindome-gränsen, Glosan mot 
ån, Hjälmared bro och ca 250 m V därom, ca 300 m V om avtagsvägen till 
Agnsjön.

Rorippa islandica. — Mångenst. — t. a.: nedom kyrkan (Ahlfv.), Korndal 
(hb G: Lg), Hjälmared i grustag SV om bron, grustaget nära Alafors kvarn 
och ådamm S om bron, bron Ö om Anneberg samt här och där längs Lin- 
domeån, 300 m V om avtagsvägen till Agnsjön på lerbank mot ån, Lindås, 
ådamm vid Lillån 800 m S om kyrkan, d:o S om Kussered.

Erysimum cheiranthoides. — t. a.
Alliaria officinalis. — Kussered vid Agnsjövägen på utkasthög (Lg).
Sisymbrium officinale. — Korndal och Kussered (Lg).
Sedum telephium ssp. maximum. — a.
S. rupestre. — t. a.: Hjälmared bro och Stenen vid åbron (Cn+Olr), 

Alafors 600 m N om kvarnen på kulle (Gd + Olr), Grisebo sågverk vid lands- 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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vägen (Lg), mellan Kussered och Hjälmared skola, Hagen, 500 m S om 
Annebergs bro på kulle nära ån, Kvarndammen, Ödegård mellan Havredal 
och Kroksjön (Gd +01r), nära landsvägskröken Ö om Alafors bro.

S. annuum. — t. a. — a. Spridd.
S. acre. — t. a.
Parnassia palustris. — Gärdet vid uppspring på fält.
Saxifraga granulata. — Vägskälet S om Glosan, lok. nu troligen förstörd 

på grund av bebyggelse, söderslänt vid Lillåns utlopp i Lindomeån, nära 
bron S om Lerberg.

Chrysosplenium alternifolium. — Frebo (Lg), Fjälebo vid bäck, vid ån 
200 m V om Hjälmared bro, norr om Rågdal nedanför bergbrant vid fält.

Ribes uva-crispa. — Flerst.
R. spicatum. — S om kyrkan, N om Alafors vid ån, nära bron V om Ste

nen, ån S om Hagen, 200 m V om Hjälmared bro, bäcken från Dala, vägen 
mellan Hjälmared och Asserdal (Lg), nära Lillån Ö om Lerbergs bro.

Filipendula ulniaria. - a.
F. vulgaris. - Kulle vid ån V om Glosan, nära avtagsvägen till Passa.
Prunus spinosa. — a.
P. avium. — Vägen mot Agnsjön, Alafors ovanför grustagen mot socken

gränsen, NV om Hjälmared skola, mellan Alafors bro och Anneberg, Hagen, 
Frebo (hb G: Lg), Hallås.

P. padus. — a. i synnerhet kring åarna.
Rubus chainaemorus. — t. a. — a. i myr- och mossmarkerna.
R. saxatilis. — a.
R. ideaus. — a.
R. plicatus. - t. a.
R. caesius. — Asserdal mot S i kanten av fält.
Fragaria vesca. — a.
Potentilla palustris. - a.
P. argentea. — t. a.
P. erecta. — a.
P. anserina. — a.
P. norvegica. — Annebergs station (Lg 1940), Kvarndammen (Lg).
P. thuringiaca ssp. Goldbachii. — Annebergs stationsområde (Cn+Olr).
Alchemilla subcrenata. — Fält nedanför Passa, åslänt vid Lillåns utflöde 

i Lindomeån, NO om Annebergs bro på kulle vid ån. — Det. C. Blom.
A. plicata. — Gärdet. — Det. C. Blom.
A. filicaulis. — Anneberg (hb G: C. H. Kindberg).
A. acutiloba. — Mariedal, Stenen vid ån. — Anm. Släktet Alchemilla 

har ej närmare undersökts.
Rosa villosa. — t. a.
R. dumalis. — t. a.
R. canina. — t. a.
Agrimonia odorata. — Ö om Kyrkotorp (Hård 1927). Ej återf.
A. eupatoria. — Utan nämare lokaluppg. (Ahlfv.); vägkrök nära Alafors 

kvarn.
Sorbus intermedia. — t. a. företrädesvis i västra delen av området.
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S. aucuparia. — a.
Malus silvestris. t. a.
Crataegus oxyacantha. — Mångenst.: Ramberg, Salvebo, Hjälmared vid 

ån V om bron, V om Glosan mot ån, N om Dala vid bäck, mellan Hagen och 
Kvaretjärn, Grisebo sågverk, Asserdal.

C. monogyna. — Grustaget strax Ö om Alafors bro, i buskage nära grus
tagen i Alafors vid Lindomegränsen i N, Sjöbo vid bäck mot landsvägen.

Geum urbanum. -— a.
G. rivale. — a.
Cytisus scoparius. — Flerst. — t. a. i västra delen av området: något N 

om Alafors i ljungmarker (Ahlfv.) kullen mellan ån och landsvägen samt 
ovanför grustagen ca 200 m Ö om vägen, båda lok. nära Lindome-gränsen, 
gården S om nyssnämnda grustag, berg NO om kyrkan mot Dala, Hjälma
red vid avtagsväg mot Rygg, ca 300 m V om avtagsvägen till Agnsjön,
1,5 km V om Bisterkulla på bergås, N om åbron vid Stenen (Cn+Olr). 
Karta fig. 1.

Ononis hircina. — Flerst. i slättbygden, exv.: Glosan nära an, strax V om 
avtagsvägen till Agnsjön, nära bron vid Lerberg och i allmänhet utmed 
de större landsvägarna.

Medicago lupulina. — Grustaget Ö om Alafors kvarn, åkerkant vid väg 
SO om Passa.

Melilotus officinalis. — Annebergs bangård (hb G: Lg).
Trifolium dubiuni. •— t. a. (12 lok.)
T. campestre. — Flerst. i slättbygden: N om Alafors bro, grustaget Ö om 

Alafors kvarn, kulle S om Glosan, Pljälmared på vägbank V om bron, sand
tag vid vägen mot Bisterkulla, utfyllnadsbank V om avtagsvägen till Agn
sjön, kyrkogården.

T. aurcum. — Kulle ca 500 m N om Alafors kvarn.
T. hybridum. — t. a. — a.
T. repens. — a. i synnerhet på vägkanter inom kulturområdet.
T. arvense. — t. a. på torra och sandiga ställen.
T. pratense. — a.
T. inedium. — a.
Anthyllis vulneraria. — t. a.
Lotus corniculatus. — a.
Yicia hirsuta. — t. a. inom den egentliga slättbygden i väster. Karta

fig- 1'
V. tetrasperma. — Alafors vid grustaget nära bron, NV om Hjälmared 

skola, kulle S om Glosan.
Y. cassubica. — Grisebo sågverk vid villabygge i N (Wn + Olr), berg Ö om 

Kvaretjärn, i buskage N om grustäkterna vid Alafors mot sockengränsen. 
Karta fig. 2.

V. cracca. — a.
V. sepium. — t. a.
Y. angustifolia. — Lindås.
Lathyrus pratensis. — a.
L. montanus. — a.
Oxalis acelosella. — a.
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Geranium dissectum. — t. a.: Lerberg o. Alafors kvarn (Lg), nära Lind- 
ome-gränsen vid Alaforsvägen, NO om Annebergs bro, nära kyrkan (Lg), 
vägbank Y om avtagsvägen till Agnsjön, Röshult, Ö om kyrkan på ny 
vägbank, Älvsåkers by, Kussered mot ån, 1 km SO om Älvsåkers by.

G. columbinum. — Kyrkotorp (Hård 1927). Ej återfunnen.
G. molle. — V om Stenen i potatisland vid landsvägen, uppfartsvägen till 

Gärdet.
G. silvaticum. — Alafors kvarn (Cn + Olr), 1 ex., Annebergs stationsområde 

tämligen rikligt.
G. pusillum. — Alafors vid kvarnen (Spetz + Olr), adventiv.
G. robertianum. — a.
Erodium cicutarium. — Alafors mot sockengränsen i N, S om Hjälmared 

bro, Ramberg, 200 m V om Hjälmared bro, Y om avtagsvägen till Agnsjön, 
Alafors vid kvarnen, Öjersbo.

Radiola linoides. — Grustag vid Alaforsvägen nära Lindome-gränsen, 
åkerkant Y om Dala, Kvarndammen samt mellan denna och landsvägen 
(Lg).

Linum catharticum. — Annebergs jvst. (Cn + Olr), Gärdet, Lindås, Hallås 
och Bolås.

Polygala vulgaris. — a.
Euphorbia cyparissias. — Alafors kvarn vid vägen. Trädgårdsflykting.
E. lielioscopia. — a.
E. peplus. — Ö om Hagen i villaträdgård (Lg).
Mercurialis perennis. — t. a. — a. Exv. Kussered, Fjälebo, Ramberg, 

Alafors vid ån, V om Hjälmared skola, Asserdal, Grisebo etc.
Callitriche stagnalis. — S om Sjöbo vid ån (Wn +01r), 300 m N om Hjäl

mared bro i åkerdike, S om Bisterkulla, ådamm SV om Älvsåkers by.
C. intermedia. — Alafors kvarndamm (Cn + Olr), ån S om Annebergs bro.
C. polymorpha. — Ådamm ca 900 m S om kyrkan. — Det. C. Blom.
Acer platanoides. — t. a.
Impatiens noli-tangere. — Yid Lindomeån ca 300 m S om Annebergs bro 

och 100 m N om densamma.
Rhamnus frangula. — a.
Tilia cordata. — t. a.
Malva moschata. — Vägen strax S om Kvarndammen.
M. pusilla ssp. borealis. — Alafors (Ahlfv.). Ej återfunnen.
Hypericum montanum. — Agnsjödal, på bergbrant strax V om norra 

Rågdals-gården.
H. maculatum. — a.
H. perforatum. — a.
Drosera rotundifolia. — a.
D. intermedia. — Hästasjön, Ötjärn (Gd+Olr), Kvarndammen (Lg), 

mosse N om Frebo, Långevatten (Wn + Olr), mosse Ö om Gärdet.
Viola riviniana. — a.
V. canina. — a.
V. palustris. — a.
V. arvensis. — t. a. — a.
Y. tricolor. — a.
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Peplis portula. — Kvarndammen (Lg), på enkel körväg strax Ö om Ala- 
fors.

Lythrum salicaria. — a.
Epilobium montanum. — t. a.
E. collinum. — Kussered och Y om Grisebo (Hård 1927), Hjälmared (hb 

G: Blom), Kroksjötorp och Sjöbo nära Gärdsjön (Wn+Olr), Ramberg 
(västra), nära Långevatten (Stein. +01r).

E. roseum. — Lerberg i dike (Lg).
E. adenocaulon. — t. a. — a. huvudsakligen i närheten av vattendrag 

eller på fuktiga ställen vid gårdar o. d., t. ex. Fjälebo gård (Lg), Hjälmared 
V om åbron, Gärdsjön, Bolås, Hallås osv. (15 lok. antecknade).

E. palustre. — t. a. (13 lok.)
Chamaenerion angustifolium. — a.
Myriophyllum verticillatum. —- Ådamm SV om Älvsåkers by vid Lillån 

(Stein. +01r), Agnsjön i N.
M. alterniflorum. Kvarndammen ovanför fiskodlingsanstalten (Cn + Olr).
Hippuris vulgaris. — Kvarndammen (Lg), ådamm ca 800 m SV om Älvs

åkers by, Agnsjön i SO samt i ådamm omkring 900 m S om kyrkan vid 
Lillån.

Cornus suecica. — a.
Hedera helix. — Strax N om Stenen på sluttning mot åbron (Cn +01r), 

Kussered = Hjälmared (Svenson 1928), Kroksjöns Ö-strand (Gunnar Ols
son), mellan Hagen och Kvaretjärn, Agnsjödal.

Hydrocotyle vulgaris. — Hästasjön.
Anthriscus silvestris. - a.
Torilis japonica. — Alafors (Ahlfv.) nära kvarnen (Olr), Asserdal (Lg).
Conium maculatum. — S om Annebergs jvst. (Lg).
Carum carvi. — a.
Pimpinella saxifraga. — t. a. — a.
Aegopodium podagraria. — a.
Aethusa cynapium. — Hjälmared i trädgård nära åbron, Alafors nära 

kvarnen.
Selinum carvifolia. - Gärdet vid uppfartsvägen mot ån (Stein. +01r).
Angelica silvestris. — a.
Peucedanum palustre. — a.
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum. — t. a. i det egentliga slättbygds- 

området särskilt kring Lillån. Dessutom känd från vägen till fiskodlings
anstalten (Cn + Olr), Dala-vägen och ödegård mellan Havredal och Krok
sjön (Gd + Olr).

Pyrola minor. — Flerst.: SV om Salvebo vid bäck, Hagen, mellan Lindås 
och Ögärdet (Gd + Olr) samt Ramberg.

P. media. — Flerst.: SV om Salvebo (Gd +01r), S om Sjöbo i skogen på 
motsatt sida av ån (Wn +01r), Fjälebo, Ramberg (västra), NO om Kvare
tjärn.

P. rotundifolia. — Mariedal (Hård 1927). Ej återfunnen.
P. chlorantha. - Ötjärn (Gd+Olr), NV om Svintjärn (V. Skarin), nära 

gamla landsvägen mellan Gärdsjön och Ötjärn på brant och hög väster
sluttning.
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Ramischia secunda. — Landsvägen Ö om Röshult, nära Dagsjön, mellan 
Gärdsjön och Ötjärn vid gamla landsvägen samt strax S om denna.

Monotropa hypopitys. — SV om Salvebo nära bäck från L Kroksjön (Olr 
1960), Rågdal nedanför bergstupen i N (Stein. +01r), strax V om Dala gård, 
gammal landsväg i skogen N om Ötjärn, Hagen vid skogsväg samt ter
rängen N om Gärdsjön.

Andromeda polifolia. —- I stort sett allm. inom hela området med undan
tag av den egentliga slättbygden. Karta fig. 2.

Arctostaphylos uva-ursi. — Bergsluttning strax S om sundet mellan Djur
sjön och Kvarndammen (Wn +01r). — Sällsynt i norra Halland.

Vaccinium vitis-idaea. — a.
V. uliginosum. — a.
V. myrtillus. — a.
V. oxycoccos. — a.
Calluna vulgaris. — a.
Erica tetralix. — a.
Empetrum nigrum. - a.
Primula veris. — Kussered (Hård 1927) och Hjälmared täml. rikligt på 

ömse sidor om Lillån, i ådalen ca 600 m S om kyrkan, vid Dala-bäcken, 
Ramberg (Cn +01r) samt Frebo (Lg).

Lysimachia vulgaris. — a.
L. thyrsiflora. — a.
Trientalis europaea. —• a.
Gentianella baltica. — Flerst.: S om Havredal vid ödetorp, nära Lindås, 

Kyrkotorp samt mellan Hjälmared och Agnsjön (samtl. lok.: Lg), Krok- 
sjötorp vid landsvägen (Wn +01r). Karta fig. 1.

G. campestris. — Lindås.
Gentiana pneumonanthe. — Agnsjödal (Stein. +01r), i skogen V om grus

tagen vid Alafors i N. Karta fig. 1.
Menyanthes trifoliata. — t. a.
Fraxinus excelsior. — t. a.
Convolvulus arvensis. —- Alafors kvarn (Svenson 1928), större utfyllnads- 

bank V om Hjälmared bro.
Calystegia sepium. — t. a.: Ca 300 m S om Lindome-gränsen i Alafors, 

nära Alafors kvarn, N om Kyrkotorp, kyrkskolan, Lerberg nära villa
området, Grisebo sågverk vid villaväg, Agnsjö-vägen N om Mossaliden, 
Agnsjödal (Stein. +01r).

Lithospermum arvense. — Nära kyrkan (Ahlfv. s. 49), ej återfunnen.
Symphytum asperum ' officinale. — ca 200 m V om avtagsvägen till 

Agnsjön, 400 m N om Alafors kvarn. — Det. C. Blom.
S. asperum. — Lerbergs by i buskage vid landsvägen, sannolikt förvildad 

från villaträdgård. Det. C. Blom.
Anchusa arvensis ssp. occidentalis. — t. a. särskilt i slättbygden.
Myosotis palustris. — Agnsjödal på stranden.
M. laxa ssp. caespitosa. — t. a. på fuktiga platser vid åar och bäckar etc.
M. silvatica. — Förvildad vid Asserdal.
M. arvensis. — a.
M. hispida. — t. a.
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M. stricta. — Hjälmared på utfyllnadsbank Y om bron, S om Glosan, 
större vägbank V om avtagsvägen till Agnsjön, avtagsvägen till Ramberg 
(västra) på jordhög vid landsvägen (Wn +01r).

M. discolor ssp. versicolor. — Ca 200 m Ö om Lerbergs bro på åslänt.
Ajuga pyramidalis. — a.
Scutellaria galericulata. — Flerst.: Lindås, Hagen, N om Alafors kvarn, 

Dalabäcken vid fotbollsplanen, Agnsjöns Ö-sida.
Glechoma hederacea. — a.
Prunella vulgaris. — a.
Galeopsis ladamim. — På fält nedanför grustaget vid Passa, sandtäkt vid 

gård mellan Bisterkulla och Hjälmared bro, Asserdal.
G. hifida. -— a.
G. tetrahit. — a.
G. speciosa. — t. a. — a. (14 lok.).
Lamium album. — Alafors vid kvarnen (Gd + Olr) (lok. nu troligen för

störd genom lerfyllnad), Stenen nära åbron (Cn + Olr), Mossaliden vid 
Agnsjö-vägen.

L. purpureum. — t. a. — a.
L. hybridum. — Lerberg och Långenäs (Lg), bibäck till Lillån S om Älvs

åkers by.
L. molluccellifolium. — Lerberg och Långenäs (Lg), S om Kussered nära 

ådamm, 300 m S om Älvsåkers by.
L. amplexicaule. — Passa på fält (Gd+Olr), nära Annebergs bro, ca 

200 m V om Hjälmared bro på vägbank, Ö om Grisebo sågverk vid vägen, 
bron SO om kyrkan (Cn + Olr), Asserdal, Alafors nära bron såsom trädgårds
ogräs.

Leonurus cardiaca. — Alafors (Ahlfv.). Ej återf.
Stachys silvatica. — NV om grustagen i Alafors vid sockengränsen, berg

brant Y om Svintjärn, Ö om Kvaretjärn mot Hagen, rasbrant N om Rågdal.
S. palustris. — t. a. — a.
S. arvensis. — Enl. Ahlfv. s. 45 t. a. Är dock funnen blott på tre ställen: 

200 m Y om avtagsvägen till Agnsjön, nära Lljälmared bro samt ca 250 m 
V om samma bro, i samtliga fall på nya vägbankar.

Satureja vulgaris. — Stenen på bergbrant mot ån (Cn +01r), Hjälmared 
(Svensson 1928), Långevatten i Ö, Agnsjödal.

Origanum vulgare. — Grisebo (Lg).
Thymus serpyllum ssp. angustifolius. — Ö om avtagsvägen till Agnsjön 

vid landsvägen.
Lycopus europaeus. — t. a. på fuktiga ställen: Agnsjön, Alafors, Dala

bäcken etc.
Mentha arvensis. — a.
Solanum dulcamara. — Mångenst. — t. a.: Alafors i N mot ån, bron nära 

Annebergs station samt N därom vid ån, mellan Hjälmared och Kussered 
vid Lillån, landsvägsdike vid kyrkan (Lg), Dala vid bäck, 1 km SSO om 
Älvsåkers by på ödetomt, Kyrkotorps-bäcken samt 500 m S om kyrkan vid 
ån.

S. nigrum. — Asserdal (Lg), Älvsåkers by i trädgård vid vägen (Olr 
1960), Alafors i villaträdgård nära kvarnen.
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Yerbascum thapsus. — Grisebo, Asserdal och väster därom (Lg), Kussered 
vid landsvägen samt Stenen vid bron.

V. nigrum. — Hjälinared bro (Lg), Passa och vägen till Bisterkulla, Ala- 
fors kvarn och grustagen vid Lindomegränsen samt S om Glosan.

Linaria vulgaris. — a.
Chaenorrhinum minus. — Annebergs jvst. (Lg).
Scrophularia nodosa. — a.
Veronica serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. — a.
V. arvensis. — a.
V. agrestis. — t. a.
V. persica. — Villa Strömbo i Lerberg (hb G: Lg), S om kyrkan, Hjälma

red i åker på åns S-sida.
V. scutellata. — Flerst.: S om Hjälmared, Alafors, en km SO om Älvs

åkers by i dike, vid vägen Salvebo-Sjöbo, vägdike S om Gärdsjön, Hallås i 
bäck mot sjön.

V. chamaedrys. —- a.
V. officinalis. — a.
V. beccabunga. — Hjälmared vid ån ca 200 m V om åbron, Kussered på 

fält mot ån, Alafors vid vägkröken Ö om kvarnen, N om Alafors bro nära 
ån.

Melampyrum cristatum. — Hjälmared i löväng S om gårdarna (S. Kvist 
1953). Troligen = landsvägen mot Bisterkulla ca 50 m S om avtagsvägen till 
Passa (Olr).

M. pratense. —- a.
M. silvaticum. — t. a.: Fjälebo, mellan Gärdsjön o. Ötjärn (Gd +Olr), 

Agnsjöns V-sida, Gärdsjön i S, Kussered, mellan Lindås och Ögärdet, Råg
dal nedanför bergstupen, Svintjärn, Ramberg, mellan Salvebo och Sjöbo.

Euphrasia brevipila. — t. a.
E. curta. — Flerst.: Gärdet, Långevatten, vägen S om fiskodlingsanstal- 

ten, vägen till Dala, Gärdsjön i NO.
E. micrantha. — På stig mellan Långevattens-gården och Lammabacken 

S ut, på vägkant ca 400 m V om Lindås (Gd + Olr).
Odontites verna. — Älvsåkers by (Lg), vägen S om byn mot Tölögränsen, 

V om Hjälmared bro på utfyllnadsbank samt ca 900 m SO om byn.
Rhinanthus major. — Gärdsjön i SV på stranden (Stein. +01r), Bister

kulla i S, Alafors.
R. minor. — a.
Pedicularis silvatica. — t. a. och spridd.
Lathraea squamaria. —- Rågdal nedanför bergstupen i N =två lok. ca 

150 m från varandra.
Pinguicula vulgaris. — Gärdet, Röshult, N om Stenen mot fiskodlings- 

anstalten, gamla landsvägen N om Ötjärn, mellan Långevattens-gården och 
Lammabacken på stig mot S, ca 1 km Ö om Älvsåkers by på skogsväg 
mellan bergen.

Utricularia vulgaris. — Kvarndammen (Lg), Agnsjön.
U. intermedia. — Mosse N om Frebo.
U. minor. — Vattenhål i mossen Ö om Rygg.
Plantago major ssp. eumajor. a.
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P. lanceolata. — a.
P. maritima ssp. eumaritima. — Älvsåker ut. närm. lok.-upg. (Ahlfv.) = 

Alaforsvägen i N nära Lindomegränsen (Olr).
Littorella uniflora. — Gärdsjöns strand vid Öjersbo.
Galium boreale. — a.
G. palustre ssp. eupalustre. — a.
G. uliginosum. —- Flerst. — t. a.
G. saxatile. — a. i hela området med und. av den egentliga slättbygden i

V.
G. verum ssp. euverum. — a.
G. mollugo. — a.
G. aparine. — Asserdal, kyrkogården.
G. Vaillantii. — Fjälebo vid skolhuset (Lg), Asserdal, Agnsjödal på ut

kasthög (Stein. + Olr), Lindås.
Adoxa moschatellina. — Ramberg (Cn+Olr), Rågdal nedanför stupen 

N om landsvägen, Fjälebo.
Sambucus racemosa. — Nära Lerbergs-vägen (Gd +01r).
Viburnum opulus. — a.
Linnaea borealis. — Nära Ötjärn (T. Karlsson -i- Olr), vid gammal lands

väg mellan Gärdsjön och Ötjärn samt ca 100 m S om vägen på brant och hög 
bergsluttning mot väster (Gd +01r), mellan Havredal o. Dagsjön.

Lonicera periclymenum. — a. dock med avtagande frekvens i de östra 
delarna av området.

Valeriana sambucifolia. — a. särskilt vid åarna i slättbygden.
V. officinalis. — Alafors (Ahlfv.), ej återfunnen; vid vägen mot Bister

kulla ca 60 m S om avtagsvägen till Passa.
Succisa pratensis. — a.
Knautia arvensis. a.
Campanula rapunculoides. — Hjälmared (Lg), kyrkan, Asserdal, ödegård 

mellan Kroksjön och Havredal.
C. trachelium. — Hjälmared på åbrink ca 200 m V om bron.
C. Iatifolia. — Samma lok. som ovan.
C. rotundifolia. -— a.
C. persicifolia. — Flerst.: Hjälmared och Grisebo (Lg), Ramberg (västra), 

Rågdal i N nedanför bergstupen (Stein. +01r), Hagen, bron vid Stenen, 
Alafors vid grustagen mot Lindome-gränsen.

Jasione montana. —- t. a.
Lobelia dortmanna. — t. a. i de större sjöarna med fastare botten, såsom 

Hästasjön, Gärdsjön, Djursjön, Kvarndammen, Tjuvsjön, Kroksjön etc.
Bellis perennis. — Villatomt vid Agnsjöns V-sida ss. trädgårdsogräs (Lg).
Solidago virgaurea. — a.
S. canadensis. — Ca 300 m Ö om Ramberg (östra) vid landsvägen.
Aster Novi-Belgii. — Lerberg vid landsvägen.
Antennaria dioeca. — t. a. (13 lok.)
Gnaphalium silvaticum. — a.
G. uliginosum. — a.
Bidens tripartita. •— a.
B. cernua. — Kvarndammen (Lg).
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Anthemis arvensis. — t. a.
Achillea ptarmica ssp. euptarmica. — a.
A. millefolium. — a.
Chrysanthemum vulgare. — Flerst.: Alafors N om kvarnen mot ån, mot 

Kvarndammen nära fiskodlingsdammen (Cn + Olr), Lerbergs-vägen strax 
S om villaområdet, vägen mot Bisterkulla, ödegård mellan Kroksjön och 
Havredal, Långenäs vid Gärdsjön (Wn+Olr), Frebo vid landsvägen.

Ch. leucanthemum. — a.
Ch. segetum. — a. inom det odlade området särskilt kring landsvägarna.
Tripleurospermum maritimum v. inodorum. — a.
Matricaria recutita. — Flerst.: grustaget Ö om Alafors kvarn, jordhög vid 

landsvägen Ö om kyrkan, Lerbergs by, landsvägsbank V om avtagsvägen 
till Agnsjön, Gärdet mot bron S om Ramberg (Stein. +01r).

M. matricarioides. a.
Artemisia vulgaris. - a.
A. absinthium. — S om Havredal på ödetomt (Lg).
Tussilago farfara. —• a.
Arnica montana. — a.
Senecio vulgaris. — a.
S. silvaticus. — a.
S. viscosus. — t. a.: Lerberg och Kussered (Lg), grustaget SV om Hjälma

red bro, grustagen N om Alafors på gränsen till Lindome, nära Alafors 
kvarn, bron vid Anneberg, vägen mot Bisterkulla, S om Kvarndammen på 
vägkant, Mossaliden.

Carlina vulgaris. — Alafors (Svenson 1928), ej återfunnen; på stenigt fält 
ca 300 m N om Hjälmared bro.

Arctium lappa. - Alafors vid kvarnen (Nn + Olr), strax Ö om Hjälmared 
bro samt vid vägen 200 m N om densamma.

A. lappa x tomentosum. — Alafors kvarn bland föräldrarna (Nn + Olr).
A. minus. — t. a. i västra delen av området: Ramberg, Kussered, Alafors 

kvarn, Bisterkulla, Annebergs station, SV om Hjälmared bro i grustag, 
Glosan, strax Ö om bron SO om kyrkan (Cn +01r).

A. tomentosum. — Strax S om Annebergs station (Lg), Alafors kvarn 
(Nn + Olr).

Cirsium vulgare. — a.
C. palustre. — a.
C. heterophyllum. — Vägen nära Fjälebo skolhus.
C. arvense. — a.
Centaurea jacea. — a.
C. cyanus. - - t. a. inom det odlade området.
C. scabiosa. -— Fjälebo (Lg) = Gärdet (Olr).
Lapsana communis. — t. a.
Hypochoeris maculata. — Mångenst.: Kvaretjärn, mellan Havredal och 

ödegården i S, Gärdet, Sjöbo, Ramberg (västra), villabebyggelsen vid gamla 
landsvägen Gärdsjön-Ötjärn, Öjersbo-vägen, nära bäcken från Kroksjön.

H. radicata. — Röshult, Frebo och Långenäs (Lg), N om Stenen (Cn + 
Olr), vägen Ö om Ramberg, Gärdet och ödegård mellan Havredal och 
Kroksjön.
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H. glabra. — Grisebo (Hård 1927), Bisterkulla (hb G: Lg).
Leontodon autumnalis. a.
Tragopogon pratensis ssp. eupratensis. — Alafors kvarn, mellan Alafors 

bro och Anneberg, Glosan, kyrkan, Hjälmared bro, samtliga lok. i slätt
bygden i väster.

Scorzonera humilis. — a.
Taraxacum (coll.). — a.
Sonchus arvensis. — a.
S. asper. — t. a. — a.
S. oleraceus. — Lerberg, nära kyrkskolan vid landsvägen mot S., i åker 

vid vägen mellan Hagen och Stenen (Wn +01r), kyrkan.
Lactuca muralis. — Mångenst.: V om Bisterkulla, Asserdal, V. om Tor

pet, V om landsvägen vid Svintjärn, mellan Hagen och Kvaretjärn, N om 
Hagen på skogsväg (Lg), Sjöbo, Rygg.

Crepis tectorum. — t. a.
C. paludosa. — Bibäck till bäcken från Gärdet NV om gården mot lands

vägen.
Hieracium pilosella. - a.
H. auricula. —• a.
H. stenolepis. — t. a.
H. umbellatum. — a.

Summary.

Vascular Plants in the Parish of Älvsåker on the 
Swedish south-west coast.

The parish of Älvsåker near the Swedish south-west coast is 
situated about 25 km south of Gothenburg, bounded on its northern 
side by Lindome and on its southern side by Tölö. Its area totals 
47,2 km2 and its maximum length, when it reaches the province of 
Västergötland, is estimated to about 12,5 km.

Only about 21 % of the land area is cultivated, especially around 
the two strems, Lillån and Lindome-(Kungsbacka-)ån, which unite 
in the western part of the parish. Here the postglacial clay deposits 
involve relatively good terms for profitable agriculture. In the higher 
parts of the inland (max. 167 m above the sea) the ground mostly 
consists of gneijs, covered by morain, larger and smaller bogs, fens 
and lakes. A great deal of the land area has therefore little influence 
on the economy and must, in many places, be called an impediment. 
Big coniferous woods are principally found in the east. In total 55 % 
of land area of the parish is woodland.

The climate of Älvsåker is influenced by its position near the coast. 
The temperature generally varies from —1° in February till about 
+ 17° in July. On the whole the annual precipitation averages 700- 
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900 mm. Concerning these climatological features is natural that a 
good deal of the plants of Älvsåker are orientated to the group of 
atlantic species, though there are also found some plants with a 
continental area of distribution too, (e. g. Vicia cassubica, Galeopsis 
speciosa, Calamagrostis arundinacea etc.), or boreal-montane plants 
with distribution in northern Europe (Linnaea borealis, Carex pauci- 
flora, Pyrola chlorantlxa etc.).

On the wide bogs and fens we find the common plants of Drosera, 
Myrica gale, Andromeda, Vaccinium oxycoccos, Rubus chamaemorus, 
Scirpus and Jiincus species, Eriophorum vaginatum, Narthecium, 
Erica tetralix etc. In the lakes of the inland-woods Nymphaea Can
dida is seen more seldom, but Nymphaea alba and Nuphar luteum 
appear very often as well as Carex lasiocarpa, C. rostrata, Rhyncho- 
spora alba and Potentilla palustris, usually on the edges of the shore. 
More seldom do we find Carex magellanica, Rhynchospora fusca and 
Scheuchzeria palustris.

Many occurences of Trientalis europaea, Cornus suecica, Empetrum 
nigrum, Lycopodium species, Calamagrostis arundinacea and C. epi- 
geios, Deschampsia flexuosa and others are registered in the genuine 
forests. More rarely Monotropa hypopitys, Calla palustris, Linnaea 
borealis, Listera cordata, Pyrola chlorantha and Stellarici longifolia 
are found on such places. In the central part of the parish—especially 
in the region between the moorland and the plains—some societies 
of Quercus sessilis and Q. robur have occupied the hillsides. Here 
and there we also observe many other summergreen trees in the real 
forests, e.g. Sorbus intermedia, Betula species, Fraxinus excelsior, 
Tilia cordata and Fagus silvatica, the latter of which is not a common 
plant and probably planted in. The field vegetation here is charac
terized by Convallaria, Rhinanthus, Maiantliemum, Rubus saxatilis, 
Lonicera periclymenum, Dryopteris species a. s. o. In forest glades 
we find here and there Arnica montcina, Dactylorchis maculata, Pla- 
tanthera bifolia and rarely P. chlorantha.

On both sides of the mainroad along the stream Lillån there are 
found big deposits of sand and gravel, where the flora chiefly con
sists of plants, estimating dry grounds, for instance Anemone pulsa- 
tilla, Trifolium arvense, Senecio silvaticus and S. viscosus, Scleranthus 
species, Jasione montana etc. As more remarkably flowers in such 
localities we first have to list Rumex thyrsiflorus, Cerastium semide- 
candrum. Thlaspi alpestre and Medicago lupulina (that is growing on 
grassland too) all of them being rare plants.
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On Ihe northern side of the headroad Ihc mould ground below 
the rocky slopes expose several occurences for some special plants, 
most of them being observed on no other places or found only rarely 
in the parish, e.g. Actnea spicata, Brachypodium silvaticum, Lathraea, 
Hypericum montanum, Adoxa, Luzula congesta, Hypochoeris glabra, 
Paris quadrifolia, Carex digitata etc. Near the road in open, sunny 
places, Sedum rupestre, Woodsia ilvensis, Verbascum thapsus, Satureja 
vulgaris, Turritis glabra and Cytisus scoparius are the most observed 
and interesting species.

The agricultural district around the two streams show a lot of 
weeds, that are usually seen in other parishes and provinces with 
similar terrain: Sinapis arvensis, Chrysanthemum segetum, Euphorbia 
helioscopia, Crepis tectorum, Spergula arvensis, Cirsium and Sonchus 
species, Geranium dissectum, Stachys palustris etc. In addition some 
other plants are presented, being typical representatives of the flora 
on farmer-yards and in the gardens, such as Juncus compressus, 
Clienopodium glaucum, Rumex obtusifolius and Solanum nigrum. In 
summer time the small roadways over the plains are here and there 
decorated with Ononis hircina, Tragopogon, Centaurea jacea, Ver
bascum nigrum, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis etc. Some
times we also note the rare plants of Filipendula vulgaris, Valeriana 
officinalis, Melampyrum cristatum, Agrimonia eupatoria a. o.—Out
side the typical plain-district in the direction of the northern boun
dary the ground is getting more and more rocky and sandy. Here for 
instance Pedicularis silvatica, Gentianella baltica and Gentiana pneu- 
monanthe are the most conspicuous elements of the flora. From these 
scanty parts of the lowlands we also report the small plants Peplis 
portula, Radiola linoides and Juncus macer, the later of which is 
a newcomer in the flora.

The flora of the streams and of the stream ravines is naturally part 
of the vegetation in the fields but has its own special character. In 
the shallow deeps of the slowly streaming water there are growing 
Ranunculus peltatus, Iris pseudacorus, Sparganium erectum, Carex 
gracilis and Scirpus silvaticus; on the edges of the banks we find 
Calamagrostis canescens, Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, Ly- 
simachia species, Epilobium adenocaulon, Polygonum hydropiper, 
Melandrium rubrum and among the trees e.g. Salix fragilis and Pru
nus padus. The clayey sloping sides of the ravines favour especially 
Trollius and Primula veris, and some sunny spots are occupied by 
Campanula latifolia, C. trachelium, Barbarea stricta and more seldom 
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by Saxifraga granulata, none of them being particularly common in 
the parish. The muddy pools in deeper-lying parts of the stream 
ravines are known as localities for some not specially common 
plants, e.g. Lemna trisulca, Myriophyllum verticillatum, Stellaria 
palustris, Ranunculus sceleratus etc.

Alafors and Anneberg are two places near the railway on the 
western side of the parish. Here we find some more or less uncom
mon plants, most of which are ruderal or adventive species: Bromus 
inermis, Potentilla thuringiaca, Bunias orientalis, Chaenorrhinum 
minus, Lepidium densiflorum, Aethusa cynapium etc. Broadly speak
ing, however, the flora of Älvsåker cannot be considered a rich one.
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DIE GATTUNG TYLIMANTHUS AUF DEN 
ATLANTISCHEN INSELN.

VON

BICLEF GROLLE1 und HERMAN PERSSON1 2.

Unabhängig voneinander erkannten der ältere \ erfasser (H. Pers

son) und der jüngere (R. Grolle), daß die Angaben für Tylimanthus 
anisodontus (H.f. et T.) Mitt. aus Makaronesien unzutreffend sind. 
Anlaß zu diesen Feststellungen boten H. Persson reiche teils von 
ihm selbst gesammelte teils von anderen ihm zur Bestimmung über
lassene Tylimanthus-Proben aus Makaronesien, während B. Grolle 

die Vorbereitung einer Gattungsrevision dahin führte.
Einen vollständigen Bericht über diese bemerkenswerten, bislang 

verkannten Lebermoostaxa an Europas Haustür legen wir hier 
gemeinsam vor:

Tylimanthus anisodontus (H.f. & T.) Mitt. (Abb. 1). in Melliss, St. 
Helena 368 (1875) [als T. anisodon], corr. Stephani, Spec. Hep. 3: 9 (1905).

Basionyni: ,7ungermannia anisodonta H.f. & 1., London Journ. Bot. 
4: 79 (1845).

Svn.: Plaqiochila anisodonta (H.f. & T.) Gottschc & at., Syn. Hep. 638
(1847). .

Gymnanthe anisodonta (H.f. & T.) Gottsche, Ann. Sei. Nat. Bot., Ser. 5,
1: 137 (1864).

Nur steril bekannt, in flachen, ziemlich dichten Rasen, bleich 
olivgrün im Herbar. Stengel bis 3 cm lang, spärlich interkalar-lateral 
verzweigt, bleich, gerade, im Querschnitt 9-11 Zellen hoch, mit 
schwach differenzierter l-2zellschichtiger Rinde dickwandiger Zellen. 
Rindenzellen 25-35 x 60-100 /x, ihre Kutikula gestrichelt. Blätter 
entfernt stehend bis einander gerade berührend, waagerecht und 
schräg (60-70°) nach vorn abstehend, Lamina ziemlich Hach bis

1 Institut für Spezielle Botanik, Jena, DDR.
2 Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
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Abb. 1. Tylimanthus anisodontus (H.f. & T.) Mitt. a Sproßstück von dorsal, x 13. 
b Sproßstück von ventral, x 13. c Blätter, ausgebreitet, x 18. d Ventrallappengipfel, 
x 166. e Zellnetz der oberen Blattmitte, x 250. f Stengelquerschnitt, x 166. — Alle 

nach Isotyp-Pflanzen ex herb. W.

deutlich Plcigiochila-avtig konvex am Dorsalrand, Insertion sehr 
schräg unterschlächtig, im ventralen Teil im Bogen vom Sproßgipfel 
abgekehrt, Umriß ausgebreitet schräg ziemlich schmal rektangulat, 
an der ventralen Basis bogig stark verengt, an der dorsalen Basis 
ziemlich lang herablaufend, Blattgipfel 1/9-1/7 tief zweizipfelig, der
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ventrale Zipfel breiter, Bucht stumpfwinklig und am Grunde abge
rundet, Zipfel divergierend, scharf zugespitzt, an kräftigen Pflanzen 
mindestens der Ventralzipfel in eine lzellreige Spitze aus 2—3(—4) 
verlängerten Zellen auslaufend, Blattränder ganzrandig, nur am 
subapikalen Ventralrand kräftiger Blätter oft mit 1 Zahn (selten 2) 
und von unregelmäßigem Verlauf, außerdem an älteren Blättern 
oft viele Blattrandrhizoide. Zellen der oberen Blattmitte 27-35 x 
27-35 fi, an der Basis bis 55 fi verlängert, Zellwände dünn, farblos, 
Zellecken nicht oder kaum verdickt. Kutikula deutlich dicht papillös, 
gegen die Blattbasis feinschwielig-papillös. Amphigastrien winzig 
und hinfällig, ein bogig inseriertes niedriges Schüppchen, das mit 
einigen 1 -zellreihigen 1-3 Zellen langen Fäden und Papillenzellen 
besetzt ist.

Untersuchtes Material: 1. ST. HELENA, leg. Hooker; S, W (Lindenberg
Hep. Nr. 643), Isotypen von Jungermannia anisodonta H.f. & T. 2.------ ,
leg. Lyall; MANCH.

166

Verbreitung: Endemisch auf St. Helena.

Gottsche 1864 führt T. anisodontus auch von Kolumbien („Nova Gra
nada“), leg. Lindig an. In G befindet sich unter T. laxus (Lindenb.) Spruce 
eine Probe „Nova Granada, inter Marchantiam crescens, Plagiochila aniso
donta H.f. &T„ leg. Lindig“, welche zweifellos nicht zu T. anisodontus, 
sondern wahrscheinlich als schwächliche f. zu T. herzogii Steph. gehört. 
Bereits Stephani 1905 bezweifelte die kolumbianische Angabe von Gottsche 

1864.
Gottsche 1864 und Stephani 1905 erwähnen T. anisodontus auch von 

Madeira. Belegpflanzen dafür konnten die Verfasser nicht erlangen. Doch 
beziehen sich diese Angaben wohl fraglos auf den unten beschriebenen
T. madeirensis n. sp. und nicht auf wirklichen T. anisodontus.

T. anisodontus nimmt durch seine scharf und lang zweispitzigen 
Blätter mit nur 1 zusätzlichen Blattrandzahn (seilen 2) eine relativ 
selbständige Stellung innerhalb der Sektion Anisodon, nov. sect, 
(siehe unten) ein.

Tylimanthus madeirensis Gro. & Perss., nov. spec. (Abb. 2).

T. aetiopico S. Arn. valde affinis, sed differt 1) lobo dorsali triangulato 
apice acuto (non late triangulato apice late acuminato) et 2) foliis apice 
plurimum irregulariter dentatis (non plurimum subintegris vel sparsim 
denticulatis).
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Abb. 2. Tylimanthus madeirensis Gro. & Perss. a Sproßstück von dorsal, x 13. b Blät
ter, ausgebrietet, x 18. c Ventrallappengipfel, x 166. d Zellnetz der oberen Blattmitte, 

x 250. e Stengelquerschnitt, x 166. — Alle nach Typus-Pflanzen.

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Nur steril bekannt, grün, in ziemlich lockeren, bis 1,5 cm tiefen 
Rasen. Sproße mit basalem kriechenden interkalar-lateral + ver
zweigten rhizoidenbesetzten Grund und aufsteigenden Sproßteilen 
voller Beblätterung und meist ohne Rhizoide und Verzweigung. 
Negativ phototrope kleinblättrige bleiche Stolonen oft vorhanden. 
Stengel gerade, grünlich, Rindenzellen 25 x 70-100 p, ihre Wände 
schwach verdickt, Kutikula streifig, Stengelquerschnitt etwa 10 Zel
len hoch mit 1-zellschichtiger Rinde schwach dickerwandiger und 
gefärbter, kaum kleinerer Zellen. Blätter mit schräg unterschläch- 
tiger Insertion, die auf der Ventralseite im Bogen vom Sproßgipfel 
abgekehrt ist, locker seitlich ziemlich waagerecht und schwach nach 
vorn abstehend, einander berührend oder schwach deckend, Blatt
haltung ziemlich ausgeprägt Plagiochila-artig in Bezug auf den Dor
sal- und Ventralrand, am Blattgipfel die Lamina oft etwas dorsal- 
wärts einwärts gebogen, Dorsalrand im mittleren und unteren 
Sproßbereich ziemlich lang am Stengel herablaufend, nahe dem 
Sproßgipfel nicht herablaufend, Umriß ausgebreitet schräg zungen
förmig, etwa doppelt so lang wie breit, an der Basis und am Gipfel 
gebogen, im Mittelteil fast gerade, Blattgipfel sehr kurz, aber deutlich 
zweilappig mit etwa rechtwinkliger am Grunde abgerundeter Bucht, 
der ventrale Blattlappen wesentlich breiter und länger als der dorsale, 
kurz breit eiförmig, kurz, an üppigen Blättern oft nur undeutlich 
bespitzt, mit (1 —)3—5(—8) teilweise scharfen l-3zelligen zusätzlichen 
Zähnen besetzt, Dorsallappen meist gleichschenklig dreieckig, scharf 
zugespitzt, die gesamten Blattränder — besonders aber im unteren 
Teil — häufig mit Rhizoiden besetzt. Zellen der oberen Blattmitte 
25-30 x 25-35(-40) p, an der Basis teilweise bis 35 x 50 p vergrößert, 
Zellwände dünn und bleich, Ecken nicht verdickt, Kutikula fein 
und dicht papillös, gegen die Blattbasis streifig papillös. Amphi- 
gastrien winzig, hinfällig, ein bogig inseriertes Schüppchen, das mit 
+ zahlreichen Papillen und kurzen Fäden besetzt ist.

Untersuchtes Material: MADEIRA, Fanal, Seixal region of North Ma
deira (mit Acrobolbus wilsonii, Echinodium prolixum, und Plagiochila aff. 
spinulosa), leg. Manuel de Nobréga 28.VII. 1952; S, Typus von Tylimanthus 
madeirensis Gro. & Perss.; JE, Isotyp. 2. ——, Montado Chäo near Ribeira 
Frio, 1000 m (mit Radula carringtonii, R. nudicaulis, Plagiochila aff. spi
nulosa, Scapania compacta, und Echinodium prolixum), leg. Gillis Een &
Persson 1952; S + JE. 3. ------ , S. of Encumeada da Vicente, on the lower
slopes of Pico Torrinhas, 1000-1200 m, leg. Gillis Een & Persson 1952;
S +JE. 4. ------ , between Ribeira Frio and Portela, 1000 m (mit Frullania
nervosa und Plagiochila aff. spinulosa), leg. Manuel de Nobréga & Persson 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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1952, S. 5. ------ , Queimadas, on rocky bank above levada (mit Fruüania
nervosa, Gollania bertheloiiana, Lejeunea flava, L. lamacerina, Plagiochila 
aff. spinulosa, P. tridenliculata, Porella laevigata var. thuja, Radula nudi- 
caulis, und Saccogyna viticulosa), leg. C. H. C. Pickering 1964; Hb. C. H. C. 
Pickering + S. 6. ------ , entre as Queimadas e o Caldeiråo Verde (mit Pla
giochila aff. spinulosa und Porella laevigata var. thuja), leg. C. Tavares 1951;
Hb. C. & I.N. Tavares, +S. 7.------ , between Caramujo and Ribeira do Passo
ca 1100-1200 m (mit Echinodium prolixum, Lejeunea patens, Metzgeria 
hamata und Porella Thuja), leg. Manuel de Nobréga & Persson, 1952; S. 8. 
—-—, between Caramujo and Ribeira do Inferno, ca 1100-1200 m (mit 
Plagiochila aff. spinulosa und Scapania gracilis), leg. Manuel de Nobréga & 
Persson, 1952; S.

Verbreitung: Endemisch auf Madeira (1000-1200 m).
T. madeirensis hat nächste Verwandte sowohl im tropischen Afrika 

[T. ruwenzorensis S. Arn. und T. aetiopicus S. Arn.] als auch im 
tropischen S- und M-Amerika T. approximate (Lindenb.) Steph., 
T. laxus (Lindenb.) Spruce und T. subtilis Steph.].

Tylimanthus azoricus Gro. & Perss., nov. spec. (Abb. 3).

Syn.: T. azoricus Perss. in P. & V. Allorge, Revue Bryol. Lieh. 19: 101 
(1950), nom. nud.

T. setaceo-ciliato Steph. affinis, sed differt 1) magnitudine multum minori 
— caulis ad 2 cm longus et folia ad 1,7 mm longa [non caulis ad 11 cm 
longus et folia ad 2,1 mm longa] —, 2) foliis obovatis [non late ovatis] et 
3) rhizoidibus margine foliorum raris [non creberrimis].

Diözisch (nur 3 bekannt), im Herbar olivgrün bis etwas bräun
lich, in lockeren 0,5-2 cm hohen Rasen. Sproße am Grunde krie
chend, interkalar-lateral verzweigt und mit Rhizoiden besetzt, voll 
beblätterte Teile aufsteigend, meist rhizoidenlos und unverzweigt, 
ihr Spitzenwachstum regelmäßig in einem bestimmten Stadium der 
Entwicklung einstellend. Negativ phototrope, bleiche reduizert- 
blättrige Stolonen lateral-interkalarer Entstehung stets vorhanden. 
Stengel der aufsteigenden Sproße etwas bräunlich, gerade, elastisch, 
etwas fleischig, am Gipfel oft nickend; Rindenzellen 22-25 x 80-130 
p, mit etwas gebräunten und rings verdickten Wänden; Stengel
querschnitt etwa 12 Zellen hoch, aus annähernd gleichgroßen Zellen, 
die Rinde deutlich, 1-2-zellschichtig, mit gebräunten verdickten 
Wänden, Markzellen bleich und dünnwandig, ßlätter in mehrfacher 
Hinsicht äußerst variabel, mäßig schräg unterschlächtig inseriert 
mit im ventralen Teil bogig vom Sproßgipfel abgekehrter Insertions
linie, locker stehend, schräg nach vorn und seitlich abstehend, aber
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Abb. 3. Tylimanthus azoricus Gro. & Perss. a Sproßstück von dorsal, x 13. b Sproß
stück von ventral, x 13. c Stengelquerschnitt, x 166. d Blätter, ausgebrietet, x 13.
e Blattrandstück, x 166. f Zellnetz der oberen Blattmitte, x 250. — Alle nach Typus-

Pflanzen.

häufig auch aufgerichtet und dem Stengel seitlich angedrückt, 
Blatthaltung mindestens nahe der dorsalen Blattbasis Plagiochila- 
artig konvex, gegen den Blattgipfel aber der Dorsalrand oft ± konkav 
(von dorsal gesehen), Lamina in der Größe am Sproßgrund klein, 
im mittleren Sproßabschnitt gleichbleibend groß, gegen den Sproß
gipfel ausgewachsener Sproße rasch abnehmend, in der Form sehr 
verschieden von Pflanze zu Pflanze, in den Sproßbereichen, ja oft 
von der einen lateralen Merophytenreihe zur anderen, durchschnitt
lich schief verkehrt eiförmig mit zuweilen keilförmiger, stets stark 
verengter Basis, am Gipfel abgerundet, gestutzt oder sehr seicht 
ausgerandet mit Andeutungen breit abgerundeter Lappen, von denen 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966) : 1
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der ventrale den dorsalen dominiert, Blattränder ganzrandig, aber 
mit abgerundet unregelmäßigem Verlauf, nur an älteren Blättern 
sehr vereinzelt Blattrandrhizoide vorhanden. Blattzellen dünnwandig, 
mit kleinen spitzen, aber meist deutlichen Eckverdickungen, am 
Blattgipfel 30—35 x 30—35 p, in der Blattmitte bis zum Grund 35 x 
35-40(-50) [x, Kutikula niedrig und dicht feinpapillös. Amphigastrien 
winzig, hinfällig, auf schuppigem Ansatz Papillenzellen und kurze 
einzellreihige Fädchen. Andrözien terminal, später interkalar, mit 
3-6 Hüllblattpaaren. Hüllblätter dichtstehend, ihre freie Blattfläche 
stark reduziert, stark sackig ausgebeult, Dorsalrand etwas zurück- 
gekrümmt, ohne irgendeine Andeutung eines Lobulus. Antheridien 
mit langem 2 zellreihigen Stiel. (Die Antheridienzahl je Hüllblatt 
konnte an dem sehr spärlichen $ Material nicht sicher ermittelt 
werden.)

Untersuchtes Material: 1. AZOREN, Flores, Lagoa Rasa prés de Lagens 
sur Trichomanes, 400 m, leg. V. & P. Allorge 1937, S(J), Typus von Tyli-
manlhus azoricus Gro. & Perss.; P + JE, Isotypen. 2. ------ , Flores, pans
basaltiques ruisselants Ribeira Grande, 600 m (mit Fissidens pallidicaulis, 
Myurium hebridarum und Rhamphidium purpuratum), leg. V. & P. Allorge 
1937; P + S (Exsicc.: V. & P. Allorge, Bryophyta Azorica Nr. 20, als
Tylimanthus anisodontus (Tayl.) St.). 3.------ , Säo Jorge, between Calheta
and 1 opo, leg. Persson 1937; S+JE. 4.------ , Säo Jorge, ravin S. Juan,
route entre Calheta et Topo, 600-650 m (mit Heterocladium heteroplerum),
leg. \ . & P. Allorge 1937; P +S. 5.------ , Säo Jorge, ravin de Rete de Cana-
rio, route entre Calheta et Topo, 600-700 m, leg. V. & P. Allorge 1937;
P + S. 6. ------ , Pico, Furnas de Pico, 1500 m, leg. Persson 1937; S. 7.----- ,
Pico, Furnas de Pico sur rochers basaltiques, 1500 m (mit Gollania berthe- 
lotiana, Lejeunea patens und Mnium hornum), leg. V. & P. Allorge 1937.
8- ------ . Pico, on the slopes of the vulcano Pico Alto, 1500 m (mit Eu-
rhynchium praelongum, Fissidens pallidicaulis, Gollania berthelotiana und
Trichostomum brachydontium), leg. Persson 1937; S + JE. 9. ------ , Pico,
Serra Gorda, talus humide, 800 m (mit Plagiothecium silvalicum), leg. V. &
P. Allorge 1937; P +S. 10. ------ , Fayal, along the main road around the
island, 600 m (mit Asierella africana, Eurhynchium praelongum, Gollania 
berthelotiana, Myurium hebridarum, Plagiochila aff. spinulosa und Tham-
nium alopecurum), leg. Persson 1937; S. 11. ------ , Fayal, Caldeira Grande,
600 m (mit Campylopus flexuosus, Fissidens pallidicaulis, Lejeunea patens
und Saccogyna viticulosa), leg. Persson 1937, S. 12. ------ , Terceira, in the
interior of the island (mit Gollania berthelotiana und Lejeunea patens), leg. 
Persson 1937; S.

Verbreitung: Endemisch auf den Azoren zwischen 400 und 1500 m: 
Fayal, Flores, Pico, Säo Jorge, Terceira sowie nach P. & V. Allorge
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1950 auch auf Såo Miguel (Talus tourbeux, Pico da Cruz, massif de 
Vara, 800 m, leg. V. & P. Allorge 1937).

Abgerundeter Blattgipfel und ganzrandige Blattränder von T. azo- 
ricus erweisen ihn als nächsten Verwandten von I. setaceo-ciliatus 
Steph. aus Ekuador und T. integrifolius Evans von Hawaii. Ebenso 
wie T. integrifolius für Hawaii belegt T. azoricus für die Azoren 
neotropische Einstrahlung, die auch anderweitig von der Lebermoos- 
Hora der Azoren bekannt ist.

Die von Persson in K. Müller 1956 als Tylimanthus cuneifolius 
Steph. erwähnten Bilanzen von Madeira gehören zu Acrobolbus 
wilsonii Tayl. ex Nees (neu für Madeira!).

Schlüssel.
1 Blätter ungelappt oder seicht ausgerandet ohne Lappenspitzen, ganz- 

randig. Blattrandrhizoide spärlich. Azoren. T. azoricus Gro. & Perss.
1 Blätter kurz, aber deutlich zweilappig mit spitzen Lappengipfeln (minde

stens am Dorsallappen). Blattrandrhizoide an älteren Blättern reichlich 
vorhanden. 2

2 Ventraler Blattzipfel breit zugespitzt, 3~5zähnig, der Gipfelzahn wenig
hervorgehoben. Madeira................................... T. madeirensis Gro. & Perss.

2 Ventraler Blattzipfel lang und scharf zugespitzt, der Gipfelzahn in 2-4 
verlängerte Zellen einzellreihig auslaufend, außer ihm nur 1 Zahn (selten 
2) vorhanden. St. Helena......................... T. anisodonlus (H.f. & 1.) Mitt.

Die Begründung einer neuen Sektion.

VON

R. Grolle.

Alle 3 Tylimanthus-Arten der Atlantischen Inseln bilden Blatt
randrhizoide. Blattrandrhizoide sind unter den Jungermanniales s. 
str. eine ziemlich seltene Erscheinung, die uns bekannt ist von: 
Frullania microauriculata Verd. var. rotundior Verd. (Verdoorn 
1929), Cheilolejeunea phyllobola (Mont.) Schiffn. und Ch. versifolia 
Gottsche ex Schiffn. (Schiffner 1897), Radula protensa Lindenb. 
(Schiffner 1893), Plagiochila (Sekt. Subplanae) hondurensis Herz. 
(Herzog 1932), Acrobolbus cilintus (Mitt.) Schiffn. Es ist wahrschein
lich, dass das Auftreten von Blattrandrhizoiden bei allen oben 
genannten Sippen in Zusammenhang steht mit Brutorganbildung. 
Dies ist wohl so zu verstehen, daß Veränderungen in physiologischen 
Blatt-Stengel-Gefällen zu einer Blattverselbständigung führen, die 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966) : 1



es Blättern gestattet, Blattrandrhizoide hervorzubringen. Dazu stim
men gut das bisherige Fehlen $ Pflanzen, also erst recht sporolie- 
render, und die Brüchigkeit der Blätter. Es könnte sein, daß Blatt
bruchstücke und auch ganze Blätter der vegetativen Vermehrung 
der Tylimanthus-Arten der Atlantischen Inseln nicht nur gelegentlich 
dienen. Für Acrobolbus ciliatus hat Inoue 1958 die Regeneration aus 
abgetrennten Blättern unter Versuchsbedingungen im Einzelnen 
beschrieben.

Das Merkmal der Blattrandrhizoidenausbildung kommt sämtli
chen1 Tylimanthus-Arten tropisch-subtropischer Gebiete zu, 
während Blattrandrhizoide sämtlichen1 Tylimanthus-Arten sub
antarktischer Gebiete fehlen. Da die Tylimanthus-Arten tropisch
subtropischer Gebiete auch in anderer Hinsicht einander recht 
nahestehen, betrachte ich sie als ein natürliches Taxon:

Sektio Anisodon Gro. nov. sect.

Differt a sectione Tylimantho rhizoidibus e margine foliorum orientibus. 
Sektionstyp: Jungermannia anisodonta H. f. & T., London Journ. Bot. 4: 
79 (1845).

Zur Sektion Anisodon gehören: T. aetiopicus S. Arn. (Äthiopien), 
T. ruwenzorensis S. Arn. (Ruwenzori, Mt. Muhavura), T. anisodontus 
(H.f. & T.) Mitt., T. madeirensis Gro. & Perss., T. azoricus Gro. & 
Perss., T. setaceo-ciliatus Steph. (Ekuador), T. herzogii Steph. 
(tropische Anden), T. subtilis Steph. (trop. S-Amerika), T. laxus 
(Lindenb.) Spruce (Kleine und Große Antillen), T. approximatus 
(Lindenb.) Steph. (Kleine und Große Antillen), T. integrifolius 
Evans (Hawaii).

Nach den vorliegenden Daten kommt die Sektion Anisodon in 
folgenden Höhenlagen vor:
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2 500-4 000 m 
1 350-3 200 m 

500-1 000 m 
400-1 500 m 

1 000-1 200 m

tropisches Afrika 
tropisches Südamerika 
Kleine Antillen 
Azoren 
Madeira

Die Sektion Anisodon kann als typisches Glied der tropisch-subtro
pischen Bergwälder Süd- und Mittel-Amerikas, Afrikas (und wohl 
Hawaiis) gelten mit der auf kleinen Inseln charakteristischen Er
scheinung der Höhenliniendepression auf den Kleinen Antillen, den 
Azoren und Madeira.

1 Zahlreiche beschriebene Tylimanthus-Taxa. gehören nicht in diese Gattung.
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Für freundliche Ausleihe wichtigen Herbarmateriales danken wir herzlich 
Herrn Dr. C. E. B. Bonner (G) sowie Herrn K. Fitz und Herrn Prof. 
Dr. K. H. Rechinger (W).

Summary.

The genus Tylimanthus on the Atlantic Isles.
Description and drawings of Tylimanthus anisodontus (H.f. & T.) 

Mitt. (St. Helena), T. madeirensis n. sp. (Madeira), T. azoricus n. sp. 
(Azores) are given. These 3 species belong to the section Anisodon, 
described in this paper, with rhizoids originating from leaf margin. 
The section Anisodon comprises all Tylimanthus species of tropical 
and subtropical regions and is restricted to mountain rain forests.
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CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF FLORA 
AND VEGETATION OF THE 

SOUTHWESTERN ALASKAN MAINLAND.

BY

ERIC HULTÉN.

The flora of the Southwestern Alaskan Mainland has remained 
poorly known up till present time on account of its vast, inaccessible, 
roadless, mostly uninhabited areas. As it was desirable to gather 
additional information concerning the distribution of plants in this 
area, the writer undertook a botanical collecting trip there during 
August and September 1965. The town of Bethel at lower Kuskokwim 
River was used as a base and from there excursions were made by 
a Cessna plane on floats to places suitable for landing such an air
craft.

The following places were visited:
Aniak at Middle Kuskokwim R.; Bethel; Kisaralik Lake in the 

Kilbuek mountains 60°20' N-159°25' W; Kagati Lake, also in the 
Kilbuck mountains 59 45/N —160o07/W; Cape Newenham on the 
Bering Sea Coast; Nightmute on Nelson Island; another place on 
Nelson Island; about 10 miles southeast of Cape Vancouver.

At Lower Yukon River the following places were visited:
Holy Cross village, and mountains behind the village; Ilvit moun

tains about 20 miles above Russian Mission and another mountain 
about 10 miles below that village; Marshall village and Mt Okumiak 
about 15 km east of that village.

A four day trip by riverboat was undertaken up the Eek River 
from Eek village at Kuskokwim Bay to the sources, as far as the 
depth of the water permitted, approximately to 60°07' N-161°25' W. 
Landings were made in several places, and collections and studies 
of the vegetation were undertaken.

1 he area visited consists of a vast, flat tundra plain stretching 
from the southern bank of the Yukon River to the Kuskokwim River
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f*i:

1. The tundra flat at lower Kuskokwim R., SW. Alaska.

s

and south to the foothills of the Kilbuck Mountains in north-south 
direction, and from the Russian Mountains north of Aniak to the 
Bering Sea in east-west direction. It is extremely poor in species 
and consists to a large extent, in places more than 50%, of shallow 
lakes, which practically lack flowering plants, or in which are a 
few Sparganium hyperboreum or Potamogeton perfoliatus subsp. 
Richardsonii, sometimes also Hippuris vulgaris and Menyanthes tri- 
foliata. In some of them, especially in the eastern part, Nuphar 
polysepalum occurs. Close to the Bering Sea Coast these aquatic 
plants disappear or are very rare. Between the lakes, which often 
change their form on account of changes in the drainage by erosion 
in the outlets, low, more or less wet ridges or networks of dryer 
Sv.Bot. Tidslcr., 60 (1966): 1
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soil with a heath of Vaccinium-Empetrum—Betula nana-type, occurs. 
Along the larger rivers Salix thickets predominate. North of the big 
bend of the Yukon there are hills or low mountains, which have 
forced the river to make this bend. Along the northern bank of the 
Yukon Salix thickets occur along the river, which are replaced by 
Birch forest immediately above the level of the highwater mark. 
Calamagrostis canadensis is the dominant species in these forests, 
in slightly higher altitudes replaced by Cornus canadensis. In slightly 
higher altitude Alnus crispa thickets occur in the Betula forest and 
at last replaces it. Above the alder-thickets alpine heaths and mea
dows constitute the vegetation.

Along the southern rim of the tundra plain streakes of Picea glauca 
occur along the rivers, where the drainage is improved thanks to the 
higher altitude of the country. The spruce reaches only the eastern 
half of the Kilbuck Mountains, which lack birch forests and have 
alder-thickets in their lower parts only.

On Nelson Island there are isolated mountains of about 500 m 
height and at Platinum and Cape Newenham the Kilbuck Mountains 
reach the Sea. They have an alpine vegetation of heath or meadow.

Some idea of the vegetation may be gained by the following anno
tations taken from different vegetational types:

Bethel, heath on the tundra:
Empetrum nigrum 
Vaccinium uliginosum 
V. vitis-idaea 
Betula nana subsp. exilis 
Ledum palustre subsp. decumbens 
Calamagrostis canadensis subsp.

Langsdorffii
Chamaedaphne calijculata 
Pedicularis lanata

Along shores of the tundra po
Salix pulchra 
Spiraea Beauverdiana 
Carex aquatilis

In the water:
Cicuta Mackenzieana 
Hippuris vulgaris 
Menyanthes trifoliata

Sv. Dot. Tidskr., 60 (1966): 1

Arctostaphylos alpina 
Agrostis sp.
Salix fuscescens 
Carex lugens 
Pedicularis labradorica 
Andromeda polifolia 
Carex chordorrhiza 
Mosses and lichens

Rubus chamaemorus 
Potentilla palustris 
Eriophorum angustifolium

Equisetum fluviatile 
Sparganium hyperboreum 
Callitriche verna
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Here and there on the tundra at Bethel are found:

Polemonium acutiflorum 
Artemisia Tilesii 
Valeriana capitata 
Eriophorum vaginatum

subsp. spissum 
Epilobium angustifolium 
Myrica gate
Senecio congestus var. palustris

Pedicularis sudetica 
Carex rotundata 
Epilobium palustre 
Stellaria crassifolia 
Petasites frigidus 
Rorippa islandica 
Calla palustris

On dry ground at Eek village:
Empelrum nigrum 
Betula nana subsp. exilis 
Ledum palustre subsp. decumbens 
Rubus chamaemorus 
Spiraea Beauverdiana

Vaccinium vilis-idaea 
Pedicularis lanata 
Carex aquatilis 
Eriophorum sp. 
Mosses and lichens

In pond at Eek village:
Carex aquatilis 
Rumex arcticus 
Cicula Mackenzieana

Sparganium hyperboreum 
Hippuris vulgaris 
Potentilla palustris

Arctophila fulva

By the middle Eek River at the main forks:
Along the rim at the river nearly pure stands of Calamagrostis 

canadensis subsp. Langsdorffii occasionally with Epilobium angusti- 
folium, Erysimum cheiranthoides, Achillaea borealis and Galium 
boreale.

Behind Ihe rim Salix-thickets of S. alaxensis and Salix arbusculoides 
up to 6-8 m tall with nearly exclusively Calamagrostis canadensis 
subsp. Langsdorffii and Equisetum pratense below.

Here and there thickets of Alnus crispa grow mixed in the Salix 
thickets.

In one place a stand of Alnus incana subsp. tenuifolia was seen and 
in another a few Populus balsamifera.

Arctophila fulva occurs in pure stands on the mud banks outside 
the Calamagrostis belt.

At Upper Eek R. the Salix thickets give way to heath and at last 
disappear.

Salix thickets at upper Eek R.:
Salix alaxensis Calamagrostis canadensis
S. arbusculoides subsp. Langsdorffii
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Galium boreale 
Equiselum pratense 
Epilobium anguslifolium 
Aconitum delphinifolium

Salix thickets at another place at
Salix alaxensis 
S. arbusculoides 
S. Richardsonii (few)
Calamagrostis canadensis 

subsp. Langsdorffii 
Polemonium acutiflorum 
Galium boreale 
Thalictrum sparsiflorum 
Parnassia palustris

Salix pulchra thickets at Upper E
Salix pulchra (about half meter tall) 
Rumex arcticus 
Galium boreale 
Polemonium acutiflorum

Heath at uppermost Eek River:
Ledum palustre subsp. decumbens
Vaccinium uliginosum
V. vilis-idaea
Betula nana subsp. exilis
Andromeda polifolia
Rubus chamaemorus

Viola epipsila subsp. repens
Rubus arcticus
Mosses covering large areas

Upper Eek River:
Mertensia paniculata 
Moehringia lateriflora 
Potentilla fruticosa 
Trientalis europaea subsp. arciica 
Equisetum arvense 
E. pratense 
Valeriana capitata 
Cornus suecica

k R.:
Valeriana capitata 
Potentilla palustris 
Mosses and lichens 
Sterile grasses

Eriophorum vaginatum 
subsp. spissum 

Calamagrostis not flowering 
Eriophorum anguslifolium 
Polytrichum, Sphagnum, lichens

Tundra pond at uppermost Eek R.:

Border of Carex aquatilis, C. rostrata and C. physocarpa. In the 
pond Sparganium hyperboreum, Hippuris vulgaris, Subularia aquatica.

Gravelbars at uppermost Eek R.:
Equisetum arvense 
Agrostis scabra 
Solidago mulliradiata 
Epilobium latifolium 
Alopecurus aequalis 
Achillea borealis 
Ranunculus Gmelini

Senecio congestus var. palustris 
Stellaria crassifolia 
Deschampsia beringensis 
Artemisia Tilesii 
Barbaraea orthoceras 
Callitriche verna 
Festuca rubra

The utmost poverty of the vegetation at uppermost Eek River 
is illustrated by the lack of for instance the following plants:
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No fern or plant of the family Leguminoseae, nor any Potamogeton 
or other aquatic vegetation in the river, no Lycopodium species, no 
Draba species or Geranium erianthum, Spiraea Beauuerdiana, 
Hierochloe alpina, Chamaedaphne calyculata or Oxycoccus micro
carpus, all otherwise common in Alaska, were seen.
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List of vascular plants collected in the southwestern Alaskan Mainland 
August and September 1965 by Eric Hultén.

Athyrium Filix-femina (L.) Roth. — Cape Newenham; Kagati Lake; 
Nightmute.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — Kagati Lake; 10 miles below Russian 
Mission; Nightmute.

Dryopleris dilatata (Hoffm.) A. Gray subsp. americana (Fisch.) Hult. - 
Kagati Lake; Kisaralik Lake; Nightmute; Eek; Middle Eek R.; Marshall; 
Holy Cross; Russian Mission.

D. fragrans (L.) Schott. — Holy Cross.
Thelypteris phaegopteris (L). Slosson. — Cape Newenham; Nightmute; 

Marshall.
Woodsia ilvensis (L.) R. Br. — 20 miles above Russian Mission.
Equisetum arvense L. ■— Nightmute; Middle Eek R.; Upper Eek R.; Marshall.
E. fluviatile L. — Cape Newenham; Eek.
E. pratense Ehrii. — Holy Cross.
E. silvaticum L. — Cape Newenham; Eek; Marshall.
E. variegatum Schleich, subsp. alaskanum (Eaton) Hult. — Cape Newen

ham.
Lycopodium alpinum L. -— Kisaralik Lake; Kagati Lake; Nightmute. 
L. annotinum L. — Kagati Lake; Marshall.
L. annotinum L. var. pungens (La Pyl.) Desv. — Cape Newenham; Kagati 

Lake; Nightmute; 20 miles above Russian Mission.
L. clavatum L. var. monostachyon Grev. & Hook. — Kisaralik Lake; 

Marshall.
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L. selago L. — Cape Newenham; Nightmute; Kagati Lake; Kisaralik Lake; 
Marshall.

Zostera marina L. — Cape Newenham.
Sparganium hyperboreum Laest. — Eek; middle Eek R.; Upper Eek R.
Potamogelon perfolialus L. subsp. Richardsonii (Benn.) Hult. — Bethel.
Hierochloe alpina (Sw.) R. & S. — Cape Newenham; Nightmute; Kisaralik 

Lake; Marshall.
Alopecurus aequalis Sob. — Upper Eek R.; Holy Cross.
A. alpinus Sm. subsp. glaucus (Less.) Hult. — Nightmute; Upper Eek R.
A. alpinus Sm. subsp. Slejnegeri (Vasey) Hult. — Kisaralik Lake.
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. — Nightmute; Aniak; Eek; middle 

Eek R.; Kisaralik Lake; Kagati Lake; Marshall.
Agrostis alaskana Hult. — Cape Newenham.
A. scabra Willd. — Middle Eek R.; Upper Eek R.; Holy Cross; Marshall.
Calamagrostis canadensis (Michx.) Beauv. — Cape Newenham; Eek; Upper 

Eek R.; Holy Cross; Marshall.
C. canadensis (Michx) Beauv. subsp. Langsdorffii (Link.) Hult. —- Eek; 

middle Eek R.; Cape Vancouver; Holy Cross.
C. lapponica (Wg) Hartm. — Nightmute; 10 miles SE. of Cape Vancouver.
C. sp.? — Upper Eek R.
Deschampsia beringensis Hult. — 10 miles SE of Cape Vancouver; Night

mute; Eek; Middle Eek R.; Upper Eek R.; Aniak; Kagati Lake.
D. caespilosa (L.) Beauv. — Upper Eek R.
D. caespitosa (L.) Beauv. subsp. orienialis Hult. —■ Nightmute.
D. caespilosa (L.) Beauv. var. glauca (Hartm.) Sam. — Kisaralik Lake.
Vahlodea alropurpurea (Wahlenb.) Fr. subsp. paramushirensis (Kudo) 

Hult. — Kagati Lake; Cape Newenham.
Trisetum spicalum (L.) Richt. subsp. spicatum. — Cape Newenham; Night

mute; Kisaralik Lake; Kagati Lake; Upper Eek R.
T. spicalum (L.) Richt. subsp. molle (Michx) Hult. — Marshall; Middle 

Eek R.
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern. — Eek; Holy Cross.
Poa alpigena (Fr.) Lindm. — Kagati Lake; Eek; Middle Eek R.; Upper Eek 

R.; Holy Cross.
P. arctica R. Br. — Cape Newenham; Kagati Lake; Nightmute; Eek; Middle 

Eek R.
P. arctica R. Br. subsp. Williamsii (Nash) Hult. — Cape Newenham; 10 

miles SE of Cape Vancouver; Upper Eek R.; Marshall.
P. eminens Presl. — Cape Vancouver.
P. glauca Vahl. — Kisaralik Lake; Holy Cross 20 miles above Russian 

Mission.
P. lanala Scribn. & Merr. — Kisaralik Lake.
P. paucispicula Scribn & Merr. — Kisaralik Lake.
P. pratensis L. — Holy Cross.
P. sp. — Upper Eek R.
Arctophila fulva (Trin.) Anders. — Nightmute; Eek; Middle Eek R.; 

Upper Eek R.; Bethel; Marshall.
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Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. subsp. grandis (S. Wats.) Hult. 

Aniak; Holy Cross.
Festuca altaica Trin. — Cape Newenham; Nightmute; Kisaralik Lake;

Kagati Lake; Upper Eek R.; Marshall.
F. brachyphylla Schult. — Kagati Lake; Nightmute; Upper Eek R.
F. rubra L. — Nightmute; 10 miles SE of Cape Vancouver; Eek; Middle Eek 

R.; Upper Eck R.
Bromus Pumpellianus Scribn. var. arcticus (Shear) Pors. — 10 miles 

below Russian Mission.
Agropyron boreale (Turcz.)Drobov subsp. hyperarcticum(Polun.)Melderis.

- Aniak.
A. repens (L.) Reauv. — Holy Cross.
Hordeum jubatum L. — Holy Cross.
Eriophorum angustifolium Honck. subsp. subarclicum (Vassil.) Hult. 

Nightmute; Eek.
E. russeolum Fr. var. albidum Nyl. — Upper Eek R.
E. Scheuchzeri Hoppe. — Holy Cross; Marshall.
E. vaginatum L. subsp. spissum (Fern.) Hult. — Nightmute; Upper Eek R. 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. — Upper Eek R.
Carex chordorrhiza Ehrh. — Eek; Rethel.
C. aenea Fern. — Holy Cross.
C. Lachenalii Schkur. — Kisaralik Lake; Upper Eek R.
C. canescens L. Eek; Upper Eek R.
C. Bigelowii Torr. & Schwein. — Cape Newenham; Kagati Lake; Russian 

Mission; Marshall; Nightmute.
C. lugens Holm. — Kagati Lake.
C. Kelloggii Boott. — Upper Eek R.
C. aquatilis Wahlenb. — Eek; Cape Newenham.
C. Lyngbyaei Hornem. — Eek; Upper Eek R.; Bethel.
C. Gmelini Hook. & Arn. — Cape Vancouver.
C. podocarpa R. Br. — Nightmute; Kagati Lake; Kisaralik Lake.
C. microchaela Holm. — Cape Newenham; Kisaralik Lake; Marshall.
C. nesophila Holm. — Cape Newenham; Kisaralik Lake.
C. rariflora (Wahlenb.) Smith. — Cape Newenham; Eek.
C. rostrata Stokes. — Bethel.
C. rhynchophysa C. A. Mey. — Upper Eek R.
C. rotundata Wahlenb. — Cape Newenham.
C. physocarpa Presl. — 10 miles SE of Cape Vancouver; Upper Eek R. 
Calla palustris L. — Bethel.
Juncus alpinus Vill. subsp. nodulosus (Wahlenb.) Lindm. — Bethel; 

Marshall.
J. biglumis L. — Nightmute.
J. bufonius L. — Holy Cross.
J. bufonius L. var. ranarius (Perr. & Song.) Hayek. — Holy Cross. 
J. caslaneus Sm. — Nightmute; Eek; Upper Eek R.; Kisaralik Lake; Mar

shall.
Luzula arcuata Wahlenb. — Cape Newenham.
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L. arcuala Wahlenb. subsp. unalaschcensis (Buchen.) Hult.__ Nightmute;
Kisaralik Lake; Marshall.

L. confusa Lindeb. — Bethel; Marshall.
L. muliflora Lej. var. frigida (Buchen.) Sam. — Cape Newenham; Night- 

mute; Kisaralik Lake; Upper Eek R.
L. parviflora (Ehrh.) Desv. — Kagati Lake; Kisaralik Lake; Eek; Russian 

Mission.
L. lundricola Gorodk. — Cape Newenham, Nightmute; Upper Eek R.; 

Marshall.
Tofieldia coccinea Richards. —• Cape Newenham; Nightmute; Marshall.
Zygadenus elegans Pursh. — 10 miles below Russian Mission.
Lloydia serotina (L.) Rchb. — Cape Newenham.
Slreptopus amplexifolius (L.) DC. — Cape Newenham; Marshall; 20 miles 

above Russian Mission.
Iris setosa Pall. — Cape Newenham; Nightmute; Marshall.
Populus balsamifera L. —- Upper Eek R.
P. tremuloides Michx. — Holy Cross.
Salix alaxensis Cov. — Eek; Middle Eek R.
S. alaxensis Cov. var. longistylis (Rydb.) Schneid. — 10 miles below Russian 

Mission.
S. arbusculoides Ands. — Eek; Middle Eek R.; Upper Eek R.
S. arbutifolia Pall. —Cape Newenham; Kisaralik Lake; Upper Eek R.; Eek.
S. arctica Pall, subsp. arctica. — Cape Newenham; Nightmute; 10 miles SE 

of Cape Vancouver; Kagati Lake; Kisaralik Lake.
S. arctica Pall, subsp. crassijulis (Trautv.) Hult. — Nightmute.
S. glauca L. var. acutifolia (Anders.) Schneid. —- Cape Newenham; Kagati 

Lake; Eek.
S. niphoclada Rydb. — Middle Eek R.; Upper Eek R.
S. ovalifolia Trautv. — 10 miles E of Cape Vancouver.
S. phlebophylla Anders. — Kagati Lake; Marshall.
S. polaris L. subsp. pseudopolaris (Flod.) Hult. — Kisaralik Lake.
S. pulchra Cham. — Cape Newenham; Nightmute; Middle Eek R.; Upper 

Eek R.; 20 miles above Russian Mission.
S. reticulata L. — Kisaralik Lake; Kagati Lake.
S. reticulata L. subsp. orbiculata (Ands.) Flod. — Cape Newenham; Night

mute; Middle Eek R.
S. Richardsonii Hook. —Eek; Upper Eek R.; 10 miles below Russian Mission.
S. rolundifolia Trautv. — Cape Newenham.
S. torulosa Trautv. — Kagati Lake.
S. sp. (with serrulated leaves, cfr. S. Chamissonis Anders.). — Cape 

Newenham.
Betula nana L. subsp. exilis (Suk.) Hult. — Cape Newenham; Nightmute; 

Eek; Kagati Lake; Bethel.
Betula nana L. subsp. exilis ■— hybrid with one of the tree-birch species. —- 

Eek; Russian Mission.
Alnus crispa (Ait.) Pursh. — Eek; Kagati Lake.
A. incana (L.) Moench. subsp. lenuifolia (Nutt.) Breitung. — Middie EekR.
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Myrica gale L. — Eek.
Urtica gracilis Ait. — Holy Cross; 20 miles above Russian Mission.
Koenigia islandica L. — Nightmute; upper Eek R.
Rumex acelosa L. subsp. alpestris (Scop.) Love. — Nightmute; Kagati Lake. 
R. arclicus Trautv. — Cape Newenham; Kagati Lake; Eek; Middle Eek R. 
R. longifolius DC. — Holy Cross.
R. sibiricus Hult. — Aniak; Holy Cross.
Polygonum alaskanum (Small) Wight. - - Bethel; Marshall.
P. aviculare L. — Bethel; Lloly Cross.
P. bistorla L. subsp. plumosum (Small) Hult. — Kagati Lake; Kisaralik 

Lake.
P. cauriamim Robins. — Middle Eek R.; Upper Eek R.
P. convolvulus L. — Holy Cross.
P. viviparum L. — Kisaralik Lake; Marshall.
Chcnopodium album L. — Holy Cross.
Claytonia sarmenlosa C. A. Mey. — Kisaralik Lake.
Montia lamprosperma Cham. — Eek; Upper Eek R.
Slellaria calycantha (Ledeb.) Bong. var. isophylla Fern. — Marshall.
S. calycantha (Ledeb.) Bong, subsp. interior Hult. — Kagati Lake; LTpper 

Eek R.; Eek; Marshall.
S. crassifolia Ehrh. — Nightmute; Upper Eek R.; Holy Cross.
S. longipes Goldie. — Upper Eek R.
S. media (L.) Cyr. — Eek; Holy Cross.
S. monantha Hult. — Upper Eek R.
Cerastium Beeringianum Cham. & Schlecht. — Nightmute; Upper Eek R.; 

Kisaralik Lake.
C. Beeringianum Cham. & Schlecht, var. grandiflorum (Fenzl.) Hult. - 

Kisaralik Lake; Middle Eek R.: Upper Eek R., Aniak.
C. Fischerianum Ser. — 10 miles below Russian Mission.
C. jenisejense Hult. — Eek; Upper Eek R.
C. Regelii Ostenf. — Cape Newenham.
Ilonckenya peploides (L.) Ehrh. subsp. major (Hook.) Hult. — 10 miles 

SE of Cape Vancouver.
Minuartia arctica (Stev.) Aschers. & Graebn. — Cape Newenham;

Nightmute; Kagati Lake; Marshall; 20 miles above Russian Mission. 
M. macrocarpa (Pursh.) Ostenf. — Nightmute.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. —• Upper Eek R.; Holy Cross.
Spergula arvensis L. -— Holy Cross.
Caltha natans Pall. — Upper Eek R.
C. palustris L. subsp. arctica (R. Br.) Hult. — Eek.
Aclaea spicata L. subsp. rubra (Ait.) Hult. — 20 miles above Russian 

Mission.
Aconitum delphinifolium DC. subsp. delphinifolium. — Nightmute; Kagati 

Lake; Kisaralik Lake; Eek; Upper Eek R.; Marshall.
Anemone narcissiflora L. subsp. interior Hult. — Nightmute; Kagati Lake;

Kisaralik Lake; Marshall; 50 miles above Russian Mission.
A. narcissiflora L. subsp. villosissima (DC.) Hult. — Cape Newenham. 
A. parviflora Michx. — Kisaralik Lake.
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Ranunculus Gmelinii DC. subsp. Gmelinii. — Eek; Upper Eek R.
R. hyperboreus Rottb. — Eek; Upper Eek R.
R. lapponicus L. — Nightmute; Kisaralik Lake; Eek; Upper Eek R.
R. pennsylvanicus L. fil. — Holy Cross.
R. pygmaeus Wahlenb. — Kisaralik Lake.
?R. Turneri Greene. — Nightmute; Cape Newenham; Kisaralik Lake 

(Sterile spec.)
Thalictrum minus L. subsp. kemense (E. Fr.) Hult. — Aniak.
T. sparsiflorum Turcz. — Eek; Upper Eek R.; 10 miles below Russian 

Mission.
Subularia aquatica L. —- Upper Eek R.
Descurainia sophioides (Fisch.) O. E. Schulz. — 20 miles above Russian 

Mission; Holy Cross.
Barbarea orlhoceras Ledeb. — Eek.
Rorippa palustris (L.) Besser. — 10 miles SE of Cape Vancouver; Eek; 20 

miles above Russian Mission; Holy Cross; Marshall.
Cardamine bellidifolia L. — Cape Newenham; Kisaralik Lake.
C. pratensis L. subsp. anguslifolia (Hook.) O. E. Schulz. — Cape Newen

ham; Kisaralik Lake.
C. umbellata Greene. — Cape Newenham; Nightmute; Kisaralik Lake. 
Arabis hirsuta (L.) Scop, subsp. pycnocarpa (Hopkins) Hult. —■ Holy 

Cross.
A. lyrata L. subsp. kamlschatica (Fisch.) Hult. — Nightmute; Kisaralik 

Lake; Upper Eek R.
Erysimum cheiranthoides L. — Middle Eek R.; Holy Cross; Marshall. 
Drosera rolundifolia L. — Eek; Bethel.
Sedum rosea (L.) Scop, subsp. integrifolium (Raf.) Hult. — Cape Newen

ham; Nightmute; Kisaralik Lake; Marshall.
Saxifraga bronchialis L. subsp. Funslonii (Small) Hult. var. cherlerioides 

(D. Don) Engler. — Kagati Lake.
S. cernua L. — Upper Eek R.
S. Eschscholtzii Sternb. — Kisaralik Lake.
S. flagellaris Willd. subsp. setigera (Pursh.) Hult. — Nightmute.
S. hieracifolia Waldst. & Kit. — Cape Newenham; Kisaralik Lake.
S. hirculus L. — Cape Vancouver; Kagati Lake; Kisaralik Lake; Eek.
S. nudicaulis D. Don. — Kisaralik Lake.
S. punctata L. subsp. Nelsoniana (D. Don) Hult. — Cape Newenham; 

Nightmute; Kisaralik Lake.
S. punctata L. subsp. Porsildii Calder & Savile. — Kisaralik Lake. 
S. reflexa Hook. — Holy Cross.
S. rivularis L. — Kagati Lake; Kisaralik Lake.
S. spicala D. Don. — Nightmute; 10 miles below Russian Mission. 
Leptarrhena pyrolifolia (D. Don) Sér. — Kisaralik Lake.
Chrysosplenium tetrandrum (Lund) Fr. — Kisaralik Lake; Eek; Marshall. 
Parnassia palustris L. — Cape Newenham; 10 miles SE of Cape Vancouver;

Kisaralik Lake; Upper Eek R.; 10 miles below Russian Mission.
Ribes triste Pall. — 20 miles above Russian Mission.
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Spiraea Beauverdiana Schneid. — Cape Newenham; Nlghtmute; Kisaralik 
Lake; Eek; Marshall.

Luetkea pectinata (Pursh.) Kuntze. — Kisaralik Lake.
Rubus ardicus L. — Nightmute; Kagati Lake; Eek; Middle Eek R.; Upper 

Eek R.; Rethel; Marshall.
R. ardicus (L.) xstellatus Sm. — Cape Newenham; Kisaralik Lake.
R. chamaemorus L. — Kisaralik Lake; Bethel.
Polentilla Egedii Wormskj. var. groenlandica (Tratt.) Polun. — Cape 

Vancouver.
P. frulicosa L. — Kagati Lake; Middle Eek R.; Upper Eek R.
P. hyparclica Malte. —- 10 miles below Russian Mission.
P. norvegica L. subsp. monspeliensis (L.) Asch. & Graebn. — Holy Cross. 
P. pacifica Howell. — Marshall.
P. palustris (L.) Scop. — Cape Newenham; Eek; Middle Eek R.
P. uniflora Ledeb. — Cape Newenham; Kagati Lake; Marshall.
P. villosa Pall. — Marshall; 20 miles above Russian Mission; 10 miles 

below Russian Mission.
Geum Rossii (R. Br.) Sér. — Kisaralik Lake.
Dryas inlegrifolia M. Vahl. x octopetala L. — Kisaralik Lake.
D. octopetala L. subsp. octopetala. — Nightmute; Marshall.
D. octopetala L. subsp. octopetala var. kamtschatica (Juz.) Hult. — Cape 

Newenham; Kagati Lake.
Sanguisorba silchensis C. A. Mey. — Cape Newenham; Nightmute; Kagati 

Lake; Kisaralik Lake; Upper Eek R.
Rosa acicularis Lindl. — 20 miles above Russian Mission.
Lupinus ardicus S. Wats. — Marshall.
L■ noolkatensis Donn. — Cape Newenham; Upper Eek R.
Trifolium repens L. — Holy Cross.
Astragalus umbellalus Bunge. — Nightmute; Kisaralik Lake.
Oxytropis gracilis (A. Nels.) K. Schum. — 10 miles below Russian Mission. 
O. Maydeliana Trautv. — Nightmute.
O. nigrescens (Pall.) Fisch, subsp. bryophila (Greene) Hult. — Cape 

Newenham; Kagati Lake; Kisaralik Lake; Marshall; 20 miles above 
Russian Mission.

Hedysarum alpinum L. subsp. americanum (Michx.) Fedtsch. —- 10 miles 
below Russian Mission.

Lalhyrus marilimus (L.) Bigel. — 10 miles SE of Cape \ ancouver.
L. palustris L. subsp. pilosus (Cham.) Hult. — Eek.
Geranium erianthum DC. — Cape Newenham; Nightmute; Kagati Lake; 

Kisaralik Lake; Marshall.
Empetrum nigrum L. — Cape Newenham; Nightmute; Kagati Lake; Mar

shall.
Callitriche autumnalis L. — Holy Cross.
C. verna L. — Eek; Middle Eek E.; Upper Eek R.
Viola biflora L. — Nightmute; 10 miles below Russian Mission.
V. epipsila Ledeb. subsp. repens (Turcz.) W. Bckr. — Upper Eek R. 
V. Langsdorffii Fisch. — Marshall.
Epilobium adenocaulon Hauskn. — Holy Cross; Marshall.
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E. anagallidifolium Lam. — Cape Newenham; Kagati Lake; Kisaralik Lake.
E. angustifolium L. — Eek.
E. Hornemannii Rchb. — Nightmute.
E. latifolium L. — Cape Newenham; Upper Eek R.; Marshall.
E. palustre L. — 10 miles SE of Cape Vancouver; Eek; Upper Eek R.; 

Marshall.
E. sertulatum Hausskn. — Nightmute; Kagati Lake; Kisaralik Lake. 
Circaea alpina L. — 10 miles below Russian Mission.
Hippuris vulgaris L. — Upper Eek R.
Bupleurum americanum Coult. & Rose. — Kagati Lake; Kisaralik Lake; 

Russian Mission.
Sium suave Walt. — Holy Cross.
Cicuta Mackenziena Raup. — Eek; Aniak.
Ligusticum scoticum L. subsp. Hultenii (Fern.) Hult. — 10 miles SW of Cape 

Vancouver.
L. mutellinoides (Crantz) Willar subsp. alpinum (Ledeb.) Thell. — 

Nightmute.
Conioselinum Benthamii (Wats.) Fern. — Cape Vancouver; Nightmute. 
C. cnidiifolium (Turcz.) Pors. — 10 miles below Russian Mission.
Angelica genuflexa Nutt. — Eek.
A. hicida L. — Cape Newenham; 10 miles SE of Cape Vancouver; Kagati 

Lake; Kisaralik Lake; Eek; Marshall.
Cornus canadensis L. — Marshall.
C. canadensis L. x suecica L. — Nightmute.
C. suecica L. — Cape Newenham; Kisaralik Lake; Eek.
Pyrola asarifolia Michx var. purpurea (Bunge) Fern. — Nightmute; Upper 

Eek R.; Kagati Lake.
P. minor L. — Kagati Lake; Kisaralik Lake.
Ledum palustre L. subsp. decumbens (Ait.) Hult. — Cape Newenham;

Nightmute; Kisaralik Lake; Eek; Upper Eek R.; Bethel; Marshall. 
Louiseleuria procumbens (L.) Desv. — Nightmute; Kagati Lake; Kisaralik 

Lake.
Phyllodoce aleutica (Spreng.) A. Heller. — Nightmute; Kisaralik Lake. 
Ph. coerulea (L.) Bab. — Kagati Lake; Kisaralik Lake.
Cassiope Stelleriana (Pali..) DC. — Kisaralik Lake.
Andromeda polifolia L. — Upper Eek R.; Bethel.
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. — Eek.
Arctostaphylos alpina (L.) Spreng, subsp. alpina. — Cape Newenham; 

Nightmute; Kisaralik Lake; Marshall.
A. alpina (L.) Spreng, subsp. rubra (Rehder & Wilson) Hult. — Mar

shall; Eek.
Oxycoccus microcarpus Turcz. — Eek; Bethel.
Vaccinium ovalifolium Sm. — Cape Newenham; Bethel.
V. vitis-idaea L. subsp. minus (Lodd.) Hult. — Eek; Upper Eek R.; 

Kagati Lake.
1. uliginosum L. var. alpinum Bigel. — Cape Newenham; Bethel; Marshall. 
V. uliginosum L. var. salicinum (Cham.) Hult. — Kagati Lake.
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Diapensia lapponica L. subsp. obovala (Fr. Schm.) Hult. — Cape Newen- 
ham; Kisaralik Lake; Marshall.

Primula tschuktchorum Kjellm. — Kagati Lake.
Trientalis europaea L. subsp. arctica (Fisch.) Hult. — Nightmute.
Gentiana algida Pall. — Nightmute.
G. glauca Pall. — Nightmute; Kisaralik Lake.
G. propinqua Richards. — Kisaralik Lake.
Menyanthes trifoliata L. — Eek, Bethel.
Polemonium acutiflorum Willd. — Cape Newenham; Kagati Lake; Eek; 

Middle Eek R.
Myosotis alpestris F. W. Schm. subsp. asiaiica Vestergr. — Kisaralik Lake.
Mertensia paniculata (Air.) G. Don. var. Easlwoodae (Macbr.) Hult. 

Nightmute; Kisaralik Lake; Middle Eek R.; Upper Eek R.
Mentha arvensis L. — Holy Cross.
Veronica Wormskjoldii Roem. & Schult. — Kisaralik Lake.
Lagotis glauca Gaertn. — Cape Newenham; Nightmute; Kisaralik Lake.
Castilleja elegans Malte. — Kisaralik Lake; 20 miles above Russian 

Mission.
Euphrasia mollis (Ledeb.) Wettst. — Upper Eek R.
Rhinanthus minor L. subsp. groenlandicus (Chab.) Neum. — 10 miles SE of 

Cape Vancouver; Eek; Upper Eek R.; Bethel.
Pedicularis capitata Adams. — Nightmute; Kisaralik Lake.
P. labradorica Wirsing. — Kagati Lake; Upper Eek R. 20 miles above 

Russian Mission; Marshall.
P. lanata Cham. & Schlecht. — Cape Newenham; Nightmute; Upper Eek 

R.; Marshall.
P. Langsdorffii Fisch. — Marshall.
P. Pennellii Hult. — Upper Eek R.
P. sudetica Willd. subsp. pacifica Hult. — Cape Newenham; Eek; Upper 

Eek R.
P. verticillala L. — Cape Newenham; Kagati Lake; Upper Eek R.; Eek.
Planlago major L. — Holy Cross.
Galium boreale L. — Nightmute; Kagati Lake; Middle Eek R.; Holy Cross.
G. trifidum L. - - Eek; Upper Eek R.; Marshall.
Viburnum edule (Michx) Raf. — Middle Eek R.; 20 miles above Russian 

Mission.
Linnaea borealis L. — Kisaralik Lake.
Valeriana capitata Pall. — Cape Newenham; Nightmute; Eek; upper Eek R.
Campanula lasiocarpa Cham. — Nightmute; Kisaralik Lake; Marshall; 20 

miles above Russian Mission.
Solidago lepida DC. — 10 miles below Russian Mission.
S. mulliradiata Ait. — Cape Newenham; Nightmute; Kisaralik Lake; Middle 

Eek R.
Aster sibiricus L. — 10 miles SE of Cape Vancouver; Kisaralik Lake.
Erigeron peregrinus (Pursh) Greene. — Cape Newenham.
Antennaria alaskana Malte. — Cape Newenham; Kagati Lake; Kisaralik 

Lake; Marshall; 20 miles above Russian Mission.
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Gnaphalium uliginosum L. — Holy Cross.
Achillaea borealis Bong. — Cape Newenham; Eek; Upper Eek R. 
Matricaria suaveolens (Pursh) Buchen. — Nightmute; Eek; Holy Cross. 
Chrysanthemum arcticum L. subsp. arcticum. — Cape Newenham; Eek. 
Artemisia arctica Less. — Cape Newenham; Nightmute; Kisaralik Lake;

Middle Eek R.; Marshall; 20 miles above Russian Mission.
A. borealis Pall, subsp. Purshii (Besser) Hult. — 10 miles below Russian 

Mission.
A. glomerata Ledeb. — Cape Newenham; Kagati Lake.
A. Tilesii Ledeb. subsp. Tilesii. — Nightmute.
A. Tilesii Ledeb. subsp. elatior Torr. & Gray. — Holy Cross; 10 miles 

below Russian Mission.
A. Tilesii Ledeb. subsp. Gormani (Rydb.) Hult. — Kisaralik Lake; 

Upper Eek R.
Petasiles frigidus (L.) Fr. — Cape Newenham; Nightmute; Kagati Lake; 

Kisaralik Lake; Eek.
P. frigidus (L.) Fr. x hyperboreus Rydb. — Eek; Marshall; 20 miles above 

Russian Mission.
Arnica Lessingii Greene. — Cape Newenham; Nightmute; Kisaralik Lake; 

Marshall.
A. louiseana Farr, subsp. frigida (Meyer) Maguire. — Kagati Lake;

Kisaralik Lake; 20 miles above Russian Mission.
Senecio congestus (R. Br.) DC. — Upper Eek, R.; Eek.
S. conterminus Greenm. — Kagati Lake.
S. lugens Richards. — Kisaralik Lake.
S. pseudo-arnica Less. — Cape Newenham.
S. resedifolius Less. — Nightmute; Kagati Lake; Kisaralik Lake; 20 miles 

above Russian Mission.

Section for Botany, State Museum of Natural History, Stockholm 50.
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NÅGRA KÄRLVÄXTER NYA FÖR PITE LAPPMARK 
SAMT NYA LOKALER FÖR CYPRIPEDIUM 

CALCEOLUS L. OCH POLEMONILM 
ACUTIFLORUM WIELD.

AV

JIM LUNDQVIST.

Draba liirta L.; O. E. Schulz.

Förekomsten av denna art i PLpm har betvivlats av Arwidsson 

(1943 p. 209) och senare av Wistrano (1962 p. 151). För några år 
sedan uppmärksammade jag i Merkbergets sydrasbrant en Draba- 
art, som avvek från den vanliga arten Draba norvegica Gunn. bl. a. 
genom sin högre växt och det langa stillet pa skidan. Denna ail 
bestämdes senare till Draba liirta L.; O. E. Schulz (verifierat av Jan 

Borg).
Fyndet av Draba liirta i PLpm är icke på något sätt märkligt med 

tanke på artens utbredning i övrigt (bicentrisk; sydligaste fyndorter 
i Tärna socken, Lycksele lappmark, och angränsande delar av 
Norge för den nordliga populationen, Rune 1950 p. 500 och muntl. 
medd.). Emellertid torde den vara lätt att förbise på grund av lik
heten med Draba norvegica, varför den hittills inte uppmärksam
mats i PLpm.

Arten är vissa år tämligen rikligt förekommande i Merkbergets 
sydsida, dels å bergväggen, dels i bergroten, och växer där tillsam
mans med D. norvegica, med vilken den ej tycks hybridisera i nämn
värd utsträckning.

Den insamlade kollekten har kala skidor. Hårigheten på skidorna 
varierar hos arten betydligt inom skilda områden och kan icke 
sägas ha systematiskt värde (enl. Jan Borg).

Genom nämnda fynd är hittills fyra kärlväxtarter, vilka publice
rats som nya för PLpm, påträffade just i och vid Märkepakte (Merk- 
berget) i Laisdalen (jfr Lundqvist 1963 p. 79). Tre av dessa har 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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ännu sin enda lokal i PLpm just här, medan Cypripedium calceolus 
är påträffad på några andra lokaler (se nedan samt Pilström 1966). 
Även vid Merkberget är nu Cypripedium känd från ytterligare en 
plats, sedan L. E. Kers under uppdrag av K. Vattenfallsstyrelsen 
påträffade den sommaren 1965 helt nära den av mig publicerade 
lokalen. Skyddsvärdet av berget och den intilliggande klyftan fram
står med allt tydligare pregnans, särskilt med tanke på eventuell 
framtida reglering av den ovanför liggande delen av Laisdalen 
(fig. 1). Av allt att döma kommer Vattenfall att vidtaga nödiga skydds
åtgärder genom de initiativ som redan tagits.

Callitriche hermaphroditica L.
Denna art påträffades hösten 1961 på flera ställen runt Mittisjöns 

och Gautojaures stränder (hotas av ovannämnda reglering). Arten 
har inte publicerats från PLpm tidigare, men finns angiven i Wah
lenbergs resedagbok 1807 p. 44. Av Wahlenberg bestämt her- 
bariematerial av växten i fråga taget endast 3 veckor senare vid 
Vuollerim i Lule lappmark förvaras å Botaniska Museet i Uppsala.

På den av Wahlenberg angivna lokalen Arjeplogs kyrkplats, 
»strömmen som är wid Skolmästargården», är växten troligen nu
mera utgången. Hösten 1965 eftersöktes den förgäves med båt vid 
Arjeplogs kyrkplats, likaså i Storlaisan nedströms Gautojaure. N. 
Quennerstedt undersökte sjösystemen Storavan-Uddjaur-Aisjaur 
och Sädvajaure-Tjaktjajaure på uppdrag av Norrbygdens Vatten
domstol (Quennerstedt 1952 och 1959 samt muntl. medd.), men 
påträffade ej arten i fråga. Att flera lokaler för växten skulle finnas 
är numera ifrågasatt, sedan sjösystemet Storavan—Hornavan blivit 
reglerat.

Arten förekommer runt Gautojaure (452 m ö. h.) och Mittisjön 
(Kaskajaure, 460 m ö. h.) i ett bälte dominerat av Subularia aquatica, 
Eleocharis acicularis, Isoetes echinospora, Drepanocladus exannulatm 
m. 11. (nedre geolitoralen — hydrolitoralen, terminologi enl. Du 
Rietz 1950). Största påträftade djup var 118 cm i Gautojaure d. 
27.9.61 vid ett pegelvärde av 262 cm (0-punkt vid 450,00 m). Vatten
ståndet har här varierat mellan 140 cm d. 30.3-10.4.60 och 477 cm 
d. 22.6.58 (extremvärden enl. Vattenfalls avläsningar under sjuårs
perioden 1958-64). Evenluell reglering skulle givetvis utrota arten 
i de båda sjöarna, eftersom vattenståndet avses att höjas med 46 m 
i Gautojaure. Likaså skulle den hittills enda kända lokalen för 
Potamogeton filiformis i PLpm, stranden av Gautojaure vid byn

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



192 JIM LUNDQVIST

Gautosjö (Arwidsson 1943 p. 157), samt en av tre kända lokaler for 
Polemonium acutiflorum (op. cit. p. 233) utplånas. Av allt att 
döma tillhör de nämnda sjöarna ett rikområde ur all
mänbiologisk synpunkt, som med utlöpare till ljal- 
mej aureområdet i söder sträcker sig från Plassaselet 
vid Plassavardo i väster ned till Merkforsen och Merk- 
berget i öster. Här kan endast framhållas vikten av att området 
som helhet lämnas intakt och inte blott Tjålmejaureområdet, vilket 
undantogs från utbyggnad genom överenskommelsen mellan natur
vården och vattenkraften 1961.

Polemonium acutiflorum Willd.
Denna art är tidigare publicerad från två olika lokaler i PLpm 

(Swanberg 1936 p. 38 och Arwidsson 1943 p. 233) bada belägna

Fig i. Karta (detalj) ur en av Vattenfallsstyrelsens kartor över dämningsområdet i 
övre Laisdalen samt (infälld) karta över Pite lappmark visande laget av damnmgs- 
resp. skyddsområden samt några växtlokaler omnämnda i texten.

På den stora kartan framträder läget av den tänkta kraftstationen i ostra delen av 
Gautoiaure, den gamla och den nya strandkonturen i denna sjö samt det nedströms 
belägna Sikselet, Märkepakte och Storlaisans västligaste del. Rensning planeras av 
den mellan Sikselet och Storlaisan belägna forsen. Särskilt viktigt är, att strandom
rådena i inloppet till den omedelbart öster om Merkberget belägna Merkklyftan skonas 
(lokal för Cypripedium) samt Merkklyftan själv (lokal för Circaea alpina och Saxifraga 
adscendens). Bäcktillflödet Ull Merkklyftan från tjärnarna ovanför måste vid eventuell 
reglering lämnas intakt då den rika vegetationen med bl. a. Circaea på klyitans botten 
är beroende av en oförändrad mängd genomsipprande vatten i marken.

På den infällda kartan har markeringar gjorts enl. följande:

0 dämningsområdets östgräns (Merk- 
berget)

a det hotade området 
b område av högsta värde- och ange- 

lägenhetsklass enl. Beskow-Rasmus- 
son 1959

c fågelskyddsområdet omkring sjön 
Tjålmej aure

+ Cypripedium calceolus och Myosolis 
laxa ssp. caespitosa vid Skellefteälven

x Viola riviniana (jfr texten)

the eastern limit of the damming area 
(Mt Merkberget)

the threatened area
area of highest value and urgency class 

acc. to Beskow-Rasmusson 1959

the bird protection area around Lake 
Tjålmej aure

Cypripedium calceolus and Myosolis laxa 
ssp. caespitosa by River Skellefteälven 
(cf. the text)

Viola riviniana (cf. the text)

Map detail of the eastern part of the damming area of River Laisälven and (inset) map 
of Pite Lappmark showing damming and protection areas and some plant localities
mentioned in the text. . . .

The map detail shows the situation of the intended power station in the eastern part 
of Lake Gautojaure, the old and the new shore line of this lake (the lake will be dammed 
46 m in case of regulation) and a little downstream Mt Märkepakte (Mt Merkberget) 
at the western end of Lake Storlaisan. Merkklyftan is the erosion valley or gorge near 
the mountain. It is important to note that the shores around the entrance of the gorge 
should be protected (locality for Cypripedium), as well as the gorge itself (locality lor 
Circaea alpina and Saxifraga adscendens).

The inset map has been marked according to the text above.

Sn.Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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inom Laisälvens vattensystem. Swanbergs lokal ligger vid den bäck 
som rinner upp på östsidan av fjället Tjekam och rinner ut i Tjål- 
mejaure (meddelat av P. O. Swanberg i brev d. 1.1.63). Också 
den nya lokalen ligger inom samma område, nämligen vid Plassa- 
selet, här påträffad av C. Bliding och C. Grill redan 1946-48 (enl. 
meddelande Irån C. Bliding) samt återfunnen på tre olika ställen 
runt Plassaselet vid mitt besök 1961. Enligt C. Grill (meddelat i 
brev d. 4.7.62) finns ett tämligen rikt bestånd i ren klippterräng vid 
bäcken mellan fjällen Svaipa och Ertektjåkko högt ovanför Plassa- 
selets yta på sydsidan av Laisälven (Plassaselet ligger 500 m ö. h.). 
Runt seiet förekommer växten ingenstans i större mängd. Den tycks 
trivas bäst i övre geolitoralen i videsnår och tillsammans med fuktig- 
hetskrävande växter som Galium palastre, Viola epipsila, Mnium- 
artcr etc. Den av Arwidsson påträffade lokalen vid Mittisjön hotas 
som tidigare nämndes av överdämning.

Inom det av reglering hotade området i övre Laisdalen inklusive 
byggnadsområdet för kraftverket i Merkforsen är således hittills på
träffade följande växter ej kända från övriga PLpm och i ett par 
fall även för Skandinavien som helhet mycket sällsynta växter:

1) Potamogeton filiformis Pers. Indikerar eutrofa förhållanden 
(Quennerstedt 1965 p. 200).

2) Draba hirta L.; O. E. Schulz (se ovan).
3) Saxifraga adscendens L. (Lundqvist 1963 p. 79).
4) Callitriche hermaphroditica L. (se ovan).
5) Circaea alpina L. (Lundqvist 1963 p. 79).
6) Polemonium acutiflorum Willd. (se ovan).

Av dessa är två växter hotade att utrotas ur Pite lappmarks flora, 
medan ytterligare två är allvarligt hotade att decimeras genom de 
åtgärder regleringsföretaget kommer att företaga.

Några andra sällsynta växter, t. ex. Cypripedium calceolus, Anthyllis 
vulneraria ssp. lapponica, Scutellaria galericulata och Leiocolea ba- 
densis förekommer även inom området i fråga. På grund av att om
rådet som helhet betraktat är mycket bristfälligt undersökt vågar man 
påstå, att det säkerligen inom sig rymmer andra märkliga element 
av stort naturvetenskapligt värde och att därför Laisdalens vanda
lisering borde bestämt avstyrkas eller också att medel borde anslås 
för områdets fullständiga utforskning.
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Tabell I. Kalkväxtrikt växtsamhälle (med bl.a. Cypripedium calceolus) 
från Merkberget resp. Simselet, Arjeplogs sn.

Analyserna nr 1—3 är gjorda vid Merkberget d. 28.7.1963, analyserna nr 4-6 vid Sim- 
selet d. 11.8.1963 och analyserna nr 7-10 vid Simselet d. 21.7.1964. Täckningsgradskala 

enl. Hult-Sernander-Du Rietz, gp = groddplanta.
Plant community rich in calciphilous plants (among them Cypripedium calceolus) from 
the Cypripedium localities described in the text. The degree of cover acc. to Hult- 

Sernander-Du Rietz, gp = seedling.

0,25 m2-rutor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n Empelrum hermaphoditum......... 2 2 1 1

Juniperus communis..................... 3 1 1 3
Salix hastata.................................... 1
Vaccinium myrtillus.................... 1 1 1
V. vitis-idaea.................................. 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3

V. uliginosum ................................ 1

g Anthoxanlhum odoralum ........... 1 1 2
Carex capillaris.............................. 1 1 2
C. nigra.............................................. i
C, ornithopoda................................ 2 2 1 i i 1 2 1
C. panicea......................................... i 1
C. vaginata .................................... 2 1 2 i 1 1 1 1 2 2

Deschampsia caespitosa.............. i 1
Equisetum pralense....................... i 1 1
E. variegalum.................................. 1 1 1 i

Festuca ooina.................................. 1 i 1 1

F. rubra ........................................... i 2 1 1 2
Luzula pilosa.................................. i 1 1
Melica nutans ................................ 1 2 1 2 2 1 1 i
Poa alpina....................................... 1

h Bartschia alpina ........................... 2 1 1 1 1 2 2 2 2
Campanula rotundifolia.............. gP 1
Cirsium heterophyllum................ 2 2
Cypripedium calceolus.................. 3 2 2 4 4 2 3 3 2 3
Geranium silvaticum..................... 1 3 2 2 2 1 1 3 3
Hieracium spp........................... 1 1 1 1
Melampyrum pralense.................. 1 1 1 1 1
M. silvaticum.................................. 1 1 2
Melandrium rubrum........... .. 1
Paris quadrifolia........................... 1
Parnassia palustris....................... 1 1 1
Pedicularis lapponica.................. gP 1
Polygonum viviparum.................. 1
Potentilla erecta.............................. 3 3 3
Pyrola rotundifolia ....................... 2 2 1 2 2 1 1
Ramischia secunda....................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Tabell I (forts.)

0,25 m2-rutor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rubus saxatilis .............................. 1 1 1 2 1
Saussurea alpina............................ 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1
Selaginella selaginoides................ 1 1 1 1 1
Solidago virgaurea......................... 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Thaliclrum alpinum..................... 1 1 2 1 1 1 3 3 2 1
Trientalis europaea....................... 1 1 2 1
Trollius europaeus ....................... 1 1 1 2 2 2 3 3 2
Viola biflora..................................... 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2

b Barbilophozia barbata.................. 1 1 1 1 1
B. hatcheri....................................... 1
B. hjcopodioid.es.............................. 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Blepharostoma trichophyllum . .. 1
Brachythecium reflexum.............. 1 1
B. salebrosum ................................ 1 1 1 1 1
Bryum pallescens coll.................... 1 1 1
B. pseudotriquetrum..................... 1 1 1 2 1 2
Campylium slellatum..................... 2 3 2 2 1 1
Dicranum bonjeani....................... 1 1
D. scoparium................................... 1
Ditrichum flexicaule..................... 1 1 1
Drepanocladus uncinatus............ 1 1 1
Fissidens adianthoides................ 1 1 1
Hylocomium pijrenaicum............ X 2 2
II. splendens ................................... 5 4 5 3 4 1 1
Leiocolea badensis ......................... 1
L. sp..................................................... 1 1
Lophozia sect. Ventricosae......... 1 + 1
Mnium spinosum ......................... 1 1 1 1
Orthocaulis quadrilobus................ 1 1 1 1 1
Pleurozium Schreberi .................. 1
Ptilidium ciliare.............................. 1 +
Rlujtidiadelphus triquetrus......... 1
Scapania cuspiduligera................ 1 1 +
Sphagnum warnstorfianum......... 3 3 2
Tortula ruralis................................. 1 1
Tritomaria quinquedentata......... 1
T. scitula.......................................... 1 1

1 Peltigera canina.............................. 1 1 1
P. leucophlebia................................. 1 1 1
P. praetextata................................... 2 1

Antal arter (Number of species): 34 30 34 33 29 29 33 36 31 24
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Viola riviniana Rchb.

Denna art betraktas av Wistrand (1962 p. 151) som »värd att 
efterforskas» i PLpm. Arten är nu känd pa tva lokaler i Lapp
marken:

1) Granskogen vid Tjäutjanåive-vägen (vägen Abbraur—Svannäs), 
Arjeplogs socken. Växten upptäcktes här under en exkursion till
sammans med Wistrand 1964. Granskogen, som ligger vid gränsen 
mellan Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar, är mycket artrik i vissa 
delar. Lokalen för Viola riviniana ligger mellan den nyanlagda revir- 
vägen och Skellefteälvens gamla flodfåra (se Wistrand och Lund- 
qvist 1964 p. 17, kartan) och endast ett par meter ovanför den 
gamla flodbottnen. Där växten förekommer, utgör granskogen en 
örtristyp dominerad av Gymnocarpium dryopteris, Geranium silvati- 
cum och Vaccinium vitis-idaea i fältskiktet och Hylocomium splendens 
i bottenskiktet. Granskogen är tät och högvuxen. Förutom Viola 
riviniana finns några intressanta Hieracium-iirtcr, vilka kommer att 
publiceras i annat sammanhang.

2) Gaddaberget i Arvidsjaurs socken. Floran i Gaddaberget och 
närmaste omgivningar är i mångt och mycket synnerligen särpräglad 
beroende på en viss grönstensinblandning i den eljest av granit 
dominerade berggrunden (jfr Wistrand och Lundqvist 1964 p. 10 
och i). 47). Som särskilt intressanta i Gaddaberget må nämnas klyf
tan i bergets östra del, där ena bergväggen består av amfibolit och 
Viola riviniana-loka.\en i bergets västra del. \ io la riviniana växer här 
i närheten av en liten bäckfåra, som förlorar sig längre ner i ras
branten och förmodligen tidvis sinar. Arten upptäcktes här som
maren 1965.

Båda ovan angivna lokaler ligger 410-430 m ö. h.

Cypripedium calceolus L. och Myosotis laxa Lehm. ssp. caespitosa 
(C. F. Schultz) Hyl.

Dessa arter påträffades sommaren 1963 vid Simselet mellan Horn- 
avan och Sädvajaure i Skellefteälvens dalgång, 443 m ö. h. (således 
Cypripedium på ungefär samma nivå som vid Merkberget). Cypri- 
pedium hade påträffats av några turister, varför jag för att verifiera 
lokaluppgiften reste dit. Växten påträffades mycket riktigt på den 
angivna lokalen, där den förekom något rikligare än vid Merkberget 
och i ett liknande växtsamhälle (se tabell I). Detta utgjordes av en 
fuktig ristyp dominerad av Vaccinium vitis-idaea, Cypripedium cal- 
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ceolus och Geranium silvaticum i fältskiktet och Hylocomium splen- 
dens, H. pyrenaicum och Sphagnum warnstorfianum (fläckvis) i bot
tenskiktet. Det karakteristiska var förekomsten av en rad kalkin
dikatorer i fält- och bottenskikt, förutom Cypripedium bl. a. några 
sällsyntare levermossor (bestämda av S. Arnell). Leiocolea badensis 
från Cypripedium-lokalen vid Merkberget (jfr tabell I) är såvitt jag 
känner till ej tidigare publicerad från PLpm, men torde kunna på
träffas på flera lokaler vid närmare efterforskning. Växtsamhället 
kan i vissa fall tävla med Dryas-hedens rikaste partier i fråga om 
artrikedom.

Nedanför på stranden i mellersta geolitoralen fanns Myosotis laxa 
ssp. caespitosa, vilken icke tidigare uppgivits för PLpm. Arten har 
tydligen kunnat hålla sig kvar trots ett konstant lågt vattenstånd 
sommartid till följd av regleringen av Sädvajaure omedelbart upp
ströms. Förmodligen kan den påträffas på ytterligare några lokaler 
inom Lappmarken.

Jag ber här att få tacka med. och fil. dr Sigfrid Arnell, Uppsala, för 
värdefull hjälp med bestämning av levermossor, fil. mag. Jan Borg, Upp
sala, för uppgifter om Draba hirta samt kontrollbestämning av mitt Draba- 
material, fil. dr Carl Bliding och med. dr Claes Grill, Borås, för med
delanden om floran vid Plassaselet, fil. kand. Lars E. Kers, Stockholm, 
för ny lokaluppgift om Cypripedium vid Merkberget, doc. Nils Quenner- 
stedt, Uppsala, för meddelande om Callitriche hermaphroditica, doc. Olof 

Rune, Umeå, för uppgift om Draba hirta i Tärna socken och angränsande 
delar av Norge samt tandläkare P. O. Swanberg, Skara, för noggrann 
lokaluppgift om Polemonium vid Tjålmejaure.

Förprojektsektionen vid Statens Vattenfalls verk har benäget ställt kart
material och uppgifter om vattenstånd till förfogande, för vilket jag tackar 
på det hjärtligaste.

För värdefulla synpunkter rörande manuskriptet och för lavbestäm
ningar tackar jag prof. G. Einar Du Rietz, Uppsala.

Mr. E. Martin, Michigan, tackar jag för kontroll av den engelska texten.

Summary.

Some vascular plants new to Pite Lappmark, Lapland, North Swe
den, and new localities for Cypripedium calceolus L. and Polemonium 
acutiflorum Willd.

Draba hirta L.; O. E. Schulz.

This species was found some years ago on Mt Merkberget but was 
not determined until lately. It grew on the south side of Mt Merk-
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berget and together with the closely related Draba norvegica Gunn. 
The find in Pite Lappmark (PLpm) is not remarkable as the nor
thern population of the bicentric species extends into the nearby 
Lycksele Lappmark and adjacent parts of Norway. Because of its 
resemblance to D. norvegica it has been overlooked.

The remarkable flora of Mt Merkberget and the nearby erosion 
valley has been described by Lundqvist 1963 p. 79. L. E. Kers who 
visited the mountain in 1965 found Cypripedium calceolus in a new 
place close to the published locality.

Callitriche hermaphroditica L.
This species was found in 1961 in several places around the lakes 

Mittisjön (Kaskajaure, 460 m above sea-level) and Gautojaure 
(452 m). It was denoted from PLpm in Wahlenberg’s journal 1807 
(p. 44) but not published. The species has been looked for by 
Quennerstedt (stenciled reports 1952 and 1959) and myself in 
some other lakes and rivers and also on Wahlenberg’s locality 
but was not found anywhere else.

The species has its highest frequency in a belt corresponding to 
the lower geolitoral to the hydrolitoral belt (terminology acc. to Du 
Rietz 1950). It was found at a maximum depth of 118 cm in Lake 
Gautojaure on 27 Sept., 1961, at a water-mark level of 262 cm (the 
extremes of the water level during seven years are 140 and 477 cm 
resp., 0-level at 450.00 m). Eventual regulation of the upper parts 
of the valley of Laisdalen will destroy the species and two other 
remarkable localities for Potamogeton fdiformis (Arwidsson 1943 p. 
157) and Polemonium acutiflorum (op. cit. p. 233) respectively.

Polemonium acutiflorum Willd.
This species was earlier published from two localities in PLpm 

(cf. Wistrand 1962 p. 134), both of them situated within the water 
system of the upper River Laisälven. Also the new locality, consist
ing of several finding places, is situated within the same area. It was 
found already in 1946-48 by C. Bliding and C. Grill and refound 
by me in 1961. It grew in the upper geolitoral belt preferring moist 
Salix shrub.

The upper course of River Laisälven is now threatened with 
damming to provide hydro-electric power (Lundqvist 1963 p. 82). 
Within the threatened area the following more or less rare plants 
are known:
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1) Potamogeton fdiformis Pers. Indicating eutrophic conditions.
2) Dr ab a hirta L.; O. E. Schulz. See above.
3) Saxifraga adscendens L. (Li ndqvist 1963 p. 79).
4) Callitriche hermaphroditica L. See above.
5) Circaea alpina L. (Lundqvist 1963 p. 79).
6) Polemonium acutiflornm Willd. See above.

Among these, two plants are threatened with obliteration from 
the flora of PLpm, while two more species will be decimated. Some 
more rare plants, e.g. Cypripedium calceolus, Anthyllis vulneraria ssp. 
lapponica, Scutellaria galericulata and Leiocolea badensis are present 
within the threatened area. In spite of the area being on the whole 
very imperfectly investigated we believe the area to be rich from a 
general biological viewpoint. Lake Tjålmejaure and the area around 
that southern part of the mentioned area, widely reputated as a 
bird protection area, is the only definitely protected area of the water 
system of the upper River Laisälven. The author emphasizes the 
importance of the area as a whole being left intact.

Viola riuiniana Rchb.

This species was found on two localities in PLpm, situated at 
410-430 m above sea-level. The species was not published before 
from PLpm.

Cypripedium calceolus L. and Myosotis laxa Lehm. ssp. caespitosci 
(C. F. Schultz) Hyl.

'fhese species were found close to each other in the upper course 
of River Skellefteälven. The latter species was not published from 
PLpm earlier.

The plant community of Cypripedium is recorded in Table I.
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VÄXTLOKALER FRÅN ÖSTRA ARVIDSJAUR.

AV

INGMAR PILSTRÖM (t).

Inledning.
(Av Gunnar Wistrand.)

Civiljägmästaren Ingmar Pilström vid Skogsvårdsstyrelsen i 
Luleå, som avled i september 1963, var en intresserad och ovanligt 
skarpögd amatörbotanist. Under sina tjänsteresor i Norrbotten och 
Lappland samlade han ett icke föraktligt herbarium, som han dock 
aldrig hann definitivt ordna upp. Man måste beundra hans förmåga 
att under den dagliga gärningen ha ögonen öppna för allt intressant 
och ovanligt i den flora han kom i beröring med. Han publicerade 
liera uppsatser av stort intresse, de flesta i Norrbottens Biologiska 
Förenings småskrifter. Denna skriftserie, som innehåller många bi
drag av värde för forskningen, har tyvärr inte nått den spridning 
bland svenska växtgeografer den är förtjänt av, och jag har själv 
beklagligtvis förbisett en och annan där publicerad lokaluppgift.

Pilström hade även ornitologiska intressen och medverkade med 
ringmärkning av fåglar för riksmuseets räkning. Han har även pub
licerat en uppsats med ornitologiskt innehåll.

I februari 1963 meddelade Pilström i brev, att han sommaren 
1961 gjort en rad växtfynd inom Arvidsjaurs socken och därvid 
funnit flera arter, som inte fanns medtagna i min avhandling om 
kärlväxtlloran i Pite lappmark (1962). Det var vår första kontakt, 
och han hade inte tidigare känt till, att avhandlingen var under ut
arbetande. Han skickade mig senare en packe växter för granskning. 
Växterna var i allmänhet korrekt bestämda, och många av dem 
innebar verkligt intressanta fynd. Jag uppmanade honom att göra 
en sammanställning av materialet i och för publicering men saknade 
länge vetskap om hur långt denna sammanställning avancerat vid 
hans oförmodade bortgång.

I somras (1965) hade jag tillfälle att tillsammans med fil. lic. 
Jim Lundqvist vid Växtbiologiska Institutionen, Uppsala, göra ett
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besök i Pilströms hem i Luleå. Vi anträffade därvid bland hans 
papper ett blyertsskrivet manuskript, behandlande just Arvidsjaurs- 
materialet. Den följande artförteckningen bygger i huvudsak på 
detta manuskript, i vilket endast små redaktionella ändringar, tillägg 
och strykningar gjorts. En kollekt av den sällsynta Carex laxa fanns 
i herbariet men nämns inte i manuskriptet. Pilström hade tydligen 
ej varit fullt säker på bestämningen. Jag tycker detta vittnar gott 
om hans ambition att endast framlägga fullt säkra uppgifter. Jag 
tackar varmt fru Greta Pilström för tillstånd alt bearbeta manu
skriptet för publicering och Jim Lundqvist för värdefull medverkan.

Pilström har i manuskriptet använt min metod från 1962 att 
ange lokalernas läge med hänvisning till de topografiska kartbladen 
i skalan 1 :200 000 (jfr WD 1962 p. 45). I enlighet härmed betyder 
t. ex. (35 SW) den sydvästra fjärdedelen av kartbladet nr 35. Endast 
två blad är inblandade i detta fall: nr 35 Arvidsjaur och nr 43 Jörn. 
Herbariebelägg för flertalet lokaluppgifter finns i Pilströms her
barium i Luleå, som kommer att bevaras. Den text nedan, som är 
satt med borgis, är med obetydliga ändringar manuskriptets. Med 
finstil har satts vissa förtydliganden och kommentarer, för vilka 
utgivaren är ansvarig. Nomenklaturen och arternas ordningsföljd 
följer Hylander (1955). Auktorsnamnen har utelämnats. Väder
strecken förkortas N, S, E och W.

Ödegården Grandal, som nämns liera gånger, ligger på själva 
gränsen mellan Arvidsjaurs och Piteå socknar. Vissa delar av in- 
ägorna faller sålunda utanför lappmarken och tillhör Norrbotten. 
Även lokaler från dessa partier är medtagna, men Pilström påpekar 
i texten vad som härrör från Piteå socken.

Det här framlagda materialet omfattar åtskilliga arter, helt nya 
för Pite lappmark, och dessutom lokaler för många ytterst sällsynta. 
Vad som enligt min mening ger materialet ett särskilt värde är på
visandet av det kanske förnämsta eutrofområdet inom Arvidsjaurs 
eljest ganska oligotroft präglade socken. Området sträcker sig från 
södra stranden av Sandträsket i en båge över Rörmyran och skogen 
vid Lidmyrliden (kartans Lidmyrheden) ned emot lappmarksgrän- 
sen vid Gallejaur. Det kan kanske betraktas som en nordlig utlöpare 
av eutrofområdena i Malå sn. Tyvärr har dämningar och vägbyggen 
i samband med Gallejaurs nya kraftverk förstört åtskilliga av Pil
ströms lokaler. Den hittills enda lokalen i Arvidsjaur för Ranunculus 
confervoides (WD 1938 p. 222) är också förstörd.
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Göte Ingmar Pilström föddes den 6 okt. 1915 i Ekebyborna, 
Östergötland. Han avlade studentexamen i Uppsala år 1935 och ut
examinerades från Skogshögskolan 1941. Från 1942 till sin död var 
han anställd vid Skogsvårdsstyrelsen i Luleå. Han avled den 14sept. 
1963.

Publicerade skrifter (samtliga av år 1952):
Två nya fyndorter för skogsfrun (Epipogium aphyllum Sw.). Norrb. 

Biol. Fören. småskr.
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Dianthus superbus L. och Eu

phorbia esula L., funna i Lappland. Bot. Not.
Bidrag till kännedomen om floran inom Gällivare socken. Norrb. Biol. 

Fören. småskr.
Vita odon (Vaccinium uliginosum f. leucocarpum Zabel). En för Sverige 

tidigare okänd odonform funnen i Arvidsjaurs socken. Norrb. Biol. Fören. 
småskr.

Några ornitologiska iakttagelser. Norrb. Biol. Fören. småskr.

Artförteckning.

Equisetum hiemale. (35 SW) 2 km S om Lappskobacken i myrkant: (43 
SW) Mörtbergets nedre N-sluttning i starrhängmyr.

Botrychium multifidum. (43 NW) Hällsel; Forsnäs; Boksele. Torr gräsmark 
vid gårdar.
Denna art förefaller att vara helt bunden till gamla hårdvallar, som aldrig plöjs eller 
Insås. Av denna orsak finns den mest vid ödegårdar. Jag känner nu sammanlagt 
6 lokaler för arten i trakten av Byske älv.

Pteridium aquilinum. (43 SW) Skellefte älv intill landskapsgränsen. Riklig 
förekomst i högproduktiv granskog av örtristyp. Förekomsten sträcker sig 
över gränsen in i Norsjö socken.
Detta är egentligen det första fyndet av arten inom Arvidsjaur, även om den publi
cerats tidigare från nedre Piteälven fffD & LT 1964 p. 55). Arten förefaller att vara 
skuggälskande i dessa nordliga trakter, och av vissa uppgifter att döma riskerar man 
att den går ut efter kalhuggning av skogsbestånden.

Matteuccia struthiopteris. (43 SW) mellan Gallejaure och Skellefte älv vid 
liten bäck.

Woodsia ilvensis. (43 NW) berget vid Byskeälvens tvära krök S om Hällsel. 
Cystopteris fragilis. (35 SW) berget N om Byske älv mittför Tallberget, 

blockrik skogsmark i W-sluttningen.
Dryopteris spinulosa. (35 SW) nära Byske älv c. 2 km E om Kilvejaures 

E-ände, gammal skogskojeplats, kulturpåverkad mark.
D. dilatata. (43 SW) Sörlidberget, SE-sluttningen, högproduktiv granskog 

av frisk-fuktig örtristyp.
Polypodium vulgare. (43 SW) berget vid Byskeälvens krök S om Hällsel; 

(43 SW) Gallejaur i berget ovanför gårdarna.
Sparganium hyperboreum. (43 SW) dyflark i myr 2 km SE Sandfors.
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Triglochin palustre. (43 SW) sydsluttningen av Lidmyrheden i en liten 
kallkällmyr.
Lidmyrheden är kartans namn, som genomgående används i manuskriptet. Numera 
kallas platsen Lidmyrliden, sedan en skogsbruksskola förlagts dit.

Potamogeton alpinus. (43 NW) Byske älv i seiet W om p. 317,4.
P. perfolialus. (43 NW) Byske älv på samma lokal som föregående art. 
Convallaria majalis. (35 SE) bäcken från Naktetjärn till Vistån, W om 

landsvägen; (35 SW) Kelisån vid p. 340; (35 SW-43 NW) Byske älv, här 
och var efter stränderna från Kilvejaures E. ände nedåt t. o. m. Bokselet; 
(43 SW) Skellefteälvens stränder här och var från lappmarksgränsen till 
strax nedanför Sandfors.
Beklagligtvis har Pilström inte specificerat lokalerna vid Byske och Skellefte älvar, 
något som hade varit av värde för en framtida, mycket önskvärd detalj kartering av 
liljekonvaljens utbredning inom Pite lpm.

Juncus bufonius. (43 SW) Sinkbergets nedre N-sluttning, på timmerväg. 
Calamagroslis lapponica. (43 SW) Sinkberget, bränt hygge i nedre delen 

av sluttningen mot Järvträsket.
Arten är egentligen ganska vanlig inom stora delar av Arvidsjaur, men den blommar 
ganska oregelbundet och förbises därför lätt vissa år.

Phalaris arundinacea. (43 NW) Bokselet (vid Byske älv); (43 SW) Galle- 
jaur by, en mycket tät, praktfull grupp intill en gödselstack. Har säkerligen 
kommit som frö med naturhö från Skellefteälven, där arten växer rikligt 
och där Gallejaurborna har slåtter.
Ang. Ph. arundinacea vid Skellefte älv se WD 1962 karta 36.

Roegneria canina. (35 SW) Byske älv, N. stranden intill dammen vid 
Kilvejaures E. ände; (43 SW) Skellefte älv intill lappmarksgränsen i lund- 
däld.

Eriophorum russeolum. (35 SW) vid »y» i Byske älv, rikligt i blöt myr. 
Lokalen ligger ca 2 km nedströms älvens utlopp ur Kilvejaure, tydligen på N. sidan. 
Ett synnerligen märkligt fynd, det första och hittills enda söder om Pite älv. Endast 
en säker lokal har publicerats från Pite lpm (WD & LT 1964 p. 44), men Pilströms 
fynd är faktiskt ett år äldre. I manuskriptet står E. medium, men enligt Lundqvist 
rör det sig om klar E. russeolum.

E. latifolium. (43 SW) SE-sluttningen av Lidmyrheden i en liten kall
källmyr.
Det första fyndet av denna art i Pite lpm (jfr WD & LT 1964 p. 56). Myrkomplexet 
nedanför Lidmyrheden (jfr anm. ovan) kallas Rörmyran och är av stort intresse. 
E. latifolium förekommer här på åtskilliga ställen utöver den av Pilström angivna 
lokalen.

E. gracile. På samma lokal som föregående art.
Scirpus lacustris. (43 NW) Trappån från lappmarksgränsen till åns andra 

tvärkrök; Kelisån ca 2 km från utloppet i Bokselet; Byske älv i Bokselet 
vid Forsnäs.
Alla tre lokalerna tillhör samma vattensystem. Kelisån är en biflod till Byske älv och 
Trappån tillflöde till Kelisån. Jag har själv sett arten på de båda första lokalerna.

Elcocharis mamillata. (43 NW) vik av Byske älv 3,4 km N om Hällsel, 
dyig, sandig strand. Det. Strandhede. Ny för Pite lpm.
Sv. Bot. Tidskr., G0 (1966): 1
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Carex capitata. (43 NW) 1,5 km W om Forsnäs, 300 m N om Byske älv i 
myrkant; (43 SW) vid »my» i Rörmyran, bäckdäld. De första fynden i 
Arvidsjaurs sn.
Den omtalade bäcken vid »my» i Rörmyran kommer att figurera flera gånger i fort
sättningen, förslagsvis kan den kallas Rörmyrbäcken. Hela området från denna bäck 
framemot Lidmyrheden har en eutrof karaktär och hyser åtskilliga kalkgynnade arter.

C. heleonastes. (43 NW) vik av Byske älv 3,4 km N om Hällsel, dyig, 
sandig strand.

C. loliacea. (43 SW) Gallejaur i berget ovanför gårdarna, kallkälldråg.
C. diandra. (43 NW) myren omdelbart under »de» i Utterliden, intill en 

liten tjärn; myr 1 km WNW »S» i Stövelberg; (43 SW) nordvästra kanten 
av det utdikade S. Lillträsket.
Den sist nämnda lokalen torde nu vara förstörd i samband med omläggningen av 
Skellefteälvens lopp för det nya kraftverket Gallejaur.

C. macloviana. (43 NW) Granliden, torr gräsmark å gårdstun.
C. adelostoma. (43 NW) Byske älv vid Hällsel; (43 SW) 5 km W om Sten

backen vid bäck till Skellefte älv.
C. media. (43 NW) 1 km S om »S» i Sandträsk, skogsdikad myr; (43 SW) 

Rörmyrbäcken.
C. laxa. (43 NW) myr vid S. stranden av Siksjön.

Arten är ej nämnd i manuskriptet. Uppgiften bygger på ett herbarieexemplar. Jag är 
ej fullt säker på vad som avses med Siksjön, eftersom namnet saknas på kartan som 
beteckning på en sjö. Kartans Siksjön är en gård (tidigare gästgivaregård) ca 2 km E 
om vägen Glommersträsk-Älvsbyn, på N. stranden av Byske älv. Lokalen ligger 
antagligen där i trakten.

C. livida. (43 NW) 0,5 km S om »S» i Sandträsk, dyflark.
C. capillaris. (43 SW) Rörmyrbäcken.
Coeloglossum viride. (43 NW) 1 km S om »S» i Sandträsk, dikat kärr, 

numera skogsmark.
Gymnadenia conopsea. (43 SW) kring Rörmyrbäcken, skogsmark av frisk- 

fuktig örtristyp; W om Gallejaures N-ände, 0,3 km från Skellefte älv; 
stranden av Skellefte älv W om Lidmyrheden (inom Vattenfalls dämnings- 
område, förstörd lokal).

Dactylorchis Traunsteineri (coll.). (43 NW) myren mellan Sandträsket 
och »S» i Sandträsk, kärrparti i myr; 1 km S om »S» i Sandträsk, d:o; (43 SW)
2,5 km W om gården i Stövelberg, riklig förekomst i kärr; Rörmyran i kärr- 
partier; 1 km W om Mörtträskets N-ände i kärr (inom Vattenfalls dämnings- 
område, förstörd lokal).
De lapska formerna av artkomplexet D. incarnata — Traunsteineri är alltjämt oupp
klarade. Pilström har tydligen använt namnet i enlighet med min framställning i 
»Pite lappmarks kärlväxtflora», men det rör sig otvivelaktigt om former identiska 
med eller mycket närstående dem i Reivoreservatet, vilka av Svensson (1963 p. 412) 
hänförts till D. incarnata. Från populationen i Saltmyran-Fetmyran (jfr WD 1962 
p. 81) skiljer de sig bl. a. genom att ha helt ofläckade blad.

Epipogium aphyllum. Ej medtagen av Wistrand för Arvidsjaurs socken 
ehuru en lokal tidigare publicerats (Pilström 1952a p. 14). Lokalen med
delas här ånyo: (43 NW) Hålbergs by vid »7» i 376,5 i ett ungskogsbestånd, 
som uppkommit genom dikning av ett lövkärr, 5 blommande ex. 3/8 1949
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ål/4 m2. För Arjeplog har jägmästare Karl Friberg, Luleå meddelat mig 
en lokal.
Vilken denna senare lokal är, nämns inte i manuskriptet. Enligt meddelande av Jim 
Lundqvist skall det dock vara fråga om en lokal på (34 SW -SE) Storön i Storavan 
(av Pilström meddelat i brev till Lundqvist 11/3 1963, arten samlad av Fribergs 
medhjälpare Olle Andersson, Vitån).

Goodyera repens. (35 SW) 2,5 km NW om Renträsk i Stormyrberget; 
(43 SW) nära södra stranden av Gallejaure 1/2 km från lappmarksgränsen; 
vid Skellefte älv nära stranden intill lappmarksgränsen.
Arten uppvisar tydligen en lokalanrikning i terrängen mellan Gallejaure och Skellefte 
älv (jfr WD 1962 p. 82), alltså i ett relativt eutroft område. I mera oligotroft präglade 
delar av lappmarken är den mycket sällsynt.

Hammarbya paludosa. (43 NW) 1/2 km E om Ilällsel i grund, stenig myr 
bland vitmossa; vid N-änden av översta tjärnen, som genomflyts av bäcken 
N om Hällsel, bland vitmossa i f. d. slåttermyr. Ny för Pite lappmark. 

Corallorrhiza trifida. (43 SW) 1 km S om »S» i Sandträsk, dikad sumpskog. 
Calypso bulbosa. (43 SW) troligen icke ovanlig i området Lidmyrheden- 

Gallejaur. Vid »y» i Rörmyran, granskog av fuktig örtristyp; skogspartiet 
mellan Rörmyran och bäcken från Mörtträsket, flerstädes i högproduktiva 
granskogar av frisk-fuktig bräkenristyp (delvis inom Vattenfalls dämnings- 
område); Mörtbergets nedre NW-sluttning i tallskog av frisk ristyp bland 
enbuskar; Gallejaur, alldeles N om gårdarna i högproduktiv tallskog av 
örtristyp.
Alla de anförda lokalerna ligger inom det inledningsvis nämnda området. De 4 lokaler, 
som nämns här, utgör ett mycket värdefullt tillskott till det lilla som är känt om denna 
art i Pite lappmark.

Cypripedium calceolus. (43 NW) 1 km S om »S» i Sandträsk, utefter ett 
skogsdike, ca 30 blommande individ; (43 SW) från Rörmyran vid »my» 
till ca 400 m N-ut, en massförekomst (säkert 500 blommande individ) ut
efter bäck och dikningstrakt å skiftande skogstyper, förekomsten tydligt 
gynnad av dikningen; mellan Gallejaure och Skellefte älv omedelbart ovan 
»be» i Råberget, ett fåtal exemplar i fuktigt, örtrikt dråg. Sistnämnda lokal 
känd sedan länge av Gallejaurborna, av vilka jag fick anvisning om växt- 
platsen.
Jag förmodar, att ovanstående uppgifter härrör från sommaren 1961, och Pilström 
är sålunda den förste botanist, som sett guckuskon i Pite lpm, även om Lundqvist 
publicerat sitt fynd från I.aisdalen tidigare. Jag har haft tillfälle besöka lokalen kring 
Rörmyrbäcken, och den är verkligen mycket rik. Flertalet exemplar står inte i ome
delbar anslutning till själva bäckfåran utan ett stycke in i den omgivande, + örtrika 
skogen. Efter Pilströms besök har en landsväg dragits rakt igenom beståndet i sam
band med Gallejaur kraftverksbygge, men dessbättre tycks skadeverkningarna ha 
blivit ganska små. Den största faran ligger naturligtvis i att lokalen blivit så lätt 
åtkomlig.

Inom Pite lpm är Cypripedium bunden till områden av eutrof karaktär. Den har, 
såvitt hittills känt, ett östligt och ett västligt utbredningsområde och ansluter sig 
sålunda till den grupp jag kallat »bicentriskt silvin» (WD 1962 p. 160).

Salix myrsinites. (43 NW) 1 km S om »S» i Sandträsk, skogsdikad, f. d. 
kärrartad mark.
Den angivna lokalen kan betecknas som en NW-lig utlöpare från myrkomplexet 
Rörmyran. Arten finns emellertid också på andra ställen inom detta komplex, bl. a.
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fram emot Rörmyrbäcken. Lundqvist och jag har insamlat ett rikhaltigt material, 
som till större delen finns på Växtbiologiska Institutionen i Uppsala. Såvitt jag kan 
finna, är S. myrsiniles från Rörmyran inte fullt ren utan innehåller en inblandning av 
någon annan art. Habituellt är den emellertid ganska myrsinites-lik.

Betyla nana x verrucosa. Wistrand upptar inte denna mma-hybrid men 
väl B. nana x pubescens, vilken han anser vara rätt vanlig över hela området. 
Enligt min 20-åriga erfarenhet inom Norrbottens län är B. nana x verrucosa 
ojämförligt vanligare än B. nana xpubescens. Den förstnämnda ser jag 
praktiskt taget varje dag under mina fältarbeten, då den sistnämnda kanske 
påträffas några gånger pr sommar. Tyvärr har jag icke fört mycket an
teckningar om förekomster. För Arvidsjaurs socken vill jag ange lokaler, 
för vilka jag (med ett undantag) har herbarieexemplar: (35 SE) toppen av 
Akkumvare; (43 NW) ca 2 km ESE om gårdarna i Utterliden intill en liten 
Ijärn (ej utsatt på kartan), skogsmark. (43 SW) Sinkberget S om Järvträs- 
ket; mellan Genberget och Sörlidberget; mellan Gallejaure och S.Lillträsket 
innanför inhägnaden till och under den fridlysta ormtallen.
Man måste tillmäta Pilströms åsikter om B. nana-hybriderna ett stort värde, efter
som han var en erfaren skogsman och hade ett speciellt intresse just för olika björk- 
lormer. Hans erfarenhet omfattade dock huvudsakligen de östligaste delarna av Lapp
land, varifrån jag själv samlat mycket litet. Ju längre W-ut man kommer, dess van
ligare blir nog B. nana x pubescens (inkl. nana x »tortuosa»).

B. nana x pubescens. (43 SW) Lidmyrhedens SE-sluttning.
Montia fontana ssp. lamprosperma. (43 SW) E om »n» i Lidmyrheden vid 

den mellersta av de tre småtjärnarna, dikesutlopp; Gallejaur, intill brunn 
vid gård.

Stellaria nemorum ssp. monlana. (43 SW) 1 km NNE om gårdarna i Galle
jaur vid E. rågången till Gallejaur utskifte, vid kallkälla.

S. eahjeantha. Samma lokal som föregående.
S. crassifolia. (43 SW) det torrlagda S. Lillträsket i kärr (förstörd lokal).
Spergula rubra. (35 SW) ca 1,5 km från Fjällbonäs efter den nybyggda 

vägen till Bäcklund, rikligt på vägkanten.
Scleranthus annuus. (43 SW) Gallejaur, 1 ex. vid sommarladugård.
Viscaria alpina. (43 SW) Skellefte älv mittför Sandfors, stranden.

Troligen förstörd lokal. V. alpina är betydligt sällsyntare längs Skellefte älv än vid 
Pite älv.

Silene cucubalus. (43 NW) Grandal, gårdstun; (43 SW) Gallejaur, slåtter- 
vall.

Dianthus deltoides. (43 SW) Gallejaur, gårdstun och slåttervall, flera 
grupper, tycks vara under spridning.

Nuphar pumilum. (43 NW) 2 km E om gårdarna i Utterliden i tjärn, ej 
utsatt på kartan.

Actaea sp. (43 SW) vid Skellefte älv nedom Gallejaure intill lappmarks- 
gränsen, rikligt i högproduktiv granskog av fuktig örtristyp (endast omogna 
bär sedda).
Sannolikt rör det sig här om A. erythrocarpa, men bekräftelse erfordras.

Ranunculus peltatus. (43 NW) Byske älv i seiet W om p. 317,4.
Barbarea strida. (43 NW) Byske älv vid Hällsel, stranden.
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Saxifraga hirculus. (43 NW) S om Trappan, nära landskapsgränsen, (43 
SW) det torrlagda S. Lillträsket (förstörd lokal).

S. granulata. (43 NW) Hålberg på åkerren 1949.
Fragaria vesca. (43 SW) Skellefte älv 1 km ovan stigen från Lidmyrheden 

i stranden.
Stigen från Lidmyrheden är nu landsväg. Lokalen ligger inom dämningsområdet och 
är säkert förstörd. Det var den enda hittills kända i strandvegetation vid Skellefte älv. 
Från Pite älv föreligger två lokaler (WD & LT 1964 p. 38).

Potentilla Cranlzii. (43 NW) Forsnäs vid Byske älv, torr gräsmark på 
gårdstunet.

Anthyllis vulneraria ssp. lapponica. (43 SW) södra foten av berget Svart- 
liden nära lappmarksgränsen, rätt rikligt längs kanten av skogsbilväg.
Ståndorten är anmärkningsvärd för denna art, som jag aldrig sett uppträda som 
kulturspridd inom lappmarken. Det är svårt att avgöra hur den kommit till lokalen, 
eftersom den säkerligen inte förekommer vildväxande i denna trakt.

Oxalis acetosella. (43 SW) vid N-ligaste änden av Järvträsket, rikligt utmed 
en vägstakning (medd. av skogsmästare K. E. Gavelin, Luleå); Gallejaur 
omedelbart ovanför gårdarna, rikligt; vid Skellefte älv intill lappmarks
gränsen, rikligt.

Rhamnus frangula. (35 SE) bäcken från Nakteträsket, W om landsvägen; 
(43 SW) Skellefte älv mittför holmarna nedanför Sandfors i däld intill älven.
Jag kan t. v. inte avgöra, huruvida denna lokal påverkats av dammbyggena vid 
Sandfors.

Viola iricolor. (43 NW) Hällsel i gammal slåttervall; Boksele vid gården. 
Daphne mezereum. (35 SW) Kelisån vid p. 340; (43 SW) Rörmyrbäcken. 
Epilobium davurieum. (43 SW) Gallejaur i berget ovanför gårdarna, 

kallkälldråg.
E. Hornemanni. (43 SW) mitt emellan Gallejaure och Skellefte älv vid 

kallkälla.
Pyrola rolundifolia (coll.). (43 SW) skogspartiet mellan Rörmyran och 

bäcken från Mörtträsket, granskog av frisk bräkenristyp.
P. chlorantha. (43 SW) Gallejaur omedelbart ovanför gårdarna, granskog 

av frisk bräkenristyp; mellan Gallejaure och Skellefte älv omedelbart ovan 
»be» i Råberget, fuktigt, örtrikt dråg tillsammans med Cypripedium.

Vaccinium uliginosum f. leucocarpum. Fyndet av denna form, med vita 
bär, liar tidigare publicerats (Pilström 19521» p. 7). (43 NW) 4 å 4,5 km 
WNW Glommersträsk järnvägsstation i mager och något försumpad skogs
mark med gles, oväxtlig granskog, täckande en yta av 5-10 m2. Fyndorten 
är den enda kända i Sverige. F. ö. är formen känd från 3 lokaler i Norge 
och några få i Schweiz och Österrike.

Gentianella amarella. Wistrand har icke ansett sig kunna upptaga arten 
i Pite lappmarks flora, ehuru ett par otillräckligt verifierade uppgifter före
ligger. Jag har emellertid funnit den på två lokaler, bägge vid ödegårdar 
efter Byske älv: (43 NW) Forsnäs; Hällsel vid övre ödegården.
Som med säkerhet känd, är arten ny för Pite lpm. Pilströms fynd gör det dock sanno
likt, att uppgiften från Kasker i Arjeplog (F. Dahlstedt, jfr WD 1902 p. 134) ar 
korrekt.
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Scutellaria galericulala. (43 SW) Skellefte älv mittför holmarna nedanför 
Sandfors, stenig strand.

Prunella vulgaris. (43 SW) Skellefte älv vid Järvselet, stenig strand; norr 
om och intill tjärnen nedanför Sinkberget i slåttervall.

Linaria vulgaris. (43 NW) Grandal, sparsamt på gårdstun på bägge si
dorna om lappmarksgränsen, når alltså in även i Piteå socken.

L. repens. Lokal som föregående men tämligen rikligt. Ny för Pite lapp
mark.

L. repens x vulgaris. Lokal som föregående, rikligare än stamarterna. 
Synes ha bättre konkurrensförmåga i tät gräsvegetation än arterna.
Fyndet av såväl L. repens som dess hybrid med L. vulgaris vid denna isolerat liggande 
ödegård måste betecknas som märkligt. Såväl arten som hybriden torde vara nya 
inte blott för Pite Ipm utan för hela Lappland, liksom även för Norrbotten.

Veronica scuiellata. (35 SW) N. stranden av Kilvejaure i sjöns E-ligaste 
ände, strax ovanför dammen vid Byskeälvens utflöde.

Pedicularis sceplrum-carolinum. (43 NW) Byske älv vid Forsnäs. 
Pinguicula villosa. (43 SW) Rörmyran, h. o. d. i vitmosstuvor.
Utricularia intermedia. (35 SW) 11 km E om Arvidsjaur, myrar mellan 

»a» i Arvidsjaurs (häradsallmänning) och tjärnen N därom, flera blommande 
ex. i dyflarkar.

U. minor. (43 SW) det utdikade S. Lillträsket i dyflarkar och vattenhål 
(troligen förstörd lokal).

Galium boreale. (43 NW) Grandal, några ex. på gräsmark vid gården. 
Kulturspridd?
Det är nog ingen tvekan om att arten är införd på denna lokal. På samma sätt har 
den under senare år kommit in till kyrkplatsen.

G. irifidum. (43 SW) det utdikade S. Lillträsket i kärr. Troligen förstörd 
lokal.

G. verum. (43 NW) Forsnäs, Flällsel, Grandal (inom Piteå socken), på 
övergivna slåttervallar. Ny för Pite Ipm.

G. mollugo. (43 NW) Forsnäs, Hällsel, Grandal i gamla slåttervallar.
G. Vaillantii. (43 SW) Gallejaur, rikligt i ett potatisland.
Erigeron acre ssp. euacre. (43 SW) Gallejaur, gårdstun.
Gnaphalium norvegicum. (43 SW) Lidmyrheden, gammal igenvuxen åker 

vid skogsbruksskolan.
Arten tycks ibland kunna uppträda apofytiskt utanför sitt naturliga utbredningsom
råde. Jag har på senare år sett flera lokaler av denna karaktär inom Arvidsjaur.

Achillea ptarmica. (43 NW) Hällsel, övergiven slåttervall.
Cirsium palustre. (43 SW) myrstråk från Fågelliden W-ut mot Gallejaur 

utskifte.
C. arvense. (43 NW) Hällsel vid S. ödegården massvis i f. d. potatisland. 
Hypochoeris maculata. (43 SW) Skellefte älv 2 km från lappmarksgränsen 

nära strandlinjen, fåtalig. Ny för Pite Ipm.
Sonchus arvensis. (43 SW) Gallejaur vid E-ligaste gården, avskrädeshög. 
Lactuca alpina. (43 SW) SE om Järvträsk vid »rg» i Sörlidberget intill 

rågången i skog av fuktig örtristyp, rikligt.
14- 663872 Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1



210 INGMAR PILSTRÖM (f)

Crepis tectorum. (43 NW) Grandal vid gammal husgrund; (43 SW) Sink- 
bergets sluttning mot Järvträsket, rikligt å bränt hygge.

C. paludosa (43 SW) Lidmyrheden i sluttningen E-ut, intill skogsdike. 
Hieracium aurantiacum. (43 SW) Gallejaur, gårdstun i byn.

Uppgiften finns inte i manuskriptet utan bygger på ett herbarieexemplar.

Zusammenfassung.
Pflanzen fände ans dem östlichen Arvidsjaur, Pile Lappmark, Nord

schweden.
Der im Jahre 1963 verstorbene Forstmeister Ingmar Pilström, bei 

der Forstverwaltung in Luleå angestellt, war ein hervorragender 
Amateurbotaniker. Bei seinem Tode hinterliess er ein Manuskript, 
das über einige Pflanzenfunde im östlichen 'feil der Gemeinde 
Arvidsjaur berichtet. Die meisten dieser Funde wurden im Jahre 
1961 gemacht.

Das Manuskript Pilströms enthält mehrere bemerkenswerte 
Fundorte seltener oder sogar für die Pite Lappmark neuer Arten 
(Eriophorum russeolum, neue Südgrenze in Schweden, E. latifolium, 
Eleocharis mamillata, Hammarbya paludosa, Cypripedium, Gentia- 
nella amarella, Linaria repens, Galium verum, Hypochoeris maculata). 
Obgleich einige der angegebenen Arten inzwischen publiziert sind 
(Lundqvist 1963, Wistrand & Lundqvist 1964), muss Pilström 
als Entdecker sämtlicher angesehen werden.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

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

Slipa pennata vid Nolgården i Näs 1947 och 1965.
Nya lokaler för Dracocephalum ruyschiana.

Den <S juli 1947 upptäckte förf. en ny förekomst av Slipa pennata (fjäder
gräset) vid Nolgården i Näs’ socken på sydöstra Falbygden (Fridén 1948). 
På grund av den torra och varma sommaren hade frukterna jämte sina 
fjadrar redan fallit av. Vid närmare undersökning framgick, att endast 
ett fåtal strån 4 å 5 stycken — det året varit fertila. Av SOpa-tuvornas 
antal kunde jag dock draga slutsatsen, att beståndet, som utbredde sig 
over en yta av 6 å 7 m2, var livskraftigt. Ändock blev det en stor över
raskning, att beståndet nästa sommar kunde utveckla en så riklig frukt
skrud, som framgår av den bild, som förf. tog den 25.6.1948, ett tillfälle, 
då jag hade glädjen att visa kamelandskapet för prof. G. Einar Du Rietz 
(1-hidén 1951 s. 421). Kullarnas blomsterflor var vid denna tidpunkt prakt
fullt och drakblomman var rikligare, än jag kunnat bedöma 1947.

Den redan 1948 fridlysta Stipa-ksen var nu i behov av enbuskröjning 
och därav följande vård. Röjningen har utförts försiktigt, fördelad på många 
år. Allteftersom de täta och utbredda enbusksnåren närmast omkring 
S/ipa-beståndet successivt togs bort, följde Stipa villigt efter. År 1959 
gjordes en arealuppskattning. Fjädergräset täckte helt en yta på 12 m2, 
förekom rikligt inom 40 m2, därutanför några vindspridda individ. Det 
rika året 1956 inräknades 360 fertila strån, rikåret 1960 minst 1 000 strån. 
Beståndet har därefter ytterligare brett ut sig. Det har visat sig fördel
aktigt, att man vid krattningen tidigt på våren och även eljest kan veri
fiera nyuppkomna, små individ. Många sådana ha räddats genom bort- 
rensning av förkvävande vegetation.

Sedan vinden genom enbuskröjningarna fått friare spelrum på Stipa- 
sluttningen, får man ta vindspridning med i räkningen. Om vinden är 
sydlig eller sydvästlig — vilket ofta är fallet — är risken den, att fjädrarna 
med sina frukter hamnar på åsens nordsida eller i omgivande åker. Eli blåsig 
sommar satte jag upp ett enbuskskydd i backkrönet åt N och NÖ, vilket 
resulterade i nya tuvor framför ridån. Åtgärden borde upprepas. Gynnsam
mast för spridningen på den i V-Ö utsträckta åsen är västliga eller östliga 
vindar. Ett hinder för spridningen är alltför ymnig vegetation ocli tät 
grässvål. Hävdproblemen har förf. något vidrört i en artikel i »The Plant 
Cover of Sweden» (Fridén 1965). Behovet av slåtter bör något kraftigare

Su. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Fig. 1. Östra delen av Shpa-reservatet med breddat åsparti (före röjningarna). Hitom 
grinden den 40 m långa »intercentra»-delen, som omedelbart vid bildens högra och 
nedre kant förenar sig med den invid Nolgården N-gående åsen. Den lägre åsdelen har 
på båda sidor om gärdesvägen bl. a. Galium triandrum, Potenlilla rupestris, Prunella 
grandiflora, Pulmonaria angustifolia, Taraxacum rubicundum. — Nolgården, Näs s:n

27.VI. 1950. M. Sjöbeck.

betonas. De som besökte kamelandskapet sommaren 1965 undrade säkert, 
vad de brända och sotiga enbuskskeletten på gränsåsen mellan Nolgården 
och Björstorp samt ett stycke in på Stipa-reservatet skulle betyda. Det 
hela var en ren olyckshändelse i samband med vårbruk och halmbränning 
på åkern. Elden slog över på åsen. Svedj ningens inverkan på vegetationen 
beaktas och studeras. Hittills har jag konstaterat, att drakblomman inom 
reservatet, där enbuskarna nu stod glest, klarat sig.

Förra sommaren — den 21 juni — fann Lars Rodenborg tre ej förut 
iakttagna Stipa-individ på en åssluttning 50 m N om Nolgårdens trädgård 
och den väg, som leder till Stipa-reservatet (Rodenborg 1965). Jag erhöll 
kännedom om fyndet i ett den 9 juli daterat brev från sekreteraren i Skara
borgs läns naturskyddsförening Arne Hydén, med vilken Rodenborg 
tagit telefonkontakt. Brevuppgiften, att den nya växtlokalen skulle vara 
»belägen ca 300 m NO om det fridlysta området, tydligen på en av åskul- 
larna» var min ledtråd, när jag den 17 juli var i tillfälle att göra en under
sökning. Tack vare en slagen slåttervall kunde jag gå rakt över till den 
punkt på den vid Nolgården N-gående åsen, där jag kunde beräkna att 
finna lokalen. I sin norra del har åsen, som ebbar ut i en betesmark drygt 
300 m NÖ om reservatet, vackra väst- och östsluttningar, tämligen rikligt 
enbuskbeväxta. Där kunde mycket väl ett fjädergräsbestånd ha blivit förbi
sett av mig och mina medhjälpare vid upprepade undersökningar tidigare. 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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Fig. 2. Slipa pennata L. ssp. Joannis i framskridet fruktstadium. Åtskilliga frukter ha 
redan lossnat. På bilden framträder Galium triandrum; Juniperus communis bildar 
bakgrund. — Siipa-reservatet vid Nolgården i Näs s:n 19.VII.1964. Foto P. O. Swan- 

berg. Jfr L. Fridén 1965 s. 162.
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Sedan jag länge letat förgäves, styrde jag kosan till »min» Sf/pa-lokal. 
Under vägen föll det mig in att först se till en ofta besökt lokal för Polygala 
comosa. Där stod trenne Stipa-tuvor alldeles i närheten. Jag stegade av
ståndet och konstaterade, att fyndplatsen låg 110-120 m öster om det 
äldre beståndet. I artikeln uppger Rodenborg avståndet till »uppskatt
ningsvis cirka 300 m öster om fjädergräsbestånden på naturskyddsområdet» 
(l.c. s. 382). I denna uppgift är det sålunda endast avståndsuppskattningen, 
som är vilseledande. Yid ett senare besök —- den 29 juli — fann jag, att 
platsen blivit markerad med en ribba och fick veta, att någon av gårdsfolket 
vid höbärgningen observerat tuvorna utan att veta om Rodenborgs fynd 
eller min iakttagelse.

De nyfunna Shpa-tuvorna gör intryck av att vara relativt unga, om 
man får döma av jämförelse med inom reservatet efter år 1947 nytillkomna 
och observerade tuvor. Så länge det inte föreligger skäl till misstankar om 
avsiktlig plantering, förefaller det mig troligast, att förekomsten här upp
kommit genom vindspridning, sedan vinden, som nämnts, fått friare spelrum 
i det ursprungliga beståndet.

Rodenborg uppger vidare i artikeln, att »expositionen här är ostsydostlig» 
och benämner sluttningen sedan i regel »ostsluttning». Enligt mina iakt
tagelser har sluttningen, där Slipa växer, mer sydlig än östlig exposition, 
närmast sydsydöstlig. Det ger förutsättning för »ett mycket xerothermt 
lokalklimat» (l.c. s. 385). Därtill bidrager också åssluttningens relativt 
branta lutning — något som Rodenborg framhåller — jämte skyddet för 
avkylande västliga vindar tack vare åsens vinkelböjda västparti.

Det förtjänar nämnas, att åslandskapets trenne i stort sett parallella 
och N-gående åsryggar, nämligen »kungsåsen» på Björstorp och »gränsåsen», 
som går över i Slipa-reservatets åsdel samt åsen tätt intill Nolgården, 
samtliga gör mitt för varandra en vinkelböjning eller »kastning» åt Ö och 
löper en kort sträcka vinkelrätt mot traktens reffelriktning. Härvid upp
kommer för den ljus- och värmeälskande stepp vegetationen gynnsamma 
sydlut med vindskydd från väster. Situationen på den nya S/ipa-sluttningen 
ger ett visst stöd åt hypotesen, att med västanvind burna Shpa-frukter här 
sjunkit ner genom inflytande från det lä, som åspartiet åt V gett.

Från den geologiskt intressanta situationen kan vidare nämnas, att de tre 
ryggarna vid knäet mottagit en biås från V. De västligaste, som stött intill 
kungsåsen och gränsåsen och som hade bl. a. vackra bestånd av drakblomma, 
ha efter år 1947 spolierats av jordbruksrationella skäl. Vid Nolgårdsknäet 
är det själva Stipa-reservatets ås, som genom en lägre »intercentra»-del går 
upp i åsen närmast Nolgården. Just där — på en SV-sluttning — finns ännu 
drakblomman men saknas sedan på fortsättningen av stråket N-ut. Den 
har skattats hårt av växtsamlare, som passerat förbi här genom sandskåret.

I övrigt har trots den stora besöksfrekvensen, ingen skadegörelse i stort 
skett. Reservatet har varit öppet för allmänheten. Markeringen av Stipa- 
beståndet med en tunn, galvaniserad tråd har respekterats. Upptramp- 
ningen av stigar och nedtrampning av vegetationen innebär dock så pass 
stor skada, att tillträdet till området måste begränsas. Som en glädjande 
nyhet kan meddelas, att förf. lyckats utverka medgivande från ägarna till 
Nolgården, Höjentorp och Björstorp till fridlyst vård av en serie åsar i 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 1
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kamelandskapet, innefattande bl. a. den aktuella, nya Shpa-sluttningen. 
Skaraborgs läns naturskyddsförening har karterat området och beslutat 
inge ärendet till Länsstyrelsen.

År 1948 fortsatte jag utforskandet av det kontinentalt betonade stepp- 
växtstråk, som i SV-NÖ:lig riktning övertvärar Vartofta-Åsaka och Näs. 
Därvid konstaterades, som nämnts, nya lokaler för drakblomman, bl. a. de 
av Karl Hasselrot i nr 3 av SBT 1965 rapporterade lokalerna SÖ om Hpl 
Åsaka Grindar. Den östligaste av P. Y. Malterling sedda växtplatsen SV 
om järnvägen hör till Landsvägen, en gård som då ägdes av en släkting 
till mig. Jag fick här höra värdefulla ting om trakten. Drakblomman på 
järnvägsbanken hade uppträtt först 1938 enligt folkskollärare Rossing. 
Isälvsgrusansvällningen, som järnvägen skär igenom, hade varit helt upp
odlad i 60 år.

Från Malterlings lokal har jag antecknat drygt 50 arter. Utöver de 
av Hasselrot anförda förtjänar följande omnämnas:

Arrhenatheram pratense 
Brachypodium pinnatum 
Carex monlana 
Phleum phleoides 
Alchemilla glaucescens 
Cirsium acaule 
Cotoneaster integerrimus 
Fragaria viridis 
Gymnadenia conopsea

Leontodon hispidus 
Polygonatum odoratum 
Primula veris 
Plantago media 
Ranunculus polyanthemus 
Scabiosa columbaria 
Silene nutans 
Thaliclrum simplex 
Thymus serpyllum

Innan jag meddelar en kompletterad växtförteckning över drakblom- 
mans lokaler i Vartofta-Åsaka och Näs, vill jag nämna, att jag alltsedan 
år 1947 är sysselsatt med Falbygdens steppflora (Friden 1959) och avser 
att meddela fullständiga förteckningar med även äldre lokaluppgifter 
jämte prickkartor över Dracocephalum, Galium triandrum, Gymnadenia 
conopsea (i torräng), Polygala comosa, Prunella grandiflora, Seseli m. fl. 
De båda här berörda rapporterna i SBT 1965: 3 har jag därför tagit del av 
med stort intresse och skulle vara tacksam för meddelande om nya fynd. 
Bilder av hela Stipa-beståndet i Näs, särskilt 1960, skulle också vara mycket 
välkomna.

Växtlokaler för Dracocephalum ruyschiana i Vartofta-Åsaka och Näs’ 
socknar på sydöstra Falbygden.

Vartofta-Åsaka.
Stenhusgården (ås och åskullar, flera lokaler); Bondegården (Janssons: 

huvudåsen, numera hårt betad); Bondegården (Lundqvists: åskullar, 
några lokaler); Prästgårdens Shpa-reservat; Landsvägen (järnvägsbank, 
Rossing; SV om järnvägen 21.7.1948!; Malterling 1950-talet; Hasselrot 
1965); Svennagården (N om järnvägen 1950!); Svennagården Nolg. (S
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och SV om gården: 6 lokaler 1948 o. 1950!); Getag. (huvudåsen 200 m SV 
om gården 1962 tills. m. Bengt M. P. Larsson); Ledsbacken el. Bergsgården 
(1962 tills. m. Bengt M. P. Larsson); Österhög 14.6.1948 o. 1962!; Björs- 
torp (Kungsåsen och gränsåsen, flera lokaler 1947 o. följande åren!, tvenne 
lokaler spolierade).

Näs.
Höjentorp: Storegårdsskiftet 35 (norra åsen och åskullen vid vägen, 

riklig, fridlysn. medgiven, 1947 o. följande åren!; åsen NÖ om nedrivna 
Storeg. 4.8.1948!); Nolgården 42 (gränsåsen, åskullen S om reservatet, 
Slipa-reservatet, åsen vid Nolg. såväl S som N om sandskåret, 1947 o. 
följ. åren!).
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Lennart Fridén.

Bidra" till Sveriges mossflora. V.
1. Desmatodon leucostomus funnen i Sverige.

Under en vistelse i Härjedalen i augusti månad 1965 besökte jag bland 
annat fjället St. Mittåkläppen i Tännäs sn. Här avsåg jag i första hand att 
söka efter Cirriphyllum cirrosnm på denna dess klassiska svenska lokal. 
Det lyckades mig också att återfinna denna art, som förekom rätt rikligt 
såväl på sydvästsidan som på den branta östsidan.

På grund av rikedomen på bar, kalkhaltig jord —• särskilt på östsidan — 
ägnade jag mig också särskilt åt att undersöka jordmossfloran. Därvid 
påträffade jag på flera ställen en Desmatodon-art, som inte syntes mig 
vara varken D. lalifolius eller D. systylius. Vid mikroskopering visade det 
sig senare, att det rörde sig om D. leucostomus (A. Br.) Berggr. [D. suberec- 
tus (Drumm.) Limpr.].

D. leucostomus är tidigare icke uppgiven för Sverige. Dess närmaste, 
tidigare kända lokaler äro belägna vid Opdal i Sör-Tröndelag i Norge, 
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cirka 15 mil från St. Mittåkläppen. Arten växte vanligen på mer öppna 
lokaler än vad D. latifolius brukar göra. Tillsammans med D. leucostomus 
uppträdde bl. a. Stegonia latifolia samt de för Härjedalen nya Desmatodon 
systylius och Encalypla mutica. Fyndet av Encalypta mutica är anmärk
ningsvärt, då det är första gången som den i Sverige påträffats i fjällen; den 
är tidigare känd från Dalarna (Ludvika) och Västergötland.

2. Några Seligeria-fynd.
Seligeria brevifolia (Lindb.) Lindb. HÄRJEDALEN. Tännäs: Fröst- 

sjöberget; St. Mittåkläppen, östra sidan. Ny för Härjedalen.
S. calcarea (Dicks). Br. & Sch. VÄSTERGÖTLAND. Dala: Djupa

dalen. Kinnekulle: Råbäck; ONO om Trolmen; NO om Kvarnfallet; 
Brattforsfallet; på alla ställen på rödstenskleven, där den torde finnas 
flerstädes på lämpliga lokaler. — Denna art är i Sverige tidigare endast 
uppgiven från en lokal på Billingen. Det är överraskande, att den inte förut 
upptäckts på två så väl undersökta platser som Djupadalen och Kinnekulle, 
särskilt som den i Djupadalen förekom rikligt och på flera ställen på Kinne
kulle. Troligen beror detta på, att den oftast växer tillsammans med den 
vanligen rikligt förekommande S. pusilla, som genom sin intensivt gröna 
färg lättare drar uppmärksamheten till sig. Från sistnämnda art är S. calcarea 
dock redan i fält lätt skild genom den nästan svartgröna färgen, kortare 
blad, grövre seta och större kapsel.

S. pusilla (Hedw.) Br. & Scii. ÖSTERGÖTLAND. Vånga: Glans 
kalkbrott. Ny för Östergötland.

S. Iristichoides Kindb. var. patula (Lindb.) Broth. ÖSTERGÖTLAND. 
Vånga: Glans kalkbrott. Ny för Östergötland.

3. Lophozia perssonii funnen i Närke.

Under en exkursion den 22 maj 1965 inom västra Närke påträffade jag 
i ett gammalt kalkbrott ca 1,5 km N om Sanna gård i Knista (tidigare 
Edsbergs) sn levermossan Lophozia perssonii Buch & Arn. Arten växte 
på kalklera tillsammans med bl. a. Leiocolea badensis, från vilken den redan 
i fält kan skiljas genom ljusare färg och de nästan tvärställda bladen.

L. perssonii är i Sverige tidigare endast känd från typlokalen vid Ludvika 
(också där i ett gammalt kalkbrott) samt från Torne Lappmark. 4 S.

4. Scapania degenii funnen i Västmanland.

I Sv. Bot. Tidskr. 1963 s. 402 ff. har jag meddelat några fynd av mossor 
inom urkalkområdet i Vikers sn i sydvästra Västmanland, däribland fyra 
kalcifila Scapania-arter. Till dessa kan nu läggas ytterligare en, nämligen
S. degenii Schiffn., vilken jag påträffat rikligt i nordöstra delen av det 
vidsträckta extremrikkärret Venakärret. De närmaste, tidigare kända 
svenska lokalerna äro belägna i Västergötland, där arten påträffats fler
städes i extremrikkärr.

Nils Hakelier.
Sv. Bot. Tidslcr., 60 (1966): 1
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RECENSIONER.

The Plant Cover of Sweden.-—Acta phytogeographica suecica 50. 
Uppsala 1965. x +314 s. Pris 72 kr.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet har med anledning av professor 
emeritus G. Einar Du Rietz’ 70-årsdag den 25 april 1965 utgivit ett sam
lingsverk över svensk vegetation, vilket tillägnats jubilaren. För att göra 
denna sammanfattning mer tillgänglig för en internationell läsekrets har 
man valt att ge hela verket engelsk text. I förordet erinras bl. a. om den 
ledande ställning, som Du Rietz under lång tid intagit inom svensk växt- 
biologi, och om hans betydelse som inspirationskälla till vidare utforskande 
av vårt lands växtvärld.

I verket återfinnes inalles 43 uppsatser av 33 författare, samtliga aktiva 
lärjungar tili Du Rietz. Ytterligare ett antal av dennes lärjungar hade 
vidtalats att lämna bidrag men av skilda anledningar ej haft möjlighet, 
varför vissa luckor uppstått i den tämligen fullständiga översikt över svensk 
vegetation man från början avsett. Så har ex.-vis den epifytiska moss- och 
lavvegetationen blivit orepresenterad (bortsett från det som nämnes om 
denna vegetation ur luftföroreningssynpunkt). Uppsatserna, vilkas omfång 
är starkt växlande, från mer blygsamma specialartiklar på 2 sidor till 
relativt utförliga regionala vegetationsöversikter på upp till 20 sidor, för
delar sig på fyra huvudavdelningar: »Regional survey», »Aspects of the 
South», »Aspects of the North» och »Past and present». Av naturliga skäl 
kan tyvärr ej alla de 43 uppsatserna bli föremål för omnämnande utan ett 
visst urval har måst ske.

Den första huvudavdelningen inledes med en översikt av Hugo Sjörs 
över berggrund, jord och klimat i Sverige. Framställningen illustreras 
av ett flertal kartor. Algologen Mats W.ern bidrager med en tämligen 
utförlig och även för lekmannen intressant översikt av den marina vegeta
tionen kring Sveriges kuster, här praktiskt taget liktydig med algvegeta
tion. Gunnar Lohammar lämnar en sakkunnig skildring av vegetationen i 
svenska sjöar med bifogande av en rad ovanligt vackra fotografier av sjöar 
och sjölandskap i skilda delar av landet, i regel tagna av honom själv.

Sjörs återkommer med en längre uppsats om Sveriges skogsregioner; 
i denna redogöres utförligt för de olika zoner, regioner och subregioner, 
vari skogsvegetationen kan indelas, i anslutning till förf:s år 1963 utkomna 
arbete »Amphi-Atlantic zonation, Nemoral to Arctic». I samband därmed 
omnämnes skilda trädarters förekomst inom de olika regionerna och sub- 
regionerna. Dessutom lämnas en översikt av viktigare växtsamhällen (asso
ciationer) i de svenska skogarna. Beträffande de av Sjörs använda associa- 
tionsnamnen av typen Pineto-Cladinetum må framhållas, att man i mellan- 
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europeisk växtsociologi numera synes övergå till namn av typen Cladino- 
Pinelum, alltså med trädskiktsnamnet som senare led och med ordstammen 
till det släkte, vilket representerar fält- eller bottenskiktet, som föregående 
led (se Bach, Kuoch & Moor 1962: Die Nomenklatur der Pflanzengesell
schaften, punkterna 4 och 6).

Olof Rune lämnar en utförlig skildring av lapplandsfjällens växtregioner 
(bälten), där bl. a. gränsdragningen mellan de olika regionerna diskuteras. 
I en tabell anges dessutom höjdgränserna för de vanligaste svenska hög
alpina kärlväxterna på ett antal fjäll från Jämtland upp till Torne lappmark. 
För Jämtlands och Härjedalens vidkommande lämnar Sven Kilander en 
redogörelse motsvarande Runes från Lappland.

Den andra huvudavdelningen, »Aspects of the South», inledes med två 
algologiska bidrag. Johan Söderström skildrar den vertikala zoneringen 
av litorala alger i Bohuslän på lokaler med skiftande exposition mot havet 
och Per Erik Lindgren redogör för hur salthalt och vattenföroreningar 
påverkar algvegetationens sammansättning utanför Göteborg.

Vilhelm Gillner, specialist på västkustens strandängar, bidrar med 
en uppsats om mer el. mindre saltvattenpåverkad strandvegetation (»salt 
marsh vegetation») i södra Sverige. Man får här följa förändringarna i 
denna vegetationstyp från västkusten genom Öresund längs östkusten upp 
till Kalmarsund.

H. Peter Hallberg och Reinhold Ivarsson behandlar vegetationen 
i Bohusläns kustland. En erinran av mer formell art må här göras. Förf:a 
omnämner dels vissa associationer (Geranietum sanguinei m. fl.), dels —- 
i samband med beskrivning av buskvegetation och skogar inom området — 
vissa fältskiktsunioner och subunioner, vilka utrustas med beteckningar av 
associations- och subassociationstyp, t. ex. Vaccinietum myrtilli och Agrosli- 
delum tenuis. Användandet av dylika beteckningar ömsom för associationer, 
ömsom för unioner och subunioner i flerskiktssamhällen synes rec. mindre 
lämpligt och ägnat att leda till missförstånd.

Bengt Pettersson, vår främste kännare av Gotlands flora och vegeta
tion, jämför de två kalkstensöarna Gotland och Öland med varandra. 
Uppsatsen innehåller flera intressanta men samtidigt diskutabla synpunkter. 
Refererande till Sjögrens studier över bryofytvegetationen i lövskogar på 
Öland framhåller förf., att Gotland ej har någon parallell till den rika ut
bildningen av dylik vegetation på Öland. Då det på Gotland finnes gott om 
lundvegetation liknande den på Öland, anser förf., att orsaken till nämnda 
skillnad i bryofytvegetation måste sökas i klimatiska förhållanden. Slut
satsen synes rec. tvivelaktig. Om de klimatiska skillnaderna ej är större 
än att en likartad lundvegetation utbildats på de båda öarna, torde de ej 
heller förhindra uppkomsten av en likartad bryofytvegetation i lundarna. 
Det synes då rimligare att, såsom Degelius gjort betr. lavvegetationen, 
göra spridningsfaktorer ansvariga för skillnaden.

Något längre fram i uppsatsen framkastas, att Adonis vernalis måhända 
införts till de båda öarna av människan på grund av sin skönhet och andra 
orsaker. Hypotesen verkar föga trolig. Arten i fråga växer på Öland och 
Gotland uteslutande i naturliga, mer el. mindre stäpp- eller alvarartade 
växtsamhällen utan nämnvärda synantropa inslag. Ej heller utanför
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Norden förekommer den som synantrop, såvitt rec. vet. Om den införts 
av människan, ex.-vis som prydnadsväxt och (el.) som medicinalväxt, 
borde den givetvis i likhet med andra, bevisligen införda sådana växter 
ha varit direkt knuten till mänsklig aktivitet (gårdar, trädgårdar, ruderat- 
platser, vägkanter o. dyl.) men därav finnes ej och synes ej heller ha 
funnits något spår. Se även Turesson i BN 1933.

Efter uppsatsen om Gotland och Öland följer en kortfattad översikt av 
Ivar Ottosson över skogsvegetationen på den lilla ön Jungfrun i Kalmar
sund, nationalpark sedan 1926. Ön ligger visserligen blott 9 km från Öland 
men har, beroende på berggrunden (granit), en helt annan typ av natur än 
den öländska. Nils Malmer lämnar sedan en sakkunnig beskrivning av 
sydsvenska myrar, såväl mossar och fattigkärr som mer el. mindre ut
präglade rikkärr; uppsatsen kompletteras av Tom Flensburgs redogörelse 
för mikroalgvegetationen inom vissa delar av myrkomplexet Store Mosse i 
Småland.

Lennart Fridén, som 1947 överraskande upptäckte en ny lokal på 
Falbygden för fjädergräset (Stipa pennatä), skildrar både Slipa’s egen upp- 
täcktshistoria i Västergötland och Shpa-florans öden i forntid och nutid.

Den tredje huvudavdelningen »Aspects of the North» inledes av Sven 
Fransson med en uppsats om landskapet kring limes norrlandicus. Gräns
landets geomorfologi, klimat, flora och vegetation skildras. Förf. behandlar 
ingående områdets egenskap av floristisk gränszon, där sydliga, sydöstliga, 
sydvästliga och nordliga arter har utbredningsgränser eller erfar stora 
frekvensändringar.

De nordsvenska myrarna behandlas i tre uppsatser. Sjörs, som ju är 
vår främste kännare av nordsvensk myrvegetation, lämnar en utförlig 
regional översikt över ståndort och vegetation. Man frapperas av mång
falden och komplexiteten hos de nordsvenska myrtyperna; här återstår 
tydligen ännu mycket forskningsarbete. Den regionala översikten komplet
teras med specialartiklar av Björkbäck och Nordqvist. Den förre be
handlar ett blandmyrkomplex i Jämtland och den senare beskriver kalk
kärr i samma landskap.

Nordostligaste delen av Sverige, omfattande Nedertornå och Neder- 
kalix socknar, är föremål för två uppsatser, den ena av Erik Julin över 
terrestrisk vegetation och flora, den andra av Svante Pekkari, som be
handlar den akvatiska vegetationen. Av Julins bidrag framgår, att land
vegetationen i dessa nordliga trakter (framför allt dock på den finska sidan) 
kan nå en betydande rikedom, beroende på såväl näringsrik jord som rela
tivt höga sommartemperaturer. Bl. a. beskrives rikkärr med Calypso 
bulbosa, Cypripedium calceolus och flera andra orkidéer. I uppsatsen fram- 
hålles vidare Torneälvområdets karaktär av floristiskt övergångsområde, 
där ett flertal arter når sin västgräns eller väsentligt avtar i frekvens. Slut
ligen beröres även de mer el. mindre utpräglade drag av endemism, som 
föreligger inom vissa isolerade populationer vid Bottniska viken (t. ex. 
Artemisia boltnica). Pekkaris uppsats visar, att även vattenvegetationen 
är av betydande intresse med Bulomus umbellatus, Slratioles aloides och 
Arctophila fulva som några av de märkligare inslagen.

I fem uppsatser, av Jim Lundqvist, Gunnar Wistrand och Sven Rune, 
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behandlas Lappland öster om fjälltrakterna. Det inre av Lappland har som 
bekant ända in i senaste tid förblivit relativt outforskat, varför uppsatserna 
redan av denna anledning erbjuder ett speciellt intresse. Lundqvist be
skriver områdets geologi och klimat samt behandlar de s. k. sydbergen 
och deras intressanta flora jämte de problem, av invandringshistorisk och 
annan art, som därvid uppställer sig. Wistrand behandlar vegetation och 
flora på lågfjällen i Lapplands inland och diskuterar spridningen av alpina 
arter till dessa isolerade berg. Rune berör de regionala aspekterna på om
rådets flora och redogör därvid för utbredningen av sydliga, nordöstliga 
och östliga samt västliga floraelement; även vissa floristiska gränslinjer 
diskuteras. Wistrand återkommer därefter med en uppsats om kultur
inflytande på floran och urskiljer tre grupper av synantropa arter inom 
området: gamla (införda före mitten av 1800-talet), stabiliserade nya och 
mer el. mindre tillfälliga nya synantroper.

Lennart Granmark uppehåller sig vid vegetationen i sjöar inom skogs
landet i Lule lappmark; speciellt behandlas förhållandena i sjön Satisjaure, 
vars planktonflora presenteras i en längre förteckning. Gunnar Wassén 
skildrar sjöar, »lost and living», inom övre delen av Ume älvs dalgång. 
Flera av dessa sjöar är numera ur biologisk synpunkt mer el. mindre för
störda genom vattenkraftanläggningar.

Hilmar Holmen redogör för sina förut ej publicerade undersökningar 
över subalpin högörtsvegetation i norra Jämtland och Åke Persson 
beskriver myrar på subalpin och alpin nivå, på sedvanligt sätt klassi
ficerade i rikkärr, övergångskärr, fattigkärr och mossar (egentlig mosse
vegetation dock sällsynt), vartill kommer ett avsnitt ägnat källvegetationen.

Olav Gj^erevoll och Karl-Göran Bringer skildrar i fyra uppsatser 
växtligheten i de alpina regionerna. Gj^revoll beskriver hur snöfördel
ningen inverkar på utbildningen av olika vegetationstyper. Bringer 
redogör sedan närmare för de chionofoba växtsamhällena, vilka fördelas på 
i huvudsak tre förband, Empetrion, Myrtillion och Dryadion, beroende på 
olikheter i substrat och snöbetäckning. Snölegesamhällena skildras av 
Gj*revoll, som framhåller den stora variabiliteten hos dessa under 
inverkan av skillnader i exposition, substrat och tillgång till fuktighet, 
vilket leder till en uppdelning av snölegevegetationen på icke mindre än 
tolv förband. Den högalpina vegetationen beskrives i korthet av Gj^re- 
voll. Rec. kan i detta sammanhang icke underlåta att framhålla den jäm
förelsevis styvmoderliga behandling, som kommit den högintressanta och 
väl utforskade alpina vegetationen till del i förevarande verk.

Den fjärde och sista huvudavdelningen, »Past and present», inledes av 
Magnus Fries med en utförlig och sakkunnig redogörelse för Sveriges 
senkvartära vegetation i dess utveckling ända från senglacial tid fram till 
medeltiden. Framställningen beledsagas av instruktiva kartor och diagram.

Erik Skye, som redan 1958 i en uppsats i SBT redogjorde för luftför
oreningars inverkan på busk- och bladlavfloran kring skifferoljeverket i 
Närkes Kvarntorp, lämnar här en översikt över botaniska indikationer på 
luftföroreningar med omnämnande även av utländska undersökningar på 
området. Anmärkningsvärd är några få lavarters (t. ex. den allmänna 
Parmelia physodes) mer el. mindre starka resistens mot luftföroreningar.
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Som sista uppsats kommer Bengt Petterssons intresseväckande 
översikt av sentida förändringar (från 1700-talet fram till våra dagar) i 
flora och vegetation. Förf. berör här de senaste århundradenas genom
gripande omvandlingar i det gamla kulturlandskapet samt redogör för 
därav föranledda ändringar, tyvärr oftast i negativ riktning, av den mer el. 
mindre spontana floran och vegetationen.

Verket avslutas med en av Åke Sjödin sammanställd litteraturförteck
ning -— gällande samtliga uppsatser —- på icke mindre än 20 sidor.

Sammanfattningsvis må framhållas, att »The Plant Cover of Sweden» 
ger en allsidig och utförlig skildring, både i rummet och tiden, av svensk 
vegetation och dessutom belyser många av de problem, varmed svensk 
vegetationsforskning arbetar. Bildmaterialet är mycket rikhaltigt och i de 
flesta fall av hög klass. Verket kan varmt rekommenderas envar som önskar 
tränga djupare in i utforskandet av vårt lands växtvärld. Svenska Växtgeo
grafiska Sällskapet är verkligen att gratulera till denna förnämliga presta
tion.

Lars Rodenborg.

Herbert Buhr, Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und 
Phytocecidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas. I—II. — 
Gustav Fischer Verlag, Jena 1964-1965. 1 572 s. samt 25 planscher i svart
vitt innehållande 443 fig. med förklaringar. Pris inb. i klotb. DM 166: 10.

Detta stora verk är avsett att ersätta ITouards (1908-13) och Ross’ & 
Hedickes (1927) numera föråldrade arbeten. Det är något mera utförligt 
än Houards, vilket dock behandlar endast zoocecidier men å andra sidan 
omfattar hela Europa och dessutom de utomeuropeiska Medelhavsländerna. 
Arbetet kan betecknas som en moderniserad och starkt utvidgad Ross- 
Hedicke, som det till uppläggningen mycket liknar. Det är märkligt, att 
en enda forskare kunnat klara såväl det botaniska som det zoologiska ele
mentet, men så är författaren också både botaniskt och zoologiskt skolad 
och dessutom en praktiskt erfaren växtpatolog.

En allmän del om 65 s. inleder arbetet. Denna är av rätt traditionell typ. 
Av intresse är särskilt det avsnitt, som behandlar nyare rön beträffande 
gallornas etiologi. Modern biokemi börjar, ehuru långsamt, att tillämpas på 
detta område.

Verkets huvuddel, bestämningstabellerna, uppställda efter värdväxt
släkten i bokstavsordning, omfattar 7 666 gallnummer. De omsorgsfullt 
utarbetade examinationsschemata upptar både växt- och djurgallor, en 
fördel icke minst för den mindre förfarne. Stor möda har ägnats moderni
sering av såväl botanisk som zoologisk taxonomi och nomenklatur. I denna 
har ett flertal experter medverkat. Det av amerikanen Keiffer under 
1930-talet grundade och av Roivainen på nordiska gallkvalster applice
rade nya systemet har här för första gången i en handbok tillämpats på 
hela denna cecidologiskt betydelsefulla grupp.
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Den största svårigheten med ett arbete av denna art är att uppnå 
önskvärd grad av fullständighet. Den cecidologiska litteraturen måste 
sökas i olika slags botaniska och zoologiska tidskrifter, ej minst i sådana 
för tillämpad forskning. (Marcellia, Neapel, är enda existerande enbart 
cecidologiska facktidskrift.) Förf. framhåller själv, att det varit honom 
omöjligt dels att åstadkomma en uttömmande litteraturförteckning, dels 
att kunna utnyttja ens alla i litteraturlistan upptagna arbeten. För Nordens 
del har representationen ändå blivit i stort sett tillfredsställande. Man 
saknar kanske främst hänsynstagande till Hylanders viktiga arbete från 
1937 om björkarnas kvalstergallor (upptaget i litteraturförteckningen), vari 
gallanalys för första gången medvetet lanceras som taxonomisk metod vid 
behandling av ett kritiskt växtsläkte. En onödig brist är underlåtenheten 
att i litteraturlistan ta med första delen av Lagerheims Baltiska zooce- 
cidier, då andra delen kommit med. Recensentens egna lokaluppgifter 
från Torne Lappmark anges konsekvent som gällande Finland. Åtminstone 
i de fall, där intet annat nordiskt fynd citeras, förlänar misstaget åt ut- 
bredningsbilden en mera östlig prägel än den verkliga.

De sålunda exemplifierade ofullkomligheterna är emellertid ej störande 
många och måste sägas väga lätt mot förtjänsterna hos detta efterlängtade 
och säkerligen för lång tid framåt värdebeständiga standardverk.

Erik Julin.

H. C. D. de Wit, Alverdens Planter. Fröplanter, Bind 1. Dansk 
redaktion: T. W. Böciier, V. M. Mikkelsen och O. Höst. Hassings Förlag 
1965. Klotband, stor 8:o. 340 s., 187 färgfotografier och talrika bilder i 
svartvitt. Pris DKr. 153:75.

Botanister av facket bruka i regel titta på större allmänna planschverk 
med en viss skepsis. Men förutfattade meningar är alltid farliga, och ett 
praktfullt motbevis ha vi nu fått i det här recenserade verket. Innan jag 
kommer med en del detalj diskussioner, vill jag sammanfattningsvis tala 
om att det enligt min åsikt är en bok som bör finnas tillhands för varje 
biologilärare på skolans högstadier, dels för honom själv i undervisningen, 
dels för att ytterligare stimulera intresserade elever. Det är med andra ord 
en bok, där texten nästan helt är av samma utomordentliga standard som 
det praktfulla bildmaterialet.

Det går naturligtvis att hitta fel även här. Ett är kanske dess systema
tiska uppställning. De danska utgivarna tala här om att det är det första 
arbetet på danska, där växterna ordnats efter en modern uppfattning av 
utvecklingen och därav följande »nsermere eller fjernere slsegtskab». För 
att verkligen visa ett sådant system skulle behövas en tredimensionell 
teknik som ej kan effektueras i en bok av konventionellt utseende. Över
gången mellan de olika ordningarna blir lika konstlad, vare sig man trycker 
arbetet efter Lamarck-De Candolles »naturliga» system av 1805 eller 
efter Tahtajans »moderna» system av 1963, som här använts (hans namn
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borde nog ha nämnts i texten — med alla de moderna system som sett 
dagen under de senaste årtiondena tog det litet tid att finna sig tillrätta). 
Är man inte hemma i Tahtajans system kommer det ju också att ta sin 
tid innan man kan börja slå i boken, utan att leta sig tillrätta medelst 
innehållsförteckningen. Denna innehåller dels en synopsis över följden av 
ordningar och familjer, dels ett namnregister för denna del — ytterligare 
två komma att följa innan arbetet är komplett.

Urvalet av representativa arter och släkten har också blivit litet ojämnt, 
vilket ju är helt naturligt, trots verkets braskande titel och allt som utlovas 
på omslaget. En hel del intressanta småfamiljer ha utlämnats, medan 
ibland små endemer av upptagna släkten beredas stort utrymme. Man 
kan också påtala att en del av familjernas antalsuppgifter verka litet för
åldrade (Wettstein eller Englers Syllabus?) i förhållande till Tahtajans 
system. Violaceae uppges t. ex. ha »ialt ca. 850 arter», men det antalet 
klarar väl nu släktet Viola ensam, efter nordamerikaners och östasiaters 
friska satsning på senare tid; dessutom ha både Rinorea och Hybanthus 
drygt 200 arter var.

I en recension som denna är det tråkigt, att det lilla man har att klaga 
på fordrar flera ord än det berömvärda. På omslaget utlovas ett fyrverkeri 
av praktfulla färgbilder och det är långt ifrån överord. Bildmaterialet, 
såväl i färg som svartvitt, är överdådigt och omspänner allt man rimligtvis 
kan önska sig av en populärvetenskaplig skildring. Urvalet har skett från 
världens alla hörn, från tropiker och kallområden; styvmorsviol och pilört 
kämpa i prakt med tropiska skönheter som brasilianska passionsblommor 
och sydafrikanska Sparrmannia; färgsprakande detaljbilder av befrukt
ningsorgan och mogna frukter ge goda belägg för Linnaei ord om Scientia 
amabilis. Allt är otadligt och estetiskt tilltalande. Efter genombläddrandet 
en första gång har man inget bestående minne av »den vackraste bilden», 
som annars är vanligt; allt är här lika vackert.

Benkt Sparre.

Christina Söderling-Brydolf, Blommorna vid Blå Nilen. Med 
teckningar av Gerd Rissler. — Natur och Kultur, Stockholm 1965. 170 s. 
och 4 färgpl. Pris häftad 25: 50, inb. 31: 50.

Omslaget till ovannämnda bok visar en bild av vattenhyacinten (Eich- 
hornia crassipes), som på sitt segertåg längs de tropiska vattensystemen även 
hunnit med att infektera Nilen. Författarinnans möte med denna praktfulla 
skadeväxt utanför Khartoum bildar den lyckade upptakten till hennes 
reseskildring, som f. ö. helt rör sig på etiopiskt område. Det botaniska 
stoffet dominerar ej framställningen — det blir i stället en presentation 
av ett urval i den färgrika flora, som mött författarinnan i omgivningarna 
till Tanasjön, där hon även tagit sig fram i kanot bland lotusblommor och 
papyrus. Vare sig man är botaniskt intresserad eller ej, tar man med nöje 
del av hennes sympatiska skildring av natur och folkliv.

Sten Ahlner.
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