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Introduction.

The African Cleomes were revised in a monograph by Gilg & 
Benedict in 1915. (Engler’s Bot. Jahrb. Vol. 53, 1915). Since then, 
African Cleomes have been dealt with in some regionally more 
restricted floras, e.g. “Flora Zambesiaca” (1960) and “Flora of 
Tropical East Africa” (Capparidaceae, 1964), where some of the 
species discussed have ranges, reaching Southern Africa. The 
Cleomes from the Western part of Southern Africa have not been 
revised or monographically dealt with since the time of Gilg & 
Benedict, and few new species from this region have been described 
since then.

The Cleomes from Southern Africa are usually annuals, a few are 
perennials, and even those are often short-lived. As a rule it is 
difficult, however, to decide from the available herbarium material, 
whether to classify a species as annual or not. The chance of a 
herbaceous plant surviving from one season to another depends in 
this region on occasional, favourable climatic conditions, e.g. if there 
15 — 663873 St). Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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happen to be some years in succession with abundant precipitation, 
if the hot, easterly wind fails to appear, and so on. It is rather sur
prising, however, to find the few species with distinctly perennial 
growth concentrated to the most arid part of Southern Africa, viz. 
the Namib Desert and its outskirts (e.g. Cleome johnstonii, C. lii- 
deritziana, C. suffniticosa, C. xanthopetala). This tendency may to 
some extent be explained by the effect of the regular, costal mists, 
which here modify the aridity and contribute to a certain (un
measured) precipitation, even during the seasons and years when 
the interior of (he territory suffers from severe drougth.

As a rule each species is strictly confined to a specific habitat 
within a certain climatic zone (e.g. isolated rocky ridges or kopjes, 
gravelly flats, sandy plains, local dunes, water channels, and so on). 
Because of the mosaic and isolated occurrence of the suitable 
habitats, the whole population of a species is usually split up into 
locally restricted populations, separated from each other by vast 
areas of inhospitable land. In the most arid parts, viz. the Namib 
Desert, such a small population may consist of only a hundred 
specimens or even less, and this also during years of favourable 
climatic conditions. These habitats act, in fact, as small islands from 
which the plants have little or no chance to escape. A breaking up of 
many isolates may only be presumed to occur during very excep
tional years with rich rainfall; during normal climatic conditions and 
certainly during very long periods they are kept separate.

The seeds of Cleome have no morphological adaptions for long 
dispersal, which here is by means of wind. The seeds are all minute 
and rounded and fall from the ripe capsules to the ground near the 
parent plants. Moreover the seed coats often become mucilaginous 
when moistened (by dew or rain), which contributes to keeping the 
seeds attached to sand particles near where they have originated. 
Only locally they might be spread by wind or (very seldom) by 
water.

Many of these Cleome species have grown under extreme climatic 
conditions of very long duration, during which time the small popula
tions have fluctuated and often become greatly reduced in numbers of 
individuals. If populations from different localities (even adjacent 
ones) are examined, it is often possible to detect significant morpho
logical differences between them, having their source in the develop
ment of strains. Strain creating factors may have been spatial isola
tion, “genetic drift” and other internal causes. One of these causes 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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may sometimes be autogamous pollination and self-compatibility, 
which have given rise to a high degree of homozygosity. Some African 
species of Cleome, cultivated by me in Stockholm, kept apart from 
each other and prohibited from cross-pollination, have always 
yielded good harvests of seeds (Cleome hirta, C. rutidiosperma, C. 
viscosa).

The infraspecific variability is developed to an unequal degree 
by different species, but is easily recognized e.g. in Cleome diandra. I 
have found strains of this species restricted to the isolated, rocky 
ridges in the Namib, and in other habitats elsewhere. Strains can also 
be found or thought to be found in members of the species group 
including C. johnstonii, C. liideritzicina, C. mossamedensis, C. suffruti- 
cosa and C. xanthopetala. These species and those related to them are 
difficult to penetrate taxonomically and understand properly also 
because of their rich variability, due to the edaphic conditions under 
which they have grown (often = season), or to the age of the speci
mens (annuals, perennials), and probably also to the occurrence of 
ecotypes.

My preliminary studies of the morphological variability exhibited 
by Cleome have convinced me that the seed characters are of im
portant taxonomic value when identifying species groups, species or 
less taxa. Furthermore it is advantageous to make use of the seeds, as 
they are usually still to be found on herbarium specimens, even on 
very old and torn ones, while the floral parts, especially the stamens 
are, as a rule, very damaged.

My studies in Cleome are to a great extent based on the material 
collected and the observations made during my stay in SW. Africa, 
Jan.—July 1963. I have also studied extensive herbarium material 
from the following herbaria: B, BM, BOL, C, COI, G, K, LI), LISC, 
M, NBG, NH, PRE, S, UPS, Z. (Abbreviations: Lanjouw & Stafleu, 
The Herbaria of the World, 1952.)

In this first paper I have discussed some taxa, which have this in 
common that they are all yellow-flowered and 3-foliolate (strictly 
or usually). They do not penetrate into Angola. I have seen all taxa 
in field.

My collections are preserved in Stockholm (S), (Museum of 
Natural History, Botanical Section), and occurring duplicates will 
be distributed to the herbaria mentioned above.

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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1. CLEOME CARNOSA (Pax) Gilg et Benedict.

E. Gilg & Ch. Benedict in Engler’s Bot. Jahrb. 53 (1915), p. 153.
SynDianthera carnosa Pax in Engler’s Bot. Jahrb. 10 (1889), p. 14. 

Polanisia carnosa (Pax) Pax in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 
Ill: 2 (1891), p. 224.

Typus speciei: Marloth n. 1463 (holo Bl, iso PRE1)
Icon.: Fig. nostra n. 1, la.
Litt.: Dinter in Fedde Repert. 15, (1919), p. 433 (Cleome carnosa). — 

Durand & Schinz in Conspect. Fl. Afr. I: 2 (1898), p. 161 (Polanisia 
carnosa). — Gilg in Engler & Drude, Vegetation der Erde, 9, III: 1 
(1915), p. 228 (Cleome carnosa). — Schinz in Bull. Herb. Boiss. 5 (1897), 
Append. III, p. 91 (Polanisia carnosa), p. 93 (Cleome carnosa).

Annual herb or sometimes short-lived perennial, of low and com
pact growth, up to 17 cm tall, erect-spreading, old specimens richly 
branched in lower parts, glandular-pubescent and very viscid. Stem 
abundantly covered with spreading glandular hairs (up to 1 mm 
long). Leaves petiolate, mostly 3-foliolate, the lowermost and upper
most leaves simple, glandular-pubescent; terminal leaflets obovate, 
obtuse, up to 1.5 cm long, c. 1 cm broad; lateral leaflets oblique 
obovate, obtuse; simple leaves broadly elliptic, acute, to circular. 
Petioles of lower leaves up to 2 cm long, those of the upper ones 
gradually diminishing, glandular-pubescent. Inflorescenses robust 
and rigid, up to 15 cm long. Bracts foliaceous, basal ones usually 
3-foliolate, upper ones simple and gradually diminishing, glandular- 
pubescent. Sepals narrowly elliptic-obovate, acute, 0.5—0.8 mm 
long, glandular-pubescent outside, long persistent (as well as the 
petals and stamens) below the ripe fruit. Petals obovate, attenuate 
towards the base, unguiculate, 0.7—1.2 cm long, c. 0.7 cm broad, 
Sv Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fig. 1. Cleome carnosa (Pax) Gilg et Benedict. A. Ripe capsule, dehiscent, with 
marescent sepals, petals and stamens. From one of the lower bracts. B. Lower leaf. C. 
Flower seen in front view. D. Flower seen from the side. (A-B: Kers n. 46; C-D: drawn 

of living specimen = Kers n. 46.)

lateral and upper pairs subequal, yellow. Pedicels up to 2 cm long, 
glandular-pubescent. Stamens c. 14, all polleniferous, unequal: 4 
stamens arranged in the lower part of the flower, their filaments up 
to 1.5 cm long, apically curved, violet in the basal parts, apically

Sv.Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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yellow, with anthers greyish-violet and c. 2 mm long; c. 10 stamens 
arranged in the upper part of the flower, fdaments up to 1 cm long, 
slightly curved or straight, violet in basal parts, apically yellow, with 
anthers yellow and c. 1 mm long. Gynophore very short, in lower 
fruits up to 2 mm long, in upper ones c. 0.5 mm, striated and glan
dular. Capsule erect-spreading, about 1.5 (1.2-2.2) cm long, usually
0.5 cm broad, glandular-pubescent; replum glabrous or nearly so. 
Style persistent, usually 0.5 cm long, apically curved, filiform and 
very thin, glabrous; stigma minute. Seeds 0.5 mm in diameter, 
globose, black, seed coat foveolate-reticulate.

Cleome carnosa is a distinct species and easily recognized by the 
broad, obovate leaflets, the broad, short and erect capsules with 
their long styles, as well as by the minute gynophore. The long 
persistence of the sepals, petals and stamens below the ripe capsule 
is and additional, characteristic feature of this species.

According to the herbarium specimens seen, Cleome carnosa has 
hitherto been confused with C. paxii, which species has some 
resemblance to C. carnosa in its fruit characters (erect, broad and 
short capsules). In C. paxii, however, the gynophore is absent, the 
leaflets are narrowly elliptic, the style is only c. 1 mm long, the 
flowers are inconspicuous and with completely different staminal 
conditions than those of C. carnosa.

I consider Cleome carnosa to be allied most of all to C. suffriiticosa, 
which species has erect, shortly stipitate capsules with long styles. 
The peculiar persistence of the sepals, petals and stamens is also 
found in C. suffruticosa, but not so pronounced as in C. carnosa. C. 
carnosa is somewhat similar to C. mossamedensis Exell & Men- 
donca, especially in the foliage, seed and habit of growth, but the 
erect and slender capsules in C. mossamedensis have gynophores up 
to 12 mm in length.

In the diagnosis Pax stated that the upper stamens were sterile, 
but all stamens are fertile. The stamens begin to shed their pollen in 
the old buds, and the thecas are usually empty when the elongation of 
the filaments begins. When the stamens are fully exposed, some 
pollen may, however, still remain in the anthers of the long stamens, 
while those of the upper ones are completely emptied, very delicate 
and shrivelled.

The gynophore is very short and is best seen in fruits. In the 
flowei’s that develop first, the gynophore reaches about 2 mm in 
length. In the upper flowers the gynophore gradually diminishes in 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): $
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size, and sometimes is only recognizable as a constriction between 
fruit and receptacle. The short gynophore is easily overlooked, 
especially as it is concealed by the marescent sepals, petals and 
stamens. (Cp. Gilg, op. cit., p. 228; Gilg & Benedict, op. cit., p. 146: 
“gynophoro nullo”).

The ripe capsule opens from the apical, upper part by dehiscence 
of the two carpels, but remains closed in the basal part during the 
dissemination and even longer.

Distribution, ecological notes. SW. Africa: Swakopmund district. Sandy 
waterj'un-offs on saline Namib Desert flats. Alt.: 300—600 m.

Cleome carnosa has been collected a few times only (in 1886, 1935 
and 1963, according to the sheets seen), which obviously is due to its 
rare occurrence as an annual herb during exceptional years with 
rainfall in the Namib Desert. The species has a very restricted distri
bution in the central part of the Namib, where it occurs within a 
longitudinal zone, situated 25-50 miles from the coast. In this zone 
rain occurs only at long intervals, which are often decades in length, 
and therefore there are normally no annual plants there. In 1963, a 
year which offered such rare, favourable climatic conditions, I 
observed C. carnosa growing in abundance as an annual plant in the 
shallow, dry run-offs furrowing the saline desert llats in that region. 
The western outskirts of the annual vegetation cover, streching 
towards the coast, petered out into a sparse pattern formed by the 
shallow water run-offs. In these western outskirts C. carnosa formed 
an essential element in the existing plant association. (Dominating 
grasses: Stipagrostis ciliata, S. subacaulis, S. obtusa, Triraphis pnmilo. 
Welwitschia localities!)

The seeds of Cleome carnosa germinated at the onset of the rainy 
season (local showers in Dec.—Jan. 1963), and the plants then 
developed rapidly. Flowering began about a month after the germina
tion and this in plants only 1-3 cm in height. In spite of the absence 
of further rainfall (from Febr.), the apparent dryness of the soil and 
the shallowness of the root system (down to 3 dm), the plants 
developed into richly branched and luxuriant specimens. This 
abundant growth suddenly stopped in June due to the change from 
westerly and moist to easterly, dry and very hot winds. A week of 
easterly winds had a very severe effect on the Cleome plants and most 
of them were completely withered and killed.

As a rule this species may occur as an annual, but it is likely that
Sv.Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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some specimens survive from one season to another during unusually 
favourable climatic conditions. Marloth’s type specimens consist 
of upper branches only, but these have very probably been gathered 
from perennial specimens. The dry, lignified rests of the old in- 
llorescenses have remained and give a somewhat spiny appearence 
to the specimens.

1 have observed Cleome liideritziana Schinz growing together with 
C. carnosa, but I have not found C. paxii in association with it, 
though some statements in the literature indicate that the latter species 
has been found in this region (Dinter, op. cit., p. 433, Walter 
1936, p. 163). In 1963 the ranges of C. carnosa and C. paxii did not 
overlap, C. paxii having a more easterly distribution. The statements 
by Dinter and Walter mentioned above about C. paxii may refer 
to C. carnosa and may this be explained by the early confusion of C. 
paxii with C. carnosa. (Cp. Dinter’s collection n. 8452 from 1935, 
labelled by him as C. paxii. The names of the plants in Walter’s 
opus (1936) were furthermore revised by Dinter!) Flowering period: 
(Jan.) Febr.—June. Occasionally until Aug.

Collections.
S. W. AFRICA,

Swakopmund dislr.
Boss n. 34326, Aug. 1935, Witport (PRE). - - Dinter n. 8452, 9.2.1935, 

Hussabhochfläche (B, BOL, G, K, M). — Giess, Volk & Bleissner n. 
5773, 17.3.1963, 22 Meilen östlich Hentiesbay, in flachem Rinnsaal an Ab
lauf von Plügelhang, häufig (M). — Kers n. 3, 3.3.1963 - - Kers n. 46, 12.3. 
1963 — Kers n. 57, 13.3.1963 — Kers n. 1533,12.6.1963: all four collections 
from the area around the junction of the Rivers Khan and Swakop (S). — 
Kers n. 1585, 16.5.1963, Near the Hope Mine at the River Kuiseb (S). — 
Marlotii n. 1463, June 1886, ‘In sabulosis desertis prope “Husab”, Herero- 
land’, respectively: Tn arenosis planitei desertae “Namib” dictae prope 
“Husab”, Hereroland’ (holotype in B, respectively isotype in PRE).

232

2. CLEOME PAXII (Schinz) Gilg et Benedict.

E. Gilg & Ch. Benedict in Engler’s Bot. Jahrb. 53 (1915), p. 164.
Syn.: Cleome platycarpa Schinz in Yerhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 

29 (1888), p. 50 (non Torrey).
Polanisia Paxii Schinz in Bull. Herb. Boiss. 5 (1897), Append. Ill, p. 93. 
Polanisia platycarpa (Schinz) Schinz in Consp. Fl. Afr. I: 2 (1898), p. 163. 
Polanisia Beattiana E. L. Stephens in Ann. S. Afr. Mus. 9 (1912), p. 37. 

Typus speciei: Schinz n. 339 (Z!)
Icon.: Fig. nostra n. 2, lb.
Lilt.: Dinter in Fedde Repert. 15 (1919), p. 433. — Dinter in Fedde 
Su. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Repert. 16 (1919), p. 167. — Dinter in Fedde Repert. Beih. Ill (1921), 
p. 32 — Dinter in Fedde Repert. Reih. 53 (1928), pp. 28, 62. — Gilg in 
Engler & Drude, Vegetation der Erde, 9, III: 1 (1915), p. 229. — Wal
ter in Jahrb. Wissenschaft. Rot. 84 (1936), p. 109, (p. 163 =C. carnosa ?)

Annual herb (sometimes short-lived perennial?), erect and rigid, 
low' grow ing, up to 60 cm tall, simple or branched in the basal parts, 
glandular-puberulous, very viscid. Stem finely striated, covered with 
minute, glandular hairs. Leaves petiolate, 3-foliolate, the few lower
most leaves simple; leaflets narrowly elliptic to lineare, acute obtuse 
or mucronate, 2-3 cm long and 0.2-0.3 cm broad, lateral pairs 
somewhat shorter, + glabrous above, glandular puberulous beneath, 
often folded, apex of the leaflets often thickened by a yellowish 
tissue; simple leaves elliptic, obtuse to acute. Inflorescenses rigid, up 
to 35 cm long. Bracts foliaceous, 3-foliolate, 2.0-0.2 cm long, sessile 
or subsessile, glandular-puberulous. Petioles 0.5—0.1 cm long, 
gradually diminishing upwards the stem, glandular-puberulous. 
Sepals narrowly obovate to narrowly elliptic, acute, up to 5 mm long, 
glandular-puberulous outside. Petals obovate, obtuse, gradually 
tapering towards the base, without a claw, 0.4—0.8 cm long, up to 0.4 
cm broad, upper and lateral pairs almost equal, yellow or pale 
yellow. Stamens usually 8 (6-14 counted), all fertile, equal, filaments 
c. 5 mm long, whitish-yellow, with anthers pale yellow and c. 1 mm 
long. Pedicels about 3 cm long bent c. 50° upwards from stem, 
glandular-puberulous. Gynophore absent. Capsule erect, usually 
3.5 cm long and 4 mm broad, equally tapering towards apex and 
base, striate-reticulate by veins, glandular-puberulous; replum 
glandular-puberulous. Style persistent, c. 1 mm long, filiform, 
glabrous; stigma slightly broader than style. Seeds c. 0.75 mm in 
diameter, globose in outline, flammeous blackish on yellow-brown 
ground-colour, seed coat foveolate-reticulate.

Cleome paxii is recognized by its narrowly elliptic leaflets, erect 
capsules, absence of gynophore and by the inconspicuous flowers 
with few-, equal stamens. Apart from the confusion with C. carnosa, 
discussed above, this species has, according to herbarium sheets 
seen, been confused with C. suffruticosa. The latter species differs 
inter alia from C. paxii in having a gynophore, leaves often 5-foliolate 
and having spectular flow^ers with a large number of stamens of 
unequal length.

In Cleome paxii the number of stamens varies somewhat. Usually 
there are 8, but often specimens with 7 or 10 stamens are seen. This

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2



234 LARS E. KERS

Fig. 2. Cleome paxii (Schinz) Gilg et Benedict. A. Ripe capsule, bract. B. Lower leaf. 
C. Flower seen in front view. D. Flower seen from the side. (A~B\ Kers n. 1112; C-D: 

drawn of living specimen = Kers n. 1112.)

slight variation has been observed in plants from the same collection 
or even (more seldom) in flowers of the same plant. The species is 
clearly distinguished from all other Cleomes from Southern Africa by 
the absence of a gynophore and by its flower characters. The erect 
capsule opens from its apical part and remains closed nearer the base.

In the diagnosis Schinz said that the colour of the petals was violet. 
This error has already been pointed out be Dinter, and may be 
explained by the tendency of the petals to change into a bluish colour 
when dried (Dinter op. cit., 15, p. 433).
Su.Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Polanisia Beattiana can not be recognized as a separate species, 
and the minor differences stated in the diagnosis of this species all 
fall within the amplitude of variation normally shown by Cleome 
paxii or are exhibited during the ontogeny. C. minima Stephens (in 
Ann. S. Afr. Mus. 9 (1912), p. 35) has recently been transferred to 
Heliophila by Marais (1964). He based this transfer on the type 
sheet of C. minima preserved in the Kew Herbarium. (Pearson n. 
4791, K! = now the type of Heliophila minima (Stephens) Marais). 
From Bolus Herbarium, however, I have recieved a duplicate sheet 
of Pearson’s type collection, labelled Cleome minima, but the 
specimen is a C. paxii. This specimen, preserved in an envelope, is a 
young one, only 5.5 cm tall, with only one mature flower and no 
ripe fruits. Those qualities and its general appearance make it some
what similar to the Heliophila specimens on the Kew sheet.

A detailed examination of the specimens on those two sheets, made 
in order to detect if any influence of the Cleome specimen could be 
traced in the diagnosis of Cleome minima has made me consider any 
such influence to be negligible or non-existent. It is true, however, 
that many of the characters stated in the diagnosis of C. minima can 
be applied to both species, especially as preserved on those sheets. 
The “glandular pubescens” of the plant, which should give it a 
“hoary appearance”, seems to me not applicable to the Heliophila 
specimens, which must be characterized as glabrous, while at least 
the “glandular pubescence” may be adequate with regard to Cleome 
paxii. Important characters, which indisputably indicate that the 
diagnosis refers to the Heliophila specimens only, are the lineare 
leaflets or leaves and their detailed hairiness. This diagnosis can be 
compared with that of Polanisia Beattiana Stephens = Cleome 
paxii (Stephens 1912, p. 37.)

I have subsequently found no other character apart from the 
“glandular pubescence” which might indicate an influence of the 
Cleome specimen on the diagnosis of C. minima. But I have, at the 
same time, found the statements about the habit hairiness indefinit 
and vague in the diagnosis, and in any case not applicable to C. 
paxii (“hoary appearance”). Therefore I consider it most convenient 
to ignore any suspected influence of the Cleome specimen on the 
diagnosis of C. minima, since in any case it cannot be verified.

It might also be suspected that the Cleome paxii specimen from 
Bolus Herbarium in reality belongs to some of Pearson’s collections 
nrs. 4483 or 4581, and that the specimen sometimes has been

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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wrongly labelled or sorted. It is very similar to some of the younger 
specimens of the collections mentioned, which specimens were 
described as Polanisia Beattiana by Stephens.

Distribution, ecological notes. S. Africa and SW. Africa. Western arid 
regions. Growing in sand. Alt.: 800-1400 m.

Cleome paxii has a rather wide distribution in the arid, western 
parts of S. and SW. Africa. The distribution reaches its greatest 
extent in Namaqualand in the south and with one isolated (?) 
locality in the Gibeon distr., but towards the north the range narrows 
and is congruent with the eastern, marginal part of the Namib 
Desert. The northernmost locality is, to date, at Brandberg in SW. 
Africa, and I have not found the species further north. The perennial 
vegetation within this range is mainly formed by drought resistent 
dwarf shrubs and various kinds of succulents. A pattern of distribu
tion similar to that of C. paxii can be found in a group of plants, 
exemplified by e.g. Aloe dichotoma. (Cp. Volk 1964, p. 5, map and 
discussion.)

Cleome paxii grows in wind-brown sand, which is often deposited 
e.g. as local dunes attached to mountain ridges or as sand pockets 
on rocky ground. During the irregularly occurring rainy seasons 
these habitats are covered with a very thin vegetation, composed of 
few adapted species (therophytes, geophytes). After the end of 
flooding periods, C. paxii can sometimes also be found in dried-up 
river beds or shallow water run-offs in sandy plains. Everywhere this 
species grows in loose sand and does not penetrate to the soils of the 
desert flats in the true Namib, which are also sandy but more or less 
consolidated by salts (mainly gypsum and calcium carbonate).

After the germination of the seeds, C. paxii grew rapidly. Flowering 
began in plants only 2-3 cm tall, and the specimens produced a large 
quantity of seeds already about two months after the germination. 
On dunes, and other extremely dry habitats fully developed specimens 
are often unbranched and dwarfish (c. 8-9 cm tall), while better 
edaphic conditions produce richly branched specimens of up to 60 
cm in heigth.

Cleome paxii occurs mainly as an annual, ephemeral herb. It may 
be suspected that some plants can survive occasionally from one 
season to another on habitats, where the level of the subsoil water 
does not sink too rapidly e.g. in river beds (cp. Pearson n. 9278 (K), 
gathered from “Great Fish River bed” and Merxmüller & Giess 
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n. 3035 (M). Other Cleome species, found in association with C. 
paxii are C. semitetrandra Sond. and C. kalachariensis (Schinz) Gilg 
et Benedict ssp. namibensis Kers.

Flowering period: Febr.-June. (Exceptionally from Dec. until 
July.)

Collections.
S. AFRICA. Cape Prov.

Gordonia distr.
Acocks n. 16368, 14.5.1952, Mt Kakamas Veld Res., bed of Hartebeest R. 

(PRE). — Glover n. 10418, 1906, Kalahari Reg., In the vicinity of Mr H. 
Stanley’s farm “The Halt”, N of Upington (BOL). — Barnard n. 804, 
25.4.1960, Kalahari Gemsbok Park, Tussen Nossob en Anob (PRE). — 
Leistner n. 1775, 8.4.1960, 4 miles S of Abiquas Puts, c. 110 miles NW of 
Upington (K, M). — Leistner n. 1825, 15.4.1960, 6 miles NW of Twee 
Rivieren (K). — Leistner n. 1872, 21.4.1960, Kalahari Gemsbok Nat. Park, 
Mata-Mata (K, M). — Leistner n. 2186, 6.3.1961, 15 miles ENE of Uping
ton (K, M, PRE). — Leistner n. 2249, 13.4.1961, 10 miles SW of con
fluence of Kuruman and Molopo R. (K, M). — Liebenberg n. 7056, 
19.2.1963, Kalahari Gemsbok Nat. Park, at Mata-Mata (K, M, PRE). — 
Pole Evans n. 2152, 23.4.1928, On dune at beacon before Abiquas Puts 
(BOL).

Namaqualand distr.
Leistner n. 2514, 25.5.1961, 56 miles WSW of Pofadder (BM, K, M, 

PRE).

S W. AFRICA.
Warmbad distr.
Dinter n. 5218, 7.2.1924, Warmbad (B, BOL, G, NBG, S). — Pearson 

n. 4483, 1.2.1909, Sandy plains W of Ganus (BM, BOL, K, NBG). —- 
Örten Dahl n. 138, 21.4.1931, Signalberg (S, UPS).

Keetmanshoop distr.
Dinter n. 2978, 7.4.1913, Seeheim (NBG). — Dinter n. 5069, 30.10. 

1923, Gründorn (B). — Pearson n. 4581, 4.2.1909, Dry streambed between 
Gründorn and Sabiesis. “Polanisia Beattiana” typus auctoris (BM, BOL, 
K, NBG). — Pearson n. 9278, 8.12.1915, Great Fish River bed (K). — 
de Winter n. 3397, 3.5.1955, 7 miles W of Aroab (K, PRE). — Örtendahl 
n. 343, 6.6.1931, Klein Karas farm Groendorn (S, UPS). — Örtendahl 
n. 536, 8.7.1931, Kuchanas-Narubis (BOL, S, UPS). — A. Örtendahl 
s.n., 1925, Kleinkaras (UPS).

Gibeon distr.
Volk n. 12200, 9.4.1956, Haribes (M).
Bethanie distr.
Dinter n. 11836, 15.1.1910, Sandverhaar (NBG). — Pearson n. 4795, 

17.2.1909, Between Kuibis and Akam River (K).
Liideritz distr.
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Dinter n. 6046, 27.2.1929, Aus (BM, G, K, NBG, S). — Giess, Volk & 
Bleissner n. 5465, 24.2.1963, 12 miles westlich Aus, offene Flächen, 
diesseits Station Garub (M). — Merxmüller &Giess n. 3035, 22.8.1963, 
Garub westl. Aus (M). — Nordenstam n. 2235, 15.4.1963, 11 miles W of 
Aus (LD). — Nordenstam n. 2262, 18.4.1963, 22 miles N of Aus on road to 
Helmeringshausen (LD). — Pearson n. 4791, 18.2.1909, Schakalskuppe. 
“Cleome minima” (BOL). — Schenck n. 343, 4.5.1885, Gobaxab, zwischen 
Aos und Oranje, Gr. Namaland (B, PRE, Z). — Schenck n. 192, .3.1885, 
zwischen Ausis und Khuias, Huibplateau (Z). — Schinz n. 339, 21.4.1885, 
Eisib, unweit Aus. Type of Cleome paxii (Z).

Rehoboth distr.
Kers n. 1406, 31.5.1963, farm Rostock 393, S of Kuiseb River (S). - 

Strey n. 2451, 28.12.1948, Düne südlich Kuiseb, Namib (M, PRE).
Karibib distr.
Giess, Volk & Bleissner n. 5800, 18.3.1963, Farm Klein Spitzkoppe 

70 (M). — Kers n. 225, 26.5.1963, farm Sukses 90 (S). — Kers n. 642, 
19.3.1963, farm Sukses 90 (S).

Swakopmund distr.
Dinter n. 209, 10.5.1906, “Pforte” (B, NBG). Kers n. 1112, 2.3.1963, 

“Pforte” (S).
Omaruru dislr.
Kers n. 960, 14.3.1963, dunes on low kopje, on road to Brandberg West 

Mine, SE of Brandberg (S).
Localities not identified
Pohle n. 77, 1885, Orangefluss, Gross-Namaland (Z).

3. CLEOME KALACHARIENSIS (Schinz) Gilg el Benedict.

E. Gilg & Ch. Benedict in Engler’s Bot. Jahrb. 53 (1915), p. 157.
Syn.: Polanisia kalachariensis Schinz in Bull. Herb. Boiss. 5 (1897), III, p. 92. 

Cleome Benedictae Dinter in Fedde Repert. 15 (1919), p. 432 (nomen 
nudum).
Cleome sulfurea Bremek. & Oberm. in Ann. Transvaal Mus. 16: 2 (1935), 
p. 414.

Typus speciei: Fleck n. 185 a (lecto. Z!)
Icon.: Fig. nostra n. 3, 4, 7c.
Lilt.: Dinter in Fedde Repert. Beih. Ill (1921), pp. 62, 102 (C. Bene

dictae; Flora Zambesiaca I: 1 (1960), p. 201. (C. sulfurea).

Annual herb (or sometimes short-lived perennial) erect-spreading, 
slender, low growing, up to 60 cm tall, old specimens richly and 
diiTusely branched, glandular-puberulous and slightly viscid. Stem 
finely striated, basal parts lignescent on old specimens, glandular- 
puberulous. Leaves petiolate, usually 3-foliolate, lower ones some
times 4- or 5-foliolate, lowest ones simple. Leaflets elliptic to narrowly 
elliptic or narrowly obovate, about 2.5 cm long, usually 2-4 mm 
broad, lateral ones somewhat shorter, obtuse, seldom acute or 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fig. 3. Cleome kalachariensis (Schinz) Gilg et Benedict. A. Ripe capsule, dehiscent. 
B. Lower, 3-foiiolate leaf. C. Lower, 4-foliolate leaf. (A: Silk n. 27506; B-C: Leistner

n. 1799.)

mucronate, often folded, + glabrous above, glandular-puberulous 
beneath. Petioles glandular-puberulous, up to 1.7 cm long, gradually 
shorter towards the inflorescenses. Inflorescenses slender, up to 35 cm 
long. Bracts foliaceous, 3-foliolate, lower ones shortly petiolate, 
upper ones sessile; leaflets of the bracts narrowly elliptic or lineare, 
glandular-puberulous beneath. Sepals obovate (in bud) or ovate to 
ovate-elliptic, acute or acuminate, glandular-puberulous outside. 
Petals obovate, attenuate towards the base, unguiculate, (0.9—)1.5 cm 
long, 0.5-0.9 cm broad, lateral and upper pairs subequal, bright 
yellow. Stamens 13-25, all fertile, unequal: 4-5 stamens arranged in 
the lower part of the flower, filaments c. 1.5 cm long, apically curved, 
violet, with anthers brown-yellow and c. 1.5 mm long; c. 15 (9-19)
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stamens arranged in the upper part of the flower, filaments very thin 
and + straight, violet, c. 1 cm long, with anthers yellow and c. 1 mm 
long. Pedicels usually 1.5-2.0 (0.9-2.3) cm long, bent upwards 
to 50° from the stem, glandular-puberulous. Gynophore c. 1 
(0.7-1.2) cm long, slender, glabrous. Capsule erect, often slightly 
curved, usually c. 3 (3.0-4.0) cm long and 3 mm broad, finely 
striate-reticulate by anastomosing veins, slightly glandular-puberu
lous; replum glabrous. Style persistent, usually 3.0 (3.0—4.0) mm 
long, straight, filiform, glabrous; stigma inconspicuous. Seeds c. 1.25 
mm in diameter, globose in outline, dark brown-blackish, seed coat 
sculptured by irregulary, prominent, transversal ridges ami lower 
longitudinal ridges.

Cleome kalacliariensis is easily recognized by the bright violet 
stamens, the narrowly elliptic leaflets, the ridged-cristate seed coats, 
the glabrous gynophore and replum, the erect fruits, and by the 
usually rich and diffuse ramification of its characteristically slender 
and thin twigs.

In Cleome kalachariensis the leaves are usually 3-foliolate. Some 
specimens, however, have 4- or 5-foliolate basal leaves, while other 
specimens, even those belonging to the same collection, are strictly 
3-foliolate throughout. There is consequently some variation in the 
number of leaflets, and this may be due to luxuriance in certain 
specimens.

Cleome kalachariensis has hitherto often been confused with C. 
paxii, with which species it has certain similarities e.g. with regard to 
the shape of the leaflets of the (normally) 3-foliolate leaves, the erect 
capsules and the type of the glandular hairs. This species differs 
strikingly from C. paxii e.g. by the presence of a gynophore, the 
different floral characters and the seed sculpture. C. kalachariensis has 
also been confused with C. suffruticosa. The latter species also has 
erect, stipitate capsules, but has e.g. often 5-foliolate leaves, much 
larger flowers, glandular gynophore and replum, foveolate-reticulate 
seed coats and a more robust and compact growth. In their revision 
of the African Cleomes, Gilg & Benedict wrongly included some 
specimens of C. kalachariensis in C. suffruticosa (op. cit. p. 163: e.g. 
Engler n. 6528 and Hinter nrs 1908 and 2217), while they only 
gave a few brief comments on C. kalachariensis and referred to no 
other sheets than those of Fleck’s type collections. Hinter objected 
to this incorporation of his collection n. 2217 mentioned above in 
C. suffruticosa and considered it as belonging to a new species, named 
Sa. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fig. 4. Cleome kalachariensis (Schinz) Gilg et Benedict. Top of stem with raceme
Pole Evans n. 4576).

by him C. Benedictae. However he did not present a valid diagnosis. 
It is worth noting that Dinter, on the other hand considered his 
collections n. 1908 (from Hohewarte, Windhoek distr.) to belong to 
C. suffruticosa, and this in agreement with Gilg & Benedict (Dinter 
in Fedde Repert. 16 (1919), p. 168). Even this collection belongs to 
C. kalachariensis, and shows all the distinctive characters which 
separate this species from C. suffruticosa.

The flowers of Cleome kalachariensis develop four basal, long 
stamens in most of the specimens studied. It is interesting to notice 
that in the collections from N. Transvaal, most flowers have five long 
stamens, but occasionally also four. In the diagnosis C. sulfurea is 
stated to to have five long stamens, but in studying the type specimens 
I have seen flowers with four such stamens. The number of those 
stamens is consequently not fixed to five in those specimens, but this 
16 - 663873 So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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is the usual number. In all other collections of C. lcalachariensis, the 
staminal conditions are either the reverse, viz. most flowers have 
four long stamens, or (more often) only four are developed al
together. Fairly often one of these is more or less reduced, some
times to a form intermediate between the two types of stamens. The 
only morphological character I have recognized, by which C. sulfurea 
(and the specimens from N. Transvaal) could be distinguished from 
the rest of the collections, in this tendency to prefer developing 
flowers with five long stamens. Because of the above facts about the 
varying staminal conditions, I consider this character to be irrelevant 
in distinguishing C. sulfurea as a separate taxon.

A collection, which I include in Cleome lcalachariensis s. str. with a 
certain hesitation is, however, Dinter’s collection from the farm 
Lichtenstein, Windhoek distr (Dinter n. 4512). The habit of the 
specimens does in fact deviate considerably from that of the other 
ones seen by me, and Dinter also considered it to be a new species 
preliminary named by him “Cleome Gilgiana” (according to his 
notes on the sheets). I have not found this name published.

The reason why I place this collection under C. lcalachariensis, 
s.str., in spite of the difference in appearance of the specimens, is 
that all qualitative characters of those specimens correspond to those 
of C. lcalachariensis. The seeds thus have the same characteristic 
sculpture, the gynophore and replum are glabrous, the other fruit 
characters are also the same, the stamens are distinctly violet and 
the leaflets (3) have the same shape as in that species. In fact Dinter’s 
“Cleome Gilgiana” differs from the remaining specimens of C. 
lcalachariensis only in that the specimens are considerably more 
vigorous and larger in all their vegetative parts; the length of the 
petals is up to 2 cm, the leaflets are up to 1 cm broad, and so on. 
Habitually the plants remind you of young specimens of C. suffruti- 
cosa, from which species they are, however, easily distinguished e.g. 
by the different sculpture of the seeds and by the glabrous gynophore 
and replum.

According to my observations in Cleome the size of leaflets and 
petals in a species vary depending on whether the specimens have 
been collected during or after the rainy season. Specimens from the 
same locality can therefore fluctuate in the size of their vegetative 
parts depending on the changing edaphic factors. Therefore I con
sider it likely, so far, that “Cleome Gilgiana” only constitutes vig
orously luxuriating specimens of C. lcalachariensis s.str. which have 
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been gathered soon after a heavy rainfall (Febr.!) and from an 
habitat unusual for this species. However, the species as found in 
this westerly district deserves more attention.

The erect capsules dehisce from their basal parts, and the rather 
thin carpels soon loosen completely.

As Schinz did not assign any type specimen I have chosen Fleck’s 
collection n. 185a sheet II in Schinz Herbarium, Zürich (Z), as 
lectotype of Cleome kalachariensis (Schinz) Gilg et Benedict.

Distribution, ecological notes. S. Africa, SW. Africa, Bechuanaland 
Prot. “Kalahari”. Growing in sand. Alt.: c. 800-1500 m.

The specific name of this plant is very appropriate, as the distribu
tion of the species is strictly limited to the sandy, semiarid, vast interior 
part of Southern Africa, simply referred to as “Kalahari”. (Approxi
mate boundaries of the Kalahari: cp. Roberts 1935, p. 13.)

The known localities of Cleome kalachariensis are very unequally 
spaced and there exist more reports from the south-western area. 
This may be due to the fact that this part has been studied more than 
the rest of the Kalahari. This species grows in loose sand, which can 
either be deposited as dunes or as level sand fields. The boundary of 
the ‘Kalahari sandveld’ is best known in the south-west, where it has 
been mapped in detail by Leistner (L. 1961; cp. also Volk 1964, 
p. 10). From the Tropic of Capricorn in S. W. A. to Upington in
S. Africa, the boundary forms a very sharp, pedologic dividing line 
between the ‘Kalahari sand’ and the gravelly-stony area in the west, 
and C. kalachariensis does not penetrate west of this boundary. In the 
south the ranges of distribution of C. kalachariensis and C. paxii meet, 
but do not seem to overlap, C. paxii having a westerly distribution 
and is more often growing on isolated, local dunes and sand fields in 
gravelly-stony areas. It is likely that the distribution of C. kalacharien
sis follows the extension of the ‘Kalahari’ in the north-eastern part 
of SW. Africa. The absence of collections from this part may be 
explained by the fact that this part is very little known from a botanical 
point of view.

I am inclined to classify Cleome kalachariensis as an annual plant, 
since without doubt it occurs as such on its natural habitats and 
during normal climatic conditions. Two collections by Leistner 
(nrs. 2902 resp. 1060) from October and December respectively 
suggest, however, that during special circumstances some specimens 
may survive from one season to another.
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Cleome kalachariensis has been found in association with C. 
rubella Burch, and with C. diandra Burch.

Flowering period: (normally) Febr.-June.

Collections.
S. AFRICA.

Cape Prov.
Hay distr.
Acocks n. 2075, 15.3.1937, 4 miles W of the entrance of Padkloof Pass 

(BOL, K, PRE). — Leistner n. 1759, 6.4.1960, Postmasburg, c. 6 miles 
WNW of entrance to Bergenaarspad Pass, Langeberg Mts. (K, M, PRE). — 
Rogers n. (12562), .4.1906, Scheurberg (BOL). — Silk n. 2677 (27506 in 
BOL), .4, Bathlaros (BOL, K).

Kuruman distr.
Leistner n. 1060, 13.12.1957, 21 miles NW of Kuruman (K, M, PRE). — 

Leistner n. 2211, 5.4.1961, 21 miles NW of Kuruman (K. M, PRE). — 
Pole Evans n. 2509, 24.4.1929, Karreboom Mts Camp (PRE).

Gordonia distr.
Brynard n. 463, 14.2.1953, Kalahari Gemsbok Park (PRE). — Leistner 

n. 1826, 15.4.1960, Kalahari Gemsbok Nat. Res., 6 miles NW of Twee 
Rivieren (BM, K, M). -— Leistner n. 2195, 8.3.1961, 5 miles SW of Kgop- 
Pan, 66 miles ENE of Upington (K, M, PRE). — Leistner n. 2902, 20.10. 
1961, Kalahari Gemsbok Park, 35 miles NW of Twee Rivieren (K, PRE). —- 
Story n. 5585, 21.5.1956, c. 20 miles NW of Twee Rivieren (K, PRE). 
Transvaal.

Zoutpansberg distr.
Codd & Dyer n. 3851, 15.3.1943, Dongola Res., 3.5 miles E of Mapun- 

gubwe, farm Schooda 616 (PRE). — Pole Evans n. 4576, 8.3.1948, Dongola 
Res. (G, K, PRE).

SW. AFRICA.
Keetmanshoop distr.
Leistner n. 1799, 10.4.1960, 28 miles NE of Koes (M, PRE).
Gibeon distr.
Dinter n. 2988, .4.1913, Narib. “Cleome Benedictae Dtr ms” (NBG). —- 

Engler n. 6528, 24.4.1913, Narib (K). — Range n. 177, Elephantenfluss 
(NBG). — van Vuuren & Giess n. 1134, 27.4.1960, farm Mara, E of 
Aranos (K, M, PRE).

Rehobolh distr.
Dinter n. 2217, 13.4.1911, Rehoboth — Aus. “Cleome Benedictae Dinter 

ms.” (B, NBG), Volk n. 11519, 20.2.1956, Grawenstein 65 (M).
Windhoek distr.

Dinter n. 1908, 4.3.1911, Hohewarte (NBG). — Dinter n. 4512, 22.2. 
1923, Lichtenstein. “Cleome Gilgiana Dinter ms.” (B, S).
Gobabis distr.

Kers n. 868, 30.3.1963, farm Westerwald 156, 8 miles E of Witvlei (S). — 
Merxmüller & Giess n. 1148, 12.1.1958, farm Soetdoornpan 612 (M).
Su. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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BECHUANALAND PROT.
Richards n. 14881, 27.3.1961, Ngamiland, road to Buschman Pits, Panda 

Matenga (K). — van Son n. 28809, 10.4.1930, Kaotwe. Type of Cleome 
sulfurea (B, BM, K, M, NH, PRE). — Wild n. 5059, 18.2.1960, Kang (K). - 
Wild n. 5131, 24.2.1960, SW Distr., 73 miles S of Tsanc (K, M).

Localities not identified.
Fleck n. 185 a, 7.4.1892, Kalahari. (Lectotype of Cleome kalachariensis, 

sheet II). (Sheet I in Z, sheet II: Z, fragment in B). — Fleck n. 341, .4.1892, 
Kalahari (Z).

4. CLEOME KALACHARIENSIS subsp. NAMIBENSIS subsp. nova.
Typus subspeciei: Kers n. 226 (S).
Icon.: Fig. nostra n. 5, Id.
Differt a typo seminibus foveolatis reticulatis, minioribus 0.75 mm modo 

diam., stylo breviore vulgo 2 mm modo longo.

Despite a careful investigation of the material at my disposal, I 
have not been able to discover any other morphological characters, 
apart from that of the seeds and the length of the style, by which this 
taxon can be distinguished from ssp. kalachariensis. Both sub
species are very similar in details and in habit, but when in fruit, 
ssp. namibensis is immediately recognized by the pitted-reticulated 
sculpture of its seed coats. Among the material of ssp. namibensis, 
which includes both old and young specimens, I have moreover not 
found any specimen with 4- or 5-foliolate leaves.

Some measurements, illustrating the absence of difference or the 
vague difference between the two taxa, as regards the morphology, 
can be repeated here. The corresponding figures of C. kalachariensis 
s.str. are within brackets and the means are in italics. The somewhat 
abberrent form of C. kalachariensis referred to as “Cleome Gilgiana” 
has not been included.
Stamens: long, number 
Stamens: short, number 
Leaflets: number 
Gynophore: length 
Pedicel: length 
Petals: length 
Petals: width 
Fruit: length 
Fruit: width

3, 4, 5 (4, 5)
14-75-25 (9-14-18)
1, 3 (1, 3, 4, 5)
0.5-Ö.9-1.2 (0.6-Ö.S-1.2) cm 
0.9-1.3-1.9 (0.8-1.7-2.5) cm 
0.7-1.0 (0.9-1.2-1.5) cm 
0.5-0.6 (0.5-1.4) cm 
3.7-5.0 (3.0-5.0) cm 
2.0-3.0 (2.0-2.3-3.0) cm

The main reason for distinguishing this subspecies from C. kala
chariensis s.str. is the different seed characters. In the abundant 
material of Cleome examined, I have hitherto not found any essential
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1 CM

Fig. 5. Cleome kalachariensis (Schinz) Gilg et Benedict ssp. namibensis Kers. A. 
Flower seen in front view. B. Flower seen from the side. (A-B: drawn from living

specimen = Kers n. 226.)

variation of the seeds in the separate species. Furthermore when 
some species are morphologically closely related, the seeds are also 
equal, and in species, which are morphologically clearly distin
guished, the seeds are so as well. The sharp divergence of the seeds in 
those two taxa would therefore rather indicate a higher degree of 
difference between them, but other morphological characters do not 
support this assumption.

The type of the seeds of this subspecies might be further evidence 
of a suspected affinity of Cleome kalachariensis s.str. with the large 
group of yellow-flowered Cleomes from the Namib Desert, including 
e.g. the following species: C. foliosa, C. liideritziana, C. johnstonii, C. 
suffruticosa, C. xanthopetala. All those species are closely related to 
each other and having the same type of seed sculpture as ssp. 
namibensis.
So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Distribution, ecological notes. SW. Africa: Karibib and Swakopmund 
districts. “Marginal Namib Desert”. Growing in sandy water channels. 
Alt.: 800-1000 m.

Cleome kalachariensis ssp. namibensis seems to have a very narrow 
distribution restricted to the area west of the high mountains of 
Damaraland, and where this mountain area separates the Kalahari 
from the Namib Desert. As both taxa are confined to arid or semi- 
arid, vast sandy areas, the mountains form a natural, ecologic barrier 
between the regions where these two taxa occur and the ranges of 
distribution do not overlap.

Cleome kalachariensis ssp. namibensis grows in periodically flooded 
water channels in a region of vast fields of loose sand, situated east of 
the true Namib (viz. = “Marginal Namib”). This region smoothly 
merges into the Acacia shrub savannah in the east. The shrubs and 
few isolated trees are restricted to these water channels, while the 
sandy flats in between are almost devoid of ligneous plants (except for 
Euphorbia gregaria in the west). During years with plenty of rains, 
like 1963, a rich vegetation of annual plants, mainly grasses (Stipa- 
grostis div. spec.) covers the otherwise bare, sandy flats, advancing 
slightly further than the westernmost occurrence of ssp. namibensis.

deWinter’s collection n. 3210 consists of perennial specimens 
with the base of the stem and the root strongly lignified. The old 
stems have obviously dried off to the ground during the previous year 
(or years?) and the new stems have grown from the basal, live parts 
left of the old ones. The life-form of the plant would therefore be 
classified as hemicryptophytic, a rather common life-form for plants 
from the Namib and its outskirts. In 1963, a year which was preceded 
by several years of severe drougth, I could not, however, discover any 
perennial specimens of this plant. All the specimens that I had seen 
and collected had germinated during the beginning of the rainy season 
in Jan. 1963. According to my experience from this region, very few 
of the herbaceous plants which had germinated in 1963, survived the 
severe drying up of the soil and the dry easterly winds in May—June. 
Only very few specimens of C. kalachariensis ssp. namibensis might 
have managed to survive till the next year, and this only in certain 
places, with unusually favourable edaphic conditions. Consequently 
this subspecies could be described as a rare perennial herb, though 
usually occurring as an common annual plant during years with 
rich rainfall within this region.

Cleome kalachariensis ssp. namibensis has been observed growing
Su. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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together with C. semitetrandra Sond. and C. paxii (Schinz) Gilg 

et Benedict.
Flowering period: Febr.—June.

Collections.

SW. AFRICA.
Karibib distr.
Kers n. 223, 26.5.1963, road: Usakos-Swakopmund, 7 miles from Usa- 

kos (S). — Kers n. 226, 26.5 1963, road: Usakos-Swakopmund, farm Sukses 
90, 19 miles from Usakos (S). —Kers n. 229, 25.5.1963, road: Usakos — 
Hentiesbay, SE of Spitzkoppe (S). — Kers n. 634, 19.3.1963, road: Usakos 
-Swakopmund, farm Sukses 90, 19 miles from Usakos (S). — Lindner s.n., 
.5.1886, Barmen, Damaraland (K). — Merxmüller & Giess n. 1715, 
20.2.1958, Spitzkoppe, in Sand (M).

Swakopmund dislr.
de Winter n. 3210, 16.4.1955, 50.5 miles E of Swakopmund on road to 

Usakos (K, PRE).

5. CLEOME LABURNIFOLIA Roessler.

H. Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 3 (1960), p. 611.
Typus speciei: Merxmüller & Giess n. 1524 (holo M!; iso BMI, PRE n.v.,

Windhoek n.v.).
Icon.-. Fig. nostra n. 6, 7e.

Annual herb, erect and rigid, up to 1.5 m tall, usually simple or 
with few branches in the lower parts, glandular-pubsecent and 
viscid. Stem densely covered with glandular hairs of unequal length 
(up to 1 mm), inconspicuously striated, green. Leaves petiolate, 3- 
foliolate (most basal and uppermost leaves simple and broadly ovate, 
acute). Terminal leaflets broadly ovate to rhombic — broadly elliptic, 
acute, 2.5-4.0 long, 1-2 cm broad, glandular-pubescent; lateral 
leaflets slightly smaller, oblique ovate, acute, glandular-pubescent. 
Petioles of lower leaves up to 7 cm long, glandular-pubescent. Bracts 
3-foliolate and leafy downwards, upwards simple and gradually 
diminishing in size (to about 1 mm long, elliptic, subsessile bracts), 
glandular-pubescent. Inflorescenses rigid and stout, up to 60 cm 
long. Sepals narrowly obovate to lineare, up to 1 cm long, 1-2 mm 
broad, dark violet (especially near the base), sometimes green, 
glandular-pubescent. Petals obovate, tapering apically, attenuate 
towards the base, unguiculate, 14-23 mm long, 5-8 mm broad, 
lateral and upper pairs subequal, with few minute glands on clew 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fig. 6. Cleome laburnifolia Roessler. A. Top of raceme. At the base empty bracts, 
where the flowers have been female-sterile. The two basal flowers seen are herma
phrodite, the upper two are male with the pistils aborted. B. Part of stem with upper 
leaves, fruits and lower bracts. C. Lower leaf, seen from below. (A—B: drawn from photo 

= Kers n. 1220; C: Kers n. 1220.)

and along the apical rim, yellow, often whit violet nuances. Stamens 
10-12, all fertile, filaments with minute glands, unequal: (4)-5 
stamens basally arranged in flower, filaments apically curved, up to 
3 cm long, lower parts violet, upper parts yellow, with anthers dark 
brown-violet and c. 2 mm long; c. 5—8 stamens arranged in upper 
part of flower, filaments— + straight, up to 2 cm long, mostly yellow,

So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2



250 LARS E. KERS

l.vAw

1fflRSS

Hms#
%!' V CacV a *IPsMjö,

K «*" V5^>' «

PfSiÄt

Fig. 7. Cleomeseeds (34 x). A. C. carnosa (Kers n. 46). B. C. paxii (Kers n. 642). 
C. C. kalachariensis ssp. kalachariensis (Leistner n. 1759). D. C. kalachariensis ssp. 

namibensis (Kers n. 223). E. C. laburnlfolia (Kers n. 1220).

with anthers yellow and c. 1 mm long. Pedicels up to 3 cm long, 
spreading + at right angles from stem (in fruit), glandular-pubescent. 
Gynophore 0.6-1.5 cm long, glandular-puberulous. Capsule spread- 
ing-pendulent, up to 12 cm long, about 2 mm broad, equally tapering 
nearer base and apex, finely striated by longitudinal veins, glandular- 
puberulous; replum glandular-puberulous. Style persistent, 3-4 mm 
long, filiform, glabrous or almost so; stigma inconspicuous. Seeds c.
1.5 mm in diameter, dark brown, almost globose in outline, seed coat 
sculptured with irregular, pronunced transversal ridges and smaller 
longitudinal ones.

Cleome laburnifolia is easily distinguished from the other yellow- 
flowered and 3-foliolate Cleomes from Southern Africa by the follow
ing characters: the broadly ovate, acute and glandular-pubescent 
leaflets, the large flowers with comparatively few stamens, the hanging, 
lineare fruits with glandular gynophore and replum, as well as by the 
ridged-cristate sculpture of the seed coats.
Si). Bot. Tidskr., GO (1966): 2
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Cleome laburnifolia has some resemblance to C. gossweileri (a 
species from the Angolan part of the Namib Desert), as has been 
pointed out by Roessler (op. cit.) This species is also a yellow- 
flowered and 3-foliolate Cleome with hanging fruits and broad 
leaflets, but differs from C. laburnifolia e.g. in having smaller, 
rounded leaflets which are obtuse-apiculate, glandular hairs all very 
minute (glandular-puberulous), and more stamens (up to 30). More
over, in C. gossweileri the replum and gynophore are glabrous and 
not glandular and the seeds are pitted in a honeycomb pattern and 
not sculptured with ridges as in C. laburnifolia.

1 consider Cleome laburnifolia to be a rather isolated species, not 
easily grouped with the other yellow-flowered Cleome from Southern 
Africa. It might, however, have some remote affinity to the natural 
group of Namibian Cleomes, out of which the following species have 
been distinguished: C. foliosa, C. gossweileri, C. johnstonii, C. liiderit- 
ziana, C. mossamedensis, C. suffruticosa and C. xanthopetala. From 
all these species C. laburnifolia is easily distinguished, above all by 
the pattern of its seed coats.

Cleome laburnifolia has the same type of seed sculpture as C. 
kalachariensis s.str., but no other morphological character indicates 
a close affinity between those species.

In. C. laburnifolia the glandular stamens are also remarkable. The 
glands are concentrated on the apical part of the filaments and to 
these glands small aggregates of pollen grains are often attached. 
Besides in this species I have only seen glandular filaments in C. 
mossamedensis, but only very few glands in that species and these 
grouped near the base of the filaments.

Some flowers in Cleome laburnifolia develop fertile stamens but 
do not produce fruits as their pistils abort at a very early stage. This 
abortion happens among sequenses of flowers at certain intervals 
along the racements. By this means the old plants become peculiar in 
appearance with the pods hanging from restricted sections, inter
rupted by sections with empty bracts only (see Fig. 6). This kind of 
intermittent fruit development is common among Cleomes and can 
also be seen clearly in C. diandra and C. hirta, which species also 
have long racemes. This phenomenon has been investigated in C. 
spinosa and discussed by Murneek (1927).

The capsules in C. laburnifolia open from above in the hanging 
fruits.

Si). Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fig. 8. The distribution of Cleome carnosa (Pax) Gilo et Benedict.

Distribution, ecological notes. SW. Africa: Kaokoveld Native Reserve. 
Grows in different habitats, often in mixed shrub savannah and in 
sandy-gravelly soil on rocky ground. Alt.: 1200-1500 m.

Cleome laburnifolia is confined to the northernmost part of SW. 
Africa, where the reports are concentrated to the vicinity of Ohopoho. 
As Ihe most northern part of S.W.A. is still fairly unknown from a 
botanical point of view it is likely that the distribution of this plant in 
a future will be proved to be much larger.

This species is not common here, but occurs frequently locally. It 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fig. 9. The distribution of Cleome paxii (Schinz) Gilg et Benedict.
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big. 10. The distribution of Cleome kalachariensis (Schinz) Gilg et Benedict #, C. 
kalachariensis (Schinz) Gilg et Benedict ssp. namibensis Kers O and C. laburnifolia

Roessler +.
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254 LARS E. KERS

is specially to be found along tracks and in glades in the mixed shrub 
savannah, which covers vast areas of the slightly undulating, moun
tains llats in this district (Acacia div. spec, and Colophospermum 
mopane, Commiphora and Combretum). The soil is usually composed 
of sand and gravel on rocky ground. Cleome laburnifolia penetrates 
in the west towards Ihe “Marginal Namib”, following the gallery 
vegetation of “Mopane” trees growing along the periodically Hooded 
water channels. I have found C. laburnifolia occurring together with 
C. hirta (Kl.) Oliv, and C. diandra Burch.

Flowering period: Febr.-July.

Collections.
SW. Africa.

Kaokoveld Native Reserve.
Kers n. 1177, 7.6.1963, route: Kaoko Otavi-Sanitatas, 13 miles before 

passage of Huarusib River (S). — Kers n. 1220, 6.6.1963, route: Kamandjab 
-Ohopoho, 8 miles S of Ohopoho (S). —- Kers n. 1370, 13.6.1963, route: 
Ohopoho-Raucana Falls (Cunene River), 16 miles N of Ohopoho (S). - 
Merxmüller & Giess n. 1524, 1.2.1958, Mopane-Wald 9 miles nördlich von 
Ohopoho (holotypus M, isotypus BM, PRE n.v., Windhoek n.v.). — de 
Winter & Leistner n. 5260, 29.3.1957, 3.5 miles N of Ohopoho (BM, K, 
M, PRE).
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FLORA OCH VEGETATION I OCH VID ALBRUNNA 
LUND PÅ SÖDRA ÖLAND.

II. Albrunna lund, utanför det speciellt undersökta området, 
samt lundens omgivningar.

AV

LARS RODENBORG.

I första delen av denna uppsats (Rodenborg 1965) blev flora och 
vegetation inom ett mindre område av Albrunna lund (»det speciellt 
undersökta området») föremål för en tämligen ingående skildring; 
bl. a. gjordes ett försök till uppdelning av områdets vegetation på 13 
vegetationstyper.

1 föreliggande, andra del av uppsatsen redogöres, mer el. mindre 
utförligt, för flora och vegetation, dels på alvarmarken närmast öster 
om det speciellt undersökta området (härefter kallat undersöknings
området) och på halvkulturmarken närmast söder om detsamma, 
dels på skilda delar av Albrunna lund, utanför undersökningsom
rådet, jämte viss angränsande alvarmark, dels ock på vissa ängs-, 
skogs- och alvaromraden ett stycke söder om detsamma. De här 
lämnade vegetationsbeskrivningarna gör ej anspråk på fullständig
het. Alvaret närmast utanför undersökningsområdet har dock, som 
objekt för jämförelse med det senare, ägnats något mer ingående 
behandling. I ill bottenskiktet har i de flesta fall hänsyn ej tagits; 
i några fall har dock vissa, mer framträdande bottenskiktsarter om
nämnts. Fältarbetet har huvudsakligen bedrivits under åren 1963 
och 1964.

Följande förkortningar av benämningar på vissa vegetationstyper torde 
observeras: th-stäpp =therofyt-chamaefytstäpp, he-stäpp hemikryptofyt- 
stiipp, na-stäpp =nanophanerofytstäpp. En närmare redogörelse för be
skaffenheten av de vegetationstyper, som försetts med dessa benämningar, 
lämnas i uppsatsens första del (s. 416 ff.).

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Alvaret närmast öster om undersökningsområdet.

Marken här är tämligen plan och lutar svagt mot öster och söder. 
På den lägre liggande södra delen förekommer rikligt med större och 
mindre silikatstensblock. Vegetationen är starkt präglad av regel
bunden betesgång under långa tider. Fårbetning har dock ej ägt rum 
på många år inom ifrågavarande del av Stora alvaret, i varje fall ej 
efter första världskriget. Av lignoser anträffas huvudsakligen Juni- 
perus communis (riklig bland stenblocken), Potentilla fruticosa, 
Crataegus och Prunus spinosa; egentliga träd saknas helt.

Den högre liggande, norra delen av alvarmarken är platåartad, fri 
från silikatstensblock samt saknar helt träd och buskar. Vegetatio
nen här utgöres av en starkt betespåverkad variant av he-stäppen 
på undersökningsområdet.

Fältskiktet har följande sammansättning. Mer el. mindre rikligt 
förekommer
Bromus hordeaceus 
Fesluca ovina 
Carex caryophyllea 
Cerastium semidecandrum 
C. pumilum 
Arenaria serpijllifolia 
Scleranthus polycarpos 
Potentilla tabernaemontani 
Sedum acre
S. album
Trifolium campestre
T. striatum

Erophila verna
Hornungia petraea
Geranium molle
Planlago lanceolata
Galium verum
Veronica spicata
Euphrasia brevipila
Thymus serpyllum
Achillea millefolium
Taraxacum sekt. Erythrosperma
Hieracium pilosella

Dessutom anträffas
Phleum phleoides
P. pratense ssp. nodosum
Poa bulbosa
Luzula campestris
Ranunculus bulbosus
Anemone pratensis (några få ex.)
Stellaria graminea
Filipendula vulgaris
Potentilla argentea
Saxifraga granulata
S. tridactylites 
Erodium cicutarium 
Trifolium arvense
T. repens
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2

Lotus corniculatus
Oxylropis campestris
Medicago falcata
Bupleurum tenuissimum
Convolvulus arvensis
Veronica arvensis
Satureja acinos
Myosotis hispida
Globularia vulgaris (några få ex.)
Valerianella locusta
Galium triandrum
Antennaria dioica
Cirsium acaule
Artemisia rupestris
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I bottenskiktet förekommer rikligt med Camptothecium lutescens, 
Rhacomitrium canescens, Tortula ruralis och Ditrichum flexicaule; 
f. ö. anträffas Abietinella abietina, Tortella tortuosa, Bryum pendulum, 
Peltigera rufescens, Cetraria islandica och Cladonia furcata (uppräk
ningen gör icke anspråk på fullständighet).

Annueller samt mattbildande, tätt tuvade eller med till marken 
tryckt bladrosett försedda perenner dominerar helt vegetationen.

Helianthemum oelandicum växer något längre åt öster på mera 
ojämn och stenig mark. Där finnes även Galium sterneri (på kalk- 
stensgrus).

Den mellersta delen av alvarmarken öster om undersöknings
området ligger tydligt lägre än den norra delen. Marken här är mer 
el. mindre tuvig och tämligen stenig. Stenarna utgöres av låga silikat- 
stenblock med Lecanora macrocyclos som dominerande lavart. Träd 
saknas. Låga buskar finnes här och där, vanligen vid stenblock. 
Buskskiktet sammansättes av Juniperus communis (spridd), Poten- 
tilla fruticosa (några små ex.) samt i enstaka ex. Crataegus oxyacantha, 
Rosa, Rhamnus cathartica, Lonicera xylosteum och Viburnum opulus.

Vegetationen, som är tämligen starkt betespåverkad, intar en mel
lanställning mellan stäppartad torräng och mesofil äng. Närmare 
undersökningsområdet dominerar torrängsinslaget, längre mot öster 
har vegetationen övervägande mesofil prägel.

Fältskiktet har följande sammansättning. Mer el. mindre rikligt 
förekommer

Sesleria coerulea 
Anthoxanthum odoralum 
Carex flacca 
Luzula campestris 
Sagina nodosa 
Stellaria graminea 
Filipendula vulgaris 
Saxifraga granulata 
Helianthemum nummularium

Dessutom anträffas
Fesluca ovina 
Briza media
Phleum pratense ssp. nodosum 
Sieglingia decumbens 
Carex ericetorum
Orchis ustulata (åtminstone 18 ex.)
Rumex acelosa

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2

Arabis hirsuta 
Plantago lanceolala 
P. maritima
Euphrasia brevipila (mest på tuvor)
Myosotis strida
Galium boreale
G. triandrum
Cirsium acaule
Antennaria dioica

Dianthus deltoides 
Cerastium subtetrandrum 
C. holosteoides 
Ranunculus bulbosus 
Potentilla erecta 
P. reptans
Alchemilla glaucescens

17 -663873
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Trifolium pratense 
T. repens 
T. campestre 
Anthyllis vulneraria 
Lotus corniculatus 
Linum catharticum 
Polygala amarella 
P. comosa 
Draba incana 
Viola rupestris
Calluna vulgaris (huvudsakligen på 

tuvor och vid silikatstensblock)

Prunella vulgaris 
Veronica spicata 
Gentianella uliginosa 
Campanula rotundifolia 
Chrysanthemum leucanthemum 
Erigeron acre 
Inula salicina 
Artemisia rupestris 
Leontodon autumnalis

Vid silikatstensblocken uppträder Sedum acre, S. album, S. rupestre 
och olika annueller (däribland tämligen rikligt med Myosotis strida) 
samt Cladonia jämte andra lavar. På tuvtopparna återfinnes rikligt 
med Cladonia.

Södra delen av alvarmarken ligger något högre än mellersta delen. 
Marken här är täckt av talrika, ofta tätt hopade större och mindre 
silikatstensblock. Mellan blocken växer åtskilliga lignoser (Juniperus, 
Crataegus, Prunus spinosa, Bosa, Rubus caesius, Lonicera xylosteuin).

Bland fältskiktsarterna må följande nämnas:
Cystopteris fragilis (åtskilliga skott) 
Poa compressa
Ceraslium arvense (åtskilliga fertila 

skott)
Fragaria viridis 
Filipendula vulgaris 
Sedum acre 
S. album
Helianthemum nummularium 
II. oelandicum 
Polygala comosa 
Viola hirta

Draba incana 
Salureja acinos 
Thymus serpyllum 
Veronica chamaedrys 
Galium Iriandrum 
G. verum
Globularia vulgaris 
Artemisia campestris 
A. rupestris 
Cirsium acaule 
Hieracium pilosella

Mot öster övergår den ovan nämnda mellersta delen av alvar
marken i ett område, där vegetationen kan betecknas som säsong- 
hygrofil alvarhed. Tuvbildning förekommer i växlande omfattning. 
Träd och buskar saknas.

Från sistnämnda område må följande fältskiktsarter framhållas. 
Mer el. mindre rikligt anträffas
Fesluca ovina 
Bromus hordeaceus 
Carex flacca
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Sedum album Galium boreale
Saxifraga Iridactylites Artemisia rupeslris
Thymus serpyllum

För övrigt märkes 
Poa compressa
Agroslis stolonifera (inkl. A. gigantea)
Allium schoenoprasum 
Cerastium subletrandrum 
Sedum acre 
Draba incana

Den säsonghygrofila alvarheden i sin tur avlöses mot öster av 
vätartad vegetation, som upptar en flack mindre sänka. Av lignoser 
finnes här blott några enstaka små ex. av Potentilla fruticosa. Fält
skiktet, som är svagt utbildat, representeras av bl. a. Potentilla rep- 
tans, Viola pumila (tämligen riklig), Galium palustre och Taraxacum 
sekt. Palustria. I bottenskiktet återfinnes Calliergonella cuspidata, 
Calliergon turgescens och Campylium polygamum.

På tämligen lågt liggande mark alldeles utanför sydöstra hörnet av 
undersökningsområdet anträffas bl. a. Euphorbia exigua, Viola 
arvensis, Bupleurum tenuissimum och Veronica serpyllifolia (betr. 
Euphorbia jfr Rodenborg 1961, s. 227).

Utöver vad ovan nämnts har på alvarmarken utanför undersök
ningsområdet noterats följande arter: Orchis morio (3 ex. år 1964), 
Corydalis pumila och Androsace septentrionalis samt Cetraria nivalis, 
Cornicularia aculeata, Cladonia rangiformis, C. pyxidata var. pocillum, 
C. foliacea, C. symphycarpia, Toninia coeruleonigricans, Fulgensia 
bradeata, Lecidea decipiens och Thamnolia vermicularis.

Av de uppräknade arterna på alvarmarken saknas vissa över hela 
undersökningsområdet, andra saknas på de mer närliggande delarna 
av detsamma, andra åter är mer el. mindre rikliga på alvarmarken 
men sparsamma på de mer närliggande delarna av undersöknings
området.

Till den förstnämnda av dessa tre artgrupper (arter, som saknas 
över hela undersökningsområdet) hör Helianthemum oelandicum, 
Oxytropis campestris, Galium sterneri, Globularia vulgaris, Bupleurum 
tenuissimum, Euphorbia exigua, Viola arvensis och Cerastium arvense 
samt Cetraria nivalis, Fulgensia bradeata, Lecidea decipiens och 
Thamnolia vermicularis.

Till den andra artgruppen (arter, som saknas på närliggande
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2

Satureja acinos 
Plantago maritima 
Galium verum 
Cirsium acaule 
Crepis tectorum
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delar av undersökningsområdet) hör Calhina vulgaris, Plantago 
maritima och Leontodon autumnalis.

Till den tredje artgruppen hör Sclerantlius polycarpos, Polygala 
comosa, Draba incana, Myosotis strida, Euphrasia brevipila, Cirsium 
acaule, Erigeron acre (på undersökningsområdet ej sedd efter 1957), 
Antennaria dioica och Artemisia rupestris.

Praktiskt taget alla arterna i dessa tre artgrupper kan betecknas 
som betesgynnade eller åtminstone beteståliga. Betestrycket torde 
åtminstone under gången tid ha varit avsevärt större på alvarmarken 
än på undersökningsområdet. På senare tid, sedan fårbetningen på 
alvarmarken upphört, torde skillnaden ha blivit mindre. Denna 
skillnad i betestryck torde i de flesta fall förklara de nu berörda olik
heterna i artsammansättning. För vissa arter (väl främst Fulgensia 
bracteata och Lecidea decipiens) tillkommer att de edafiska förhål
landena är betydligt gynnsammare på alvarmarken, där lläckar med 
öppen kalkjord finnes i större utsträckning än på undersöknings
området; även denna olikhet är ju dock i viss mån betesbetingad.

Följande herbider saknas på alvarmarken eller förekommer där i 
blott något enstaka ex. men är mer el. mindre talrika på närliggande 
delar av undersökningsområdet: Polygonatum odoratum, Allium 
oleraceum, A. vineale, Anemone pratensis, Adonis vernalis, Agrimonia 
eupatoria, Geranium sanguineum, Trifolium montanum, Medicago 
falcata, Primula veris, Origanum vulgare, Satureja vulgaris, Campanula 
persicifolia, Centaurea jacea, Aster linosyris och Artemisia oelandica; 
härtill kommer Viscaria vulgaris och Knautia arvensis som är spar
samma på undersökningsområdet men saknas på alvarmarken (de 
har överhuvudtaget ej anträffats på de i uppsatsen behandlade de
larna av Stora alvaret). De flesta av dessa arter är ängsstäpp- 
eller skogsstäppelement. Orsaken till deras frånvaro eller sällsynthet 
på alvarmarken är uppenbarligen den långvariga och åtminstone 
förr intensiva betningen där, varvid stora fårhjordar tidigare utgjorde 
ett väsentligt inslag. Beträffande Agrimonia eupatoria må framhållas, 
att den enligt Hegi 1923 (IV: 2, s. 935) ätes av får och getter men 
ej av nötkreatur eller hästar.

Halvkulturmarken närmast söder om undersökningsområdet.

Såsom inledningsvis framhållits, begränsas undersökningsom
rådet i söder av kultiverad slåtter- och betesmark med insådd 
Dactylis glomerata, Trifolium pratense och Medicago sativa. Denna 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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halvkulturmark har en betydande öst-västlig utsträckning. I öster går 
den fram till Stora alvaret; gränsmuren mot alvaret utgör en sydlig 
fortsättning av undersökningsområdets mur mot alvaret. Mot väster 
sträcker sig halvkulturmarken betydligt längre än vad undersök
ningsområdet gör. Marken har en svag huvudlutning från öster mot 
väster.

Vid en genomvandring av halvkulturmarken i maj 1964 från dess 
västgräns upp till alvarmuren i öster, varvid hela tiden hölls ett 
avstånd av några meter från dess nordgräns (mot Oxhagen resp. 
undersökningsområdet), antecknades följande vildväxande arter 
(upptagna i den ordning de anträffades från väster mot öster):
Primula veris
Taraxacum sekt. Vulgaria (spridd) 
Bellis perennis (spridd)
Filipendula ulmaria
Potentilla anserina
Dauern carola (mycket riklig)
Polygala amarella (tämligen riklig)
Inula salicina
Valeriana officinalis
Plalanthera bifolia (flera ex.)
Viola hirta
Centaurea jacea (åtskilliga ex.)
Hypericum perforatum
Potentilla replans
Cirsium arvense
Hieracium pilosella
Carlina vulgaris
Prunella vulgaris (riklig)
Achillea millefolium 
Agrimonia eupatoria 
Plantago lanceolata 
Galium verum

Senare under 1964 eller under

Agrostis gigantea 
Sagina nodosa (riklig)
Euphorbia exigua
Saxifraga tridactylites
Lotus corniculatus
Ranunculus acris
R. bulbosus
Veronica spicata
Euphrasia brevipila
Odontites verna (tämligen riklig)

Fragaria viridis 
Filipendula vulgaris 
Cirsium acaule 
Carex flacca
Potentilla fruticosa (småskott)
Listera ovata 
Serratula tinctoria 
Geranium sanguineum 
Festuca ovina 
Valerianella locusta 
Myosotis hispida 
Ceraslium holosteoides 
Saxifraga granulata 
Erophila verna 
Cerastium arvense 
Drab a muralis 
Arabis hirsuta 
Veronica chamaedrys 
Rumex acetosa 
Veronica serpyllifolia 
V. arvens is 
Artemisia campestris

1965 har dessutom anträffats:
Mentha arvens is 
Myosotis arvensis
Leonlodon aulumnalis (tämligen rik

lig)
Succisa pratensis 
Artemisia rupeslris 
Senecio jacobaea 
Cirsium vulgare 
Hieracium auricula
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Följande bottenskiktsarter har anträffats: Camptothecium lutescens, 
Campylium chrysophyllum, Eurhynchium distans, Bryum pendulum 
och Barbula unguiculata.

Som synes har den vilda floran i mycket stor utsträckning hållit sig 
kvar, även orkidéer som Platanthera bifolia (åtskilliga blomskott 
1965) och Listera ovata. Kultiveringen av marken har i varje fall skett 
före hösten 1957.

Norra och centrala delen av Albrunna lund jämte viss 
angränsande alvarmark.

Inom ifrågavarande del av lunden med undantag av ett gränsom
råde i söder höjer sig marken mer el. mindre märkbart från väster 
mot öster, upp mot Stora alvaret. I samband därmed står en zonering 
av vegetationen från väster till öster efter tilltagande xerofili. I de 
västligaste partierna av lunden har dock vegetationen en mer xerofil 
prägel än närmast öster därom.

De lågt liggande, mer fuktiga områdena är i allmänhet täckta av 
tät skog, väsentligen bestående av Quercus robur och Fraxinus 
excelsior; det senare trädslaget tar mer och mer överhanden. Betala 
förekommer mycket sparsamt. I buskskiktet dominerar Crataegus; 
för övrigt anträffas här Corylus avellana (spridd), Cornus sanguinea, 
Euonymus europaeus (de båda sistnämnda framför allt i gläntor och 
skogsbryn) och Rubus caesius (ställvis riklig); Potentilla fruticosa är 
tämligen riklig på ett mindre område i lundens centrala del men 
saknas eljest nästan helt i motsats till vad fallet är på motsvarande 
mark i södra delen av lunden, där den är ytterst riklig. Salix caprea 
växer i något enstaka ex., Lonicera xylosteum saknas.

Fältskiktet domineras mestadels av Mercurialis perennis eller 
Filipendula ulmaria. Mycket rikligt förekommer Anemone ranun- 
culoides och Ranunculus ficaria. För övrigt märkes
Deschampsia caespitosa 
Poa nemoralis 
Roegneria canina 
Carex contigua 
C. hirta
Allium oleraceum 
Paris quadrifolia 
Ranunculus acris 
R. auricomus
Anemone nemorosa (sparsam) 
Geum rivale
So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2

Geum urbanum 
Alchemilla glabra 
Anthriscus silvestris 
Hypericum hirsutum 
Viola mirabilis 
Primula veris 
Scrophularia nodosa 
Pulmonaria officinalis 
Valeriana officinalis 
Succisa pratensis 
Campanula trachelium
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Ibland är fältskiktet glest eller saknas helt. Anemone hepatica, 
Corydalis och Gagea växer ej på dessa mer fuktiga områden.

På något högre liggande, frisk mark har vegetationen följande 
mesofila sammansättning. Ett högre trädskikt bildas av Fraxinus och 
Quercus (den senare blott i enstaka ex.). Ett lågträds- eller högbusk- 
skikt bildas av Crataegus. Ett lägre buskskikt består av Lonicera 
xylosteum (riklig). Mer el. mindre rikligt med småskott finnes av 
Fraxinus, Crataegus och Rubus caesius; av Quercus däremot anträffas 
blott enstaka småskott.

I fältskiktet uppträder följande arter. Mer el. mindre rikligt an
träffas Paris quadrifolia (fläckvis), Viola mirabilis, Anemone hepatica 
(fläckvis), A. ranunculoides, Primula veris och Pulmonaria officinalis. 
1 övrigt märkes

Geum urbanum 
Anthriscus silvestris 
Heracleum sphondylium 
Ranunculus auricomus 
R. ficaria

Scrophularia nodosa 
Veronica chamaedrys 
V. hederifolia 
Galium aparine 
Campanula trachelium

De högt liggande, torra områdena, i allmänhet belägna öster om de 
nyssnämnda lundpartierna med hygrofil eller mesofil vegetation och 
alltså i omedelbar närhet av Stora alvaret, täckes av mer el. mindre 
skogsstäppartad vegetation. Här omväxlar xerofila träd- och busk- 
partier (xerofila snår) med områden av stäppartad torräng (ängs- 
stäpp). I trädskiktet ingår Quercus och Fraxinus; även här blir 
Fraxinus alltmera dominant. Dessutom finnes talrika gamla trädfor- 
miga ex. av Crataegus (åtminstone delvis C. curvisepala), minnen 
från den tid, då här var öppen betesmark. Jämväl enstaka ex. av 
Malus silvestris, Sorbus aucuparia och S. intermedia anträffas. I det 
artrika och täta buskskiktet ingår rikligt med Corylus avellana och 
Crataegus samt framför allt Lonicera xylosteum, som ofta är helt 
dominerande i det lägre buskskiktet. Rosa spp. och Prunus spinosa är 
rikliga och bildar tillsammans med Crataegus en gles övergångszon 
mellan skogen och stäppartade ängspartier i närheten. Härtill kom
mer Rubus caesius och R. fruticosus (båda rikliga), Cornus sanguinea 
och Euonymus europaeus. Juniperus communis är mycket ovanlig. 
Betula och Potentilla fruticosa saknas helt.

Beträffande buskskiktet må framhållas, att Corylus, som växer 
både på tämligen fuktig och på torr mark, undviker de mer solex- 
ponerade delarna av skogen på den torra marken, där Crataegus och
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Lonicera är förhärskande. Cornus och Euonymus föredrar i likhet 
med Rosa spp. och Primus spinosa solexponerade ställen (gläntor och 
randpartier i skogen).

Under och invid träd- och buskgrupperna växer mer el. mindre 
rikligt med Gagea lutea, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Viola 
hirta, Anemone hepatica, A. ranunculoid.es, Ranunculus ficaria, Primula 
veris och Pulmonaria officinalis.

För övrigt anträffas här
Gagea minima 
Brachgpodium silvaticum 
Roegneria canina 
Carex conligua 
C. divulsa 
Slellaria neglecta 
Geum urbanum 
Anlhriscus silvestris

Viola mirabilis 
Anemone nemorosa 
Ranunculus auricomus 
Corydalis fabacea 
C. pumila 
C. cava
Adoxa moschatellina 
Glechoma hederacea

I en övergångszon mellan träd- 
stäppartade ängspartierna 
mindre rikligt förekommer
Arrhenatherum pubescens 
Elytrigia repens 
Poa praiensis ssp. angustifolia 
Adonis vernalis 
Filipendula vulgaris 
Fragaria viridis

I övrigt anträffas
Arrhenatherum elatius 
Dactylis glomerata 
Allium oleraceum
A. scorodoprasum 
Agrimonia eupatoria 
Alchemilla pastoralis 
Lathyrus pratensis 
Astragalus glycyphyllus 
Sedum telephium (sparsam) 
Anlhriscus silvestris 
Fleracleum sphondylium

och buskgrupperna och de öppna 
följande fältskiktsarter. Mer el.

Medicago falcata 
Vicia tenuifolia 
Geranium sanguineum 
Laserpiiium laiifolium 
Veronica chamaedrys

Arabis hirsula 
Turrilis glabra 
Viola hirla 
Primula veris 
Satureja vulgaris 
Linaria vulgaris 
Valeriana officinalis 
Knaulia arvensis 
Campanula persicifolia 
C. irachelium 
Artemisia oelandica

märkes

I denna övergångszon har vegetationen skogsstäppkaraktär i in
skränkt mening (»Waldsteppensaum» sensu Wendelberger).

På de stäppartade ängspartierna återfinnes bl. a. följande arter. 
Mer el. mindre rikligt anträffas 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Poa pratensis ssp. angustifolia 
Allium vineale 
Ranunculus bulbosus 
Adonis vernalis 
Filipendula vulgaris

Daucus carota 
Galium verum 
Centaurea jacea

Medicago falcata
Fragaria viridis

I övrigt märkes
Phleum phleoides 
P. pratense ssp. nodosum 
Anlhoxanthum odoratum 
Arrhenatherum pratense 
A. pubescens 
Festuca pratensis 
Elytrigia repens 
Dactylis glomerata 
Briza media 
Agrostis tenuis 
Carex caryophyllea 
Silene nutans

Viscaria vulgaris 
Medicago lupulina 
Helianthemum nummularium 
Hypericum perforatum 
Armeria maritima 
Veronica spicata 
Thymus serpyllum 
Cynoglossum officinale 
Lithospermum officinale 
Cuscuta epithymum 
Senecio jacobaea 
Artemisia campestris

På gångstigar växer Cynosuriis cristatus, Lolium perenne och Plan- 
tago major.

Elytrigia repens förekommer ofta vid busksnår och i skogsbryn 
samt sprider sig därifrån vegetativt in på angränsande ängspartier. 
På vissa delar av de stäppartade torrängarna bildar Poa pratensis ssp. 
angustifolia stora och täta bestånd med undertryckande av de tlesta 
andra arter.

Orkidéer är påfallande ovanliga i de nu behandlade, mer xeriska 
områdena av Albrunna lund.

Av de ovannämnda, i den skogsstäppartade vegetationen ingående 
arterna är åtskilliga »Charakterarten» till Quercetalia pubescenti- 
petraeae jämte underordnade enheter (eller till Origanetalia med 
underenheter). Utöver sådana som angivits redan vid beskrivningen 
av xerofila och mesofila snår på undersökningsområdet tillkommer 
här Laserpitium latifolium och Viola mirabilis. Överhuvudtaget är 
överensstämmelsen mycket stor mellan den skogsstäppartade vegeta
tionen i Albrunna lund och de värmeälskande ekblandskogarna i 
Centraleuropa (se Ellenberg i Walter 1963, tab. 36, s. 232-233).

De nu beskrivna områdena med skogsstäppvegetation gränsar som 
ovan angivits i regel till Stora alvaret i öster. Kontrasten i vegetation 
och flora mellan områdena väster och öster om alvarmuren är 
slående. På alvarsidan har vi, bortsett från dvärgbuskar, inga andra 
lignoser än Juniperus communis, som på sina ställen är rätt riklig,
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samt enstaka lågvuxna ex. av taggiga eller torniga arter såsom Primus 
spinosa och Crataegus. Anmärkningsvärt är att bl. a. Quercus robur 
helt saknas på alvaret. Även örtlloran på alvarsidan skiljer sig radi
kalt från den som beskrivits från skogsstäppområdena; av de ovan 
nämnda graminiderna och herbiderna saknas de flesta helt på alvar
sidan (t. ex. Adonis vernalis, Laserpitium latifolium, Astragalus 
glycyphyllus, Vicia tenuifolia, Geranium sanguineum, Satureja vulgaris. 
Campanula persicifolia och Artemisia oelandica).

Efter denna översikt av vegetationsförhållandena i stort inom norra 
och centrala delen av Albrunna lund följer nu mer speciella redo
görelser för vegetationen på skilda ställen inom ifrågavarande del av 
lunden.

I närheten av en i norra delen av lunden belägen festplats (dans
bana m. m.), som ej längre användes, ligger marken lågt och är täm
ligen plan men höjer sig successivt mot öster, upp mot muren till 
Stora alvaret.

På den lågt liggande marken invid och strax söder om festplatsen 
växer hög och relativt tät skog av Quercus rob ur (riklig), Fraxinus 
excelsior (riklig), Ulmus glabra (enstaka ex.) och Malus silvestris. Trä
den är medelåldriga eller gamla. Av Ulmus linnes åtskilliga mindre 
skott. Buskskiktet bildas av Corylus avellana (riklig) och Crataegus 
(riklig; så även på fuktigare ställen). Lonicera xylosteum saknas. På 
vissa ställen är skogen gles och gläntor har utbildats, där en mer 
solälskande vegetation inställt sig.

Fältskiktet har följande sammansättning. Mer el. mindre rikligt 
förekommer Paris quadrifolia, Mercurialis perennis (i stora mattor; 
dominant), Anemone hepatica, A. ranunculoides, Ranunculus ficaria, 
Viola mirabilis, Primula veris och Pulmonaria officinalis; i övrigt 
märkes Gagea lutea (spridd), Convallaria majalis (steril; fläckvis), 
Carex contigua, Geum urbanum, Anthriscus silvestris, Hypericum 
hirsutum, Anemone nemorosa (fåtalig), Ranunculus acris, Scrophularia 
nodosa, Melampyrum pratense (fåtalig), Campanula trachelium och 
Taraxacum-, graminider anträffas blott i ringa omfattning, huvud
sakligen Poa nemoralis (spridd). På fuktigare ställen i skogen växer 
Deschampsia caespitosa, Filipendula ulmaria, Ranunculus auricomus 
och Thalictrum simplex (den sistnämnda i gläntor).

På svagt sluttande mark halvvägs mellan festplatsen och alvar- 
muren har fältskiktet följande sammansättning. Mycket rikligt före
kommer Mercurialis perennis och Ranunculus ficaria-, rikligt anträffas 
Gagea lutea, Paris quadrifolia och Anemone hepatica-, f. ö. märkes 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Anemone ranunculoides, A. nemorosa, Corydalis cava och Pulmonaria 
officinalis.

På den relativt högt liggande marken i närheten av alvarmuren 
öster om festplatsen får vegetationen en mer xerofil karaktär med 
gles lågskog och buskgrupper. Fältskiktet under träden och vid busk- 
grupperna har följande sammansättning. Mer el. mindre rikligt an
träffas Melica uniflora, Gagea lutea, Mercurialis perennis, Viola 
mirabilis, V. hirta, Anemone hepatica, A. ranunculoides, A. nemorosa 
(framför allt i skuggigt läge), Ranunculus ficaria, Corydalis cava 
(ställvis tämligen riklig) och Glechoma hederacea; spridda före
komster har Laserpitium latifolium, Primula veris och Pulmonaria 
officinalis; f. ö. märkes Carex contigua, C. divulsa, Allium oleraceum, 
Rumex acetosa, Geum urbanum och Anthriscus silvestris.

Närmast ifrågavarande del av alvarmuren är skogen helt upplöst 
i xerofila snår med enstaka träd. Buskskiktet domineras av Rosa 
(mycket riklig) och Rubus. I fältskiktet märkes framför allt Adonis 
vernalis, Geranium sanguineum och Vida tenuifolia (jfr Wendel- 
berger 1954, s. 601 ff., »Der Waldsteppensaum»).

I närheten av alvarmuren består fältskiktet alltså huvudsakligen 
av arter ingående i torr lundvegetation och i skogsstäpp, de förra 
bundna till skuggande träd- och buskgrupper och de senare till 
solöppna partier däremellan.

I det följande behandlas vegetationen på vissa områden inom den 
centrala delen av Albrunna lund; denna del av lunden har under 
senare år varit praktiskt taget helt betesfredad.

På ett öppet mindre område nära alvarmuren finnes ovanligt rika 
förekomster av Adonis vernalis. Området skiljes från alvarmuren av 
ett bälte med tät xerofil snårskog, bestående av Crataegus m. m. Mot 
väster begränsas området av en låg men tämligen brant sluttning. 
Nedanför denna vidtager ett bälte av he-stäpp, som åt väster övergår 
i stäppartad torräng. Torrängen i sin tur begränsas i väster av hög
skog. He-stäppen, torrängen och högskogen ligger i ungefär samma 
plan.

Adonis-områdets vegetation utgör en variant av »Waldsteppen
saum» sensu Wendelberger. Mer el. mindre rikt representerade är

Arrhenalherum pubescens 
Elytrigia repens 
Phleum phleoides 
Poa pratensis ssp. angustifolia 
Adonis vernalis

Filipendula vulgaris 
Fragaria viridis 
Medicago falcata 
Vicia tenuifolia 
Geranium sanguineum
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För övrigt märkes
Arrhenatherum elalius 
Briza media 
Dactylis glomerala 
Allium vineale
A. oleraceum 
A. scorodoprasum 
Gagea lutea 
Rumex acetosa 
Ranunculus bulbosus

Ranunculus ficaria 
Anemone ranunculoides 
Corydalis pumila 
Viola hirta 
Primula veris 
Veronica chamaedrys 
Galium verum
Artemisia oelandica (fåtalig)

En betydande del av området domineras numera av Elytrigia, som 
spritt sig vegetativt från de xerofila busksnåren och undertryckt 
många av de arter, vilka tidigare funnits på området.

I sluttningen nedanför Adon is-området växer blott enstaka be
stånd av Adonis. Vegetationen får här gradvis karaktären av he- 
stäpp.

På den plana he-stäppen nedanför sluttningen anträffas mer el.
mindre rikligt med
Festuca ovina Saxifraga granulata
Agrostis tenuis Sedum acre
Poa pratensis S. album
Bromus hordeaceus Draba muralis
Phleum phleoides Ranunculus bulbosus
Gagea pratensis R. ficaria
Filipendula vulgaris Veronica spicata
Potentilla argentea Galium verum
Medicago falcata Achillea millefolium
Trifolium striatum Hieracium pilosella

För övrigt märkes
Lolium perenne Trifolium arvense
Luzula campestris Erophila verna
Allium vineale Veronica hederifolia
Rumex acetosella Myosotis hispida
Cerastium semidecandrum Valerianella locusta
Viscaria vulgaris Armeria maritima
Dianthus deltoides

1 bottenskiktet anträffas rikligt med Pel tig er a ru fescens.
Den stäppartade torrängen mellan he-stäppen och högskogen i 

väster är plan och stenfri. Fältskiktet har följande sammansättning: 
Poa pratensis ssp. angustifolia (mycket riklig; dominant) samt mer 
el. mindre rikligt med Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum 
Sv. Bot. Tidslcr., 60 (1966): 2



FLORA OCH VEGETATION I ALBRUNNA LUND. II 269

pubescens, Briza media, Phleum pratense ssp. nodosum, Filipendula 
vulgaris, Medicago falcata, Convolvulus arvensis, Galium verum och 
Centaurea jacea.

Dessutom anträffas
Daclylis glomerala 
Allium vineale

Hypericum perforatum 
Daucus carota (1 ex.) 
Ranunculus ficaria 
Primula veris 
Centaurea scabiosa (1 ex.)

Viscaria vulgaris 
Potentilla argenlea 
Lotus corniculatus

Anmärkningsvärt nog saknas Ranunculus bulbosus, i skarp kon
trast till dess mycket rikliga förekomst på den angränsande hc- 
stäppen. Överhuvudtaget är vegetationen mycket artfattig för att 
vara av typen stäppartad torräng.

I slutet av maj 1964 var marken täckt av ett tätt filtartat lager av 
vissnat gräs. Poa pratensis ssp. angustifolia var starkt dominerande, 
fläckvis dock ersatt av Antlioxanthum odoratum. Den enda art, som 
då blommade på torrängen, var Primula veris.

Vid midsommartiden samma år hade Poa pratensis massvis med 
fertila skott. Bortsett från denna art blommade endast något enstaka 
ex. av Filipendula vulgaris, Viscaria vulgaris och Lotus corniculatus.

På den del av Albrunna lund, till vilken Adonis-området och torr
ängen hör, har som ovan anmärkts, under senare år ingen betning 
skett. De förändringar, som skett genom betningens upphörande, är 
mycket markanta på båda dessa områden. På Ac/oms-området kom
mer detta främst till synes i den kraftiga framryckningen av Elytrigia 
repens samt i utbredningen av Vicia tenuifolia och Geranium san- 
guineum (i synnerhet Vicia tenuifolia bildar mycket stora, samman
hängande bestånd, som sträcker sig som en bård vid randen av den 
xerofila snårskogen). Anmärkningsvärt är vidare uppträdandet av 
mesofila ängselement som Arrhenatherum elatius och Briza media 
samt av lundelement som Gagea lutea och Anemone ranunculoides. 
Området befinner sig nu i ett tillstånd av igenväxning, som medför en 
gradvis tillbakagång av den tidigare ängsstäppartade vegetationen; 
i stället infinner sig en tämligen mesofilt präglad variant av »Wald
steppensaum». Det bör påpekas, all området är helt fritt från lignoser. 
Det sker alltså ingen övergång av detsamma till xerofil snårskog, 
bortsett från en viss rent vegetativ framryckning av de gamla lignos- 
bestånden vid gränsen till området.

På den stäppartade torrängen har efter betningens upphörande 
Poa pratensis tagit överhanden och bildar nu tillsammans med några

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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andra gräsarter en tät enformig matta, där de flesta övriga torrängs- 
arter försvinner eller blott håller sig kvar i något enstaka ex. Gräsen 
i allmänhet är helt dominerande. Annuella arter, Carices och orkideer 
saknas helt. Artantalet är mycket lågt. De enda lignoserna på torr
ängen utgöres av spridda, mer el. mindre gamla ex. av Crataegus 
samt av några i eller invid Crataegus-snkren uppvuxna yngre ex. av 
Fraxinus excelsior. Småskott av lignoser saknas helt. De förändringar, 
som skett på senare tid, ligger således väsentligen inom ramen för den 
tidigare vegetationen. Anmärkas bör, alt Poa pratensis ssp. angusti- 
folia, varom här är fråga, i motsats till P. p. ssp. eupratensis ej gynnas 
av intensiv betesgång utan är tämligen beteskänslig (se Steen 1954, 
s. 76 och 78, samt 1956, s. 100 11.).

På he-stäppen mellan Adonis-området och torrängen är förekoms
terna av Viscaria vulgaris, Dianthus deltoides, Trifolium arvense, 
Armeria maritima och Rumex acetosella av särskilt intresse. Dessa 
arter betraktas ofta (se bl. a. Walter 1963, s. 746 ff.) som mer el. 
mindre acidofda och har sin huvudutbredning på sandmark; deras 
förekomst här torde bero på att konkurrensen från mer basifila ar
ter ej är så stark i den lågvuxna och rätt glesa vegetationen. Viscaria 
vulgaris förekommer spridd här och där, medan de andra arterna 
blott växer i enstaka ex.; ingen av dem är alltså riklig och deras egen 
konkurrensförmåga i den basifila miljön är uppenbarligen ringa.

Ett stycke söder om Adonis-området ligger ett tämligen stort stäpp- 
artat område (stäpplatå), som i N, V och S begränsas av skog och i 
O av Stora alvaret. Stäpplatån ligger något högre än omgivningen 
och är nästan helt fri från i dagen gående berghällar och stenblock. 
Jordlagrens tjocklek understiger ej 12 cm och överstiger i platåns 
periferi 20 cm. Träd och buskar saknas helt på själva platån.

Mellan skogen och stäpplatån samt invid alvarmuren utbreder sig 
en övergångszon med djupare jord. Där växer grupper av Fraxinus 
excelsior, Lonicera xglosteum och Crataegus oxyacantha samt ut
bredda snår av Prunus spinosa och Rosa dumalis. Karakteristiska 
fältskiktsarter i denna zon är
Arrhenatherum elatius 
Elytrigia repens 
Dactylis glomerata 
Lathyrus pratensis 
Anthriscus silvestris 
Heracleum sphondylium 
Rumex acetosa 
Ranunculus ficaria 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Glechoma hederacea Linaria vulgaris
Veronica chamaedrys Valeriana officinalis

Pa själva stäpplatån anträffades följande arter. Mer el. mindre
rikligt förekom
Festuca ovina 
Arrhenatherum pubescens 
Poa pratensis ssp. angustifolia 
C ar ex caryophyllea 
Luzula campestris 
Cerastium pumilum 
Medicago falcata 
Vicia hirsuta 
Fragaria viridis 
Filipendula vulgaris 
Sedum acre
Geranium sanguineum (mest i över- 

gångsområdet)
Draba muralis

Spridda förekomster noterades
Gagea pratensis 
Silene nutans 
Rumex acetosa
Agrimonia eupatoria (på djupare 

jord)

I övrigt märktes
Arrhenatherum pratense 
Briza media
Dactylis glomerata (på djupare jord) 
Allium vineale
A. oleraceum (på djupare jord)
Viscaria vulgaris
Cerastium semidecandrum
Daucus carota (på djupare jord)
Medicago lupulina
Trifolium pratense
T. repens
Lotus corniculatus
Potentilla tabernaemontani
P. arenaria
P. argentea

Erophila verna 
Arabis hirsuta 
Ranunculus bulbosus 
Adonis vernalis (både på platån och 

övergångsområdet)
Plantago lanceolata 
Thymus serpyllum 
Galium verum
Centaurea jacea (mest på djupare 

jord)
Artemisia oelandica (fertila skott 

blott på djupare jord, mest vid 
busksnår)

Taraxacum sekt. Erythrosperma 

av

Saxifraga granulata 
Armeria maritima 
Veronica spicata

Potentilla reptans 
Sedum album 
Geranium molle 
Hypericum perforatum 
Helianthemum nummularium 
Primula veris (på djupare jord) 
Cuscuta epithymum 
Veronica arvensis 
Euphrasia sp.
Myosotis hispida 
Cynoglossum officinale 
Valerianella locusta 
Achillea millefolium 
Artemisia campestris 
Hieracium pilosella

1 bottenskiktet växte Camptothecium lutescens, Tortula ruralis, 
Peltigera rufescens, Cladonia furcata och C. pyxidata var. pocillum.

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Norr om stäpplatån utbreder sig som ovan nämnts ett skogsparti, 
bestående av relativt unga askar med inslag av enstaka gamla ekar. 
Buskskiktet är mestadels tätt med dominerande Lonicera xylosteum; 
f. ö. märkes Crataegus och Rubus caesius.

På ett ställe inne i skogspartiet anträffades några ex. av Adonis 
vernalis, vilken åtminstone vegetativt ännu fortlever som minne från 
den tid, då här var en öppen ekhage; i övrigt antecknades här och i 
den närmaste omgivningen följande fältskiktsarter:

Brachypodium silvaticum 
Roegneria canina 
Carex contigua 
Convallaria majalis 
Anthriscus silvestris 
Geum urbanum 
Filipendula vulgaris

Geranium robertianum 
Alliaria petiolata 
Viola mirabilis 
Primula veris 
Valeriana officinalis 
Satureja vulgaris 
Campanula persicifolia

I skogspartiet närmast söder om stäpplatån anträffades nära 
alvarmuren följande fältskiktsarter: Gagea lutea, Ranunculus ficaria, 
Corydalis fabacea, C. pumila, Veronica chamaedrys samt, på något 
lägre liggande mark, Ranunculus auricomus, Glechoma hederacea och 
Valeriana officinalis.

Glechoma fanns även närmast utanför alvarmuren, pa åtminstone 
tidvis relativt fuktig och av den angränsande skogen beskuggad 
mark.

I västligaste delen av Albrunna lunds mittparti finnes två skilda 
områden, där öppna ängsartade delar omväxlar med spridda träd 
och buskgrupper. Vegetationen här uppvisar en övervägande meso- 
fil prägel. Åtskilliga element från torrängar och xerofila snår finnes 
visserligen men stäppelement som Adonis vernalis, Artemisia oelandica 
och Phleum phleoides saknas. Å andra sidan förekommer hygrolila 
inslag såsom Filipendula ulmaria. Vegetationstypen kan betecknas 
som skogsäng.

Först en redogörelse för artsammansättningen på det ena, nord
ligare området.

Trädskiktet består av spridda yngre eller medelålders ex. av 
Quercus robur och Fraxinus excelsior. Buskskiktet bildas av Crataegus 
(riklig), Rubus fruticosus och R. caesius.

Fältskiktet har följande sammansättning. Mer el. mindre rikligt 
förekommer
Daclylis glomerata Vicia cracca
Arrhenaiherum elcilius Trifolium medium
Sv. Bot. Tidslir., 60 (1966): 2
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Ononis hircina 
Hypericum hirsutum 
Geranium sanguineum 
Primula veris

För övrigt märkes
Arrhenatherum pratense 
Festuca pratensis 
Phleum pratense 
Briza media 
Sesleria coerulea 
Deschampsia caespitosa 
Carex flacca 
Allium vineale 
Agrimonia eupatoria 
Alchemilla glaucescens 
Potentilla reptans 
Filipendula ulmaria
F. vulgaris 
Fragaria viridis 
Lathy rus pratensis 
Lotus corniculatus 
Medicago falcata 
Helianthemum nummularium 
Hypericum perforatum

Galium verum 
Centaurea jacea 
Inula salicina

Heracleum sphondylium ssp.sibiricum 
Daucus carota 
Viola hirta
Ranunculus polyanthemus 
Anemone hepatica 
Plantago lanceolata 
Melampyrum cristatum 
Satureja vulgaris 
Lithospermum officinale 
Galium boreale 
Valeriana officinalis 
Knautia arvensis 
Campanula persicifolia 
C. rotundifolia 
C. trachelium 
C. rapunculoides 
Cirsium acaule 
Serratula tinctoria 
Chrysanthemum leucanthemum

På det andra sydligare området är vegetationen av liknande sam
mansättning som på det första området. Träd- och buskskikten intar 
dock större delar av området, de öppna partierna är mindre och ve
getationen har en mer sluten prägel. Stora ex. av Crataegus är karak
teristiska för det lägre trädskiktet. I buskskiktet märkes Potentilla 
fruticosa och rikligt med Primus spinosa.

Av fältskiktsarterna må följande framhållas. Mer el. mindre 
rikligt förekommer Agrimonia eupatoria, Heracleum sphondylium ssp. 
sibiricum, Valeriana officinalis, Centaurea jacea och Serratula tinc
toria; därjämte anträffas Thalictrum simplex och Hieracium umbella- 
tum.

I mer el. mindre tät ekblandskog mitt inne i Albrunna lund finnes 
ett litet, tidvis uttorkat kärr. Invid detta anträffades åtta stora eller 
medelstora ex. av en Populus-avt, liknande Populus balsamifera, samt 
några stora ex. av Salix cinerea. Förekomsten av detta Populus- 
bestånd inne i skogen, flera kilometer från närmaste gård eller träd
plantering, är ju mycket överraskande. På intet annat ställe i dessa 
trakter har jag sett dylik Populus i naturlig vegetation. Planterad 
18 — 663873 Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Populus (alléträd), varifrån beståndet i skogen sknlle kunna härröra, 
finnes i Degerhamns samhälle, som ligger åtskilliga kilometer här
ifrån. Hos Sterner (1938) finnes ej annan Populus än P. tremula upp
tagen. För övrigt representerades träd- och buskskiktet i kärrets om
givning av Quercus robur och Fraxinus excelsior samt av enstaka 
Betula-, Crataegus förekom rikligt. I skogens skugga fanns död eller 
tynande Potentilla fruticosa.

I fältskiktet, som var svagt utvecklat, märktes småskott av Fraxinus 
excelsior samt Rubus caesius, Geum sp. och Filipendula ulmaria. Mar
ken låg mestadels bar eller varjäckt av löv (eklöv).

På fuktig mark ett stycke, från kärret växte en tät skog av Quercus 
robur (gamla och medelåldriga ex.) och Crataegus. Marken täcktes 
liksom av en miniatyrskog av småskott av Fraxinus excelsior i stället 
för av örter. Återväxten av Quercus var däremot mycket obetydlig 
(högst 1 ekskott på 100 askskott).

Under ett i närheten förekommande bestånd av tät medelåldrig 
ekskog saknades nästan helt både busk-, fält- och bottenskikt. Mar
ken var täckt av en matta av eklöv. Blott spridda småskott av 
Fraxinus och några andra lignoser förekom. Inga spår av Poten
tilla fruticosa fanns. Graminider saknades helt, herbider nästan helt.

I de täta ekskogsbestånden anträffades fläckvis steril Convallaria 
majalis. Av förhållandena där liksom på andra ställen i närheten 
framgick, att ungplantor av Fraxinus, Crataegus och Rubus caesius 
var i stånd att uthärda stark beskuggning.

Ett stycke söder om den ovan nämnda stäpplatån ligger en täm
ligen vidsträckt sänka med huvudutbredning i väst-östlig ^riktning. 
Sänkan utbreder sig på ömse sidor om gränsmuren till Stora alvaret. 
Under sommaren är sänkan regelmässigt uttorkad men vid andra 
årstider ofta mer eller mindre vattenfylld. Först behandlas vegeta
tionen i den del av sänkan som ligger väster om alvarmuren, inom 
Albrunna lunds område. Denna del fördelar sig på två skiften, åt
skilda av en stenmur. På det nordligaste skiftet växer tät och relativt 
hög skog av Fraxinus excelsior, Quercus robur och Crataegus. Fraxinus 
dominerar och representeras av mer eller mindre unga exemplar. 
Quercus och Crataegus däremot förekommer nästan blott i enstaka 
gamla exemplar. Skogen är alltså av sent datum. Tidigare var här 
öppen ängs- eller hagmark. För övrigt är lignoser sparsamma: Rubus 
caesius fläckvis i gläntor, Cornus sanguinea i något enstaka ex. Poten
tilla fruticosa saknas här helt. I fältskiktet märkes framför allt 
Filipendula ulmaria, som fläckvis växer i mycket täta, nästan rena 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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bestånd. Där ljustillgången är någorlunda god finnes enstaka exemp
lar av Polygonatum multiflorum. Även mer el. mindre fåtaliga sterila 
skott av Convallaria majalis och Lysimachia vulgaris anträffas. På 
sina ställen saknas både fältskikt och bottenskikt, i det marken blott 
är täckt av förna från träd- och buskskiktet eller också ligger helt bar. 
Ibland kan man se trädrötterna krypa i själva markytan.

Omedelbart söder om den nu beskrivna skogen finnes, på det syd
ligare skiftet, ett skogsparti med huvudsakligen Quercus robur, som 
här växer i form av mer el. mindre unga träd. Ungskott av Fraxinus 
excelsior är emellertid rikliga. I fältskiktet dominerar även här 
Filipendula ulmaria med inslag av enstaka Polygonatum multiflorum 
i gläntor. Ekskogen i detta skifte torde ha kulturingrepp att tacka för 
sin existens.

Öster om alvarmuren är vegetationen i sänkan utbildad som mer 
el. mindre vätartad fuktäng. I sänkans högre, svagt sluttande delar är 
marken tuvig (uppfrysningsmark), längst ned däremot är den jämn. 
Träd och högre buskar saknas helt. Salix rosmarinifolia växer dels 
på tuvmarken, dels — i stora mattliknande bestånd — i en övergångs- 
zon mellan tuvmarken och sänkans lägsta partier. Övriga lignoser, 
alla inskränkta till den egentliga tuvmarken, är Juniperus communis, 
Potentilla fruticosa och Calluna vulgaris samt småskott av Betula 
verrucosa.

I fältskiktet märktes följande arter. Mer el. mindre rikligt anträf
fades
Molinia coerulea 
Agroslis gigantea 
Atopecurus geniculatus 
Eleocharis uniglumis 
Juncus gerardi 
Sagina nodosa 
Ranunculus irichophyllus

Potentilla anserina 
P. reptans 
Teuerium scordium 
Mentha arvens is 
Veronica scutellata 
Galium palustre 
Leontodon autumnalis

Därjämte sågs
Agroslis slolonifera 
Carex nigra 
C. hirta
Herniaria glabra 
Polygonum aviculare 
Ranunculus repens 
R. flammula
R. peltalus (blott i det sankaste 

partiet)

Cnidium dubium (1 fertilt ex.) 
Filipendula ulmaria (enstaka låga 

skott)
Linum catharticum 
Anagallis arvensis
Veronica catenata (blott i det san

kaste partiet)
Euphrasia brevipila 
Cenlaurium vulgare

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Inula britannica Taraxacum sekt. Palustria
Gnaphalium uliginosum

Bottenskiktet dominerades fullständigt av Drepanocladus inter- 
medius och Calliergonella cuspidata.

På tuvmarken anträffades
Sesleria coerulea (riklig) 
Orchis mascula 
Cerastium subtetrandrum 
Potenlilla erecla 
P. crantzii 
Polygala amarella

Cardaminc pratensis 
Viola pumila 
Primula farinosa 
Plantago maritima 
Gentianella uliginosa 
Euphrasia brevipila

På luvornas toppar växte bl. a.

Festuca ovina 
Briza media 
Luzula campestris 
Slellaria graminea 
Filipendula vulgaris 
Sedum album 
Trifolium campestre 
Veronica officinalis

Thymus serpyllum 
Calluna vulgaris 
Galium boreale
G. verum 
G. triandrum 
Cirsium acaule 
Antennaria dioica

I bottenskiktet märktes Hypnum cupressiforme, Camptothecium 
lutescens och Cladonia. En viss acidifiering är påtaglig på dessa tuv- 
toppar (märk t. ex. Calluna, Antennaria och Veronica officinalis).

På några starkt kreaturstrampade partier växte rikligt med Myo- 
surus minimus, i sällskap med bl. a. Cerastium subtetrandrum.

Omedelbart norr om den nu beskrivna sänkans alvardel vidtager 
en svagt upphöjd platå med lutning åt söder och väster. Växttäcket 
är ej helt slutet utan avbrytes här och var av fläckar med naket kalk
grus. Vegetationen har en extremt xerofytisk prägel. Fältskiktet har 
följande sammansättning. Mer el. mindre rikligt förekommer

Festuca ovina 
Bromus hordeaceus 
Erophila verna 
Hornungia petraea

Helianthemum oelandicum 
Saxifraga tridactylites 
Artemisia oelandica 
A. campestris

För övrigt anträffas

Poa compressa 
Phleum phleoides 
Allium schoenoprasum 
Arenaria serpyllifolia 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Filipendula vulgaris 
Fragaria viridis 
Potentilla argentea 
Trifolium campestre 
T. arvense 
Galium verum 
G. boreale 
G. triandrum 
Veronica spicata 
Convolvulus arvensis 
Plantago lanceolata

Globularia vulgaris 
Androsace septentrionalis 
Myosotis stricta 
Satureja acinos 
Thymus serpyllum 
Campanula rotundifolia 
Artemisia rupestris 
Cirsium acaule 
Achillea millefolium 
Hieracium pilosella 
Taraxacum sekt. Erythrosperma

I bottenskiktet framträder Camptothecium lutescens, Abietinelia 
abietina, Cladonia, Cetraria islandica, Cornicularia aculeata och 
Peltigera rufescens. Jfr den mycket likartade Vegetationsanalysen 
(tab. 1, nr 5) hos Braun-Blanquet 1963, s. 28 IT., från alvaret vid 
Albrunna.

Södra delen av Albrunna lund.

Hit hänföres Oxhagen (inkl. undersökningsområdet) och det 
skifte, som ligger närmast norr om Oxhagen. Nu följer en översikt av 
vegetationen på det nordligare skiftet jämte vissa angränsande delar 
av Oxhagen. Det område, som beröres av översikten, lutar svagt åt 
norr och väster. Det gränsar i öster direkt till Stora alvaret och över
går i nordost i den ovan nämnda sänkan; i sydost vidtager under
sökningsområdet.

Skiftet närmast norr om Oxhagen har under senare år varit före
mål för blott sporadisk betning av nötkreatur.

Intill alvarmuren är xerofila snår med skogsstäppvegetation ut
bildade. Dessa snår utgör en fortsättning norrut av de xerofila snåren 
strax innanför undersökningsområdets gräns mot Stora alvaret. 
Följande lignoser är antecknade därifrån: Quercus robur (enstaka ex.), 
Fraxinus excelsior (enstaka ex.), Rhamnus cathartica, Crataegus, 
Lonicera xylosteum (dominant i buskskiktet), Rosa, Primus spinosa, 
Potentilla fruticosa, Rubus caesius (riklig).

I övrigt anträffades följande arter inom de xerofila snåren:
Arrhenatherum elatius
Dadylis glomerala
Poa pratensis ssp. angustifolia
Festuca pratensis
Phleum pratense
Carex contigua

Orchis mascula (1 ex.)
Allium oleraceum 
A. vineale
Polygonatum odoralum 
Stellaria apetala 
Agrimonia eupatoria

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Filipendula vulgaris 
Polentilla replans 
Lathyrus pratensis 
Hypericum perforatum 
Geranium sanguineum 
G. molle
Alliaria petiolala 
Draba muralis 
Corydalis pumila 
Primula veris

Cynanchum vinceloxicum 
Origanum vulgare 
Satureja vulgaris 
Myosotis arvensis 
Galium boreale 
G. verum 
G. aparine
Campanula Irachelium 
Centaurea jacea 
Artemisia oelandica

På alvaret närmast utanför muren saknades de flesta av de 
nämnda arterna från de xerofila snåren.

Väster om snårbältet vidtager ett tämligen smalt område, vars 
vegetation har inslag både av na-stäpp och säsonghygrofil alvarhed. 
Lignoserna här bestod av Prunus spinosa, Rosa villosa, R. dumalis, 
Potentilla fruticosa och Crataegus. Fältskiktet hade följande sam
mansättning. Mer el. mindre rikligt anträffades
Agrostis gigantea
Phleum pratense ssp. nodosum
P. phleoides
Poa compressa
P. pratensis ssp. anguslifolia
Anlhoxanlhum odoratum
Festuca ovina
Allium vineale
Sagina nodosa
Filipendula vulgaris
Fragaria viridis
Potentilla labernaemontani

Sedum album 
Erophila verna 
Ranunculus bulbosus 
R. ficaria
Plantago lanceolala 
'Veronica spicata 
Gcdium boreale 
G. verum
Chrysanthemum leucanthemum 
Aster linosyris 
Artemisia oelandica

I övrigt märktes
Briza media 
Sesleria coerulea 
Agrostis tenuis 
Arrhenalherum pubescens 
Luzula campestris 
Rumex acetosa
Dianlhus armeria (funnen 1961)
Trifolium pratense
Medicago lupulina
Lotus corniculatus
Agrimonia eupatoria
Potentilla argentea
Sedum acre
Saxifraga granulata
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2

Helianthemum nummularium 
Geranium sanguineum 
Hypericum perforatum 
Arabis hirsuta 
Hornungia petraea 
Draba muralis 
Euphrasia brevipila 
Thymus serpyllum 
Centaurea jacea 
Achillea millefolium 
Artemisia campestris 
A. rupestris 
Taraxacum spp.
Hieracium pilosella
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I närheten av de xeroflla snåren tillkom Primula veris och Rhinan- 
thus serotinus.

Åt nordväst vidtager ett mindre område med övervägande ängs- 
stäppartad vegetation. På detta område, som efter avverkning för 
några år sedan är nästan trädlöst (kraftledningsgata), finnes ett 
glest buskskikt av Prunus spinosa, Crataegus, Rosa dumalis och R. 
majalis. I fältskiktet dominerar Geranium sanguineum, som bildar 
vidsträckta, täta bestånd. Mer el. mindre rikligt anträffas därjämte

Poa pratensis ssp. angustifolia 
Medicago falcata 
Filipendula vulgaris 
Fragaria viridis 
Adonis vernalis

Ranunculus bulbosus 
Primula veris 
Plantago lanceolata 
Artemisia oelandica

F. ö. märkes
Phleum phleoides
Dadylis glomerata
Allium vineale
Gagea lutea
G. pratensis
Rumex aceiosa
Potentilla tabernaemontani
Ftelianlhemum nummularium
Hypericum perforatum

Viola hirta 
Arabis hirsuta 
Erophila verna 
Ranunculus ficaria 
Corydalis fabacea 
C. pumila 
Satureja vulgaris 
Veronica chamaedrys 
V. spicata

Förekomsten av Gagea lutea vid sidan av G. pratensis vittnar tyd
ligt om övergångskaraktären hos området.

Väster om sistnämnda område blir marken något lägre samt 
fuktigare. Här växer relativt gles ekblandskog med Quercus robur i 
gamla och medelåldriga ex. samt Fraxinus excelsior i medelåldriga 
och framför allt unga ex. (rikligt med småskott). Av buskar är 
Lonicera xylosteum, Rubus caesius och R. fruticosus talrika. Betula 
anträffas blott i form av småskott. Potentilla fruticosa saknas.

I fältskiktet dominerar Filipendula ulmaria fläckvis; i övrigt märkes

Paris quadrifolia 
Urtica dioica 
Epilobium montanum 
Anthriscus silvestris 
Geum urbanum 
Geranium robertianum 
Hypericum perforatum
H. hirsutum

Alliaria petiolala 
Primula veris 
Pulmonaria officinalis 
Valeriana officinalis 
Galium aparine 
Campanula persicifolia 
Taraxacum spp.

Graminider förekommer blott sparsamt.
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1066): 2
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Viss avverkning har på senare år skett inom nyssnämnda skogs
parti; det nitrofila inslaget i vegetationen torde stå i samband med 
avverkningen. Sydväst om detta skogsparti vidtager ett större område 
med klart fuktighetsbetonad vegetation, som emellertid är tämligen 
mosaikartad. Tre vegetationstyper kan urskiljas, nedan betecknade 
A, B och C.

Typ A utmärkes av gles och ung björkskog på tuvmark. Av gamla 
björkar finnes blott enstaka ex. Betula verrucosa förhärskar; B. 
pubescens förekommer sparsamt. Quercus robur finnes i unga ex. I 
buskskiktet växer Potentilla fruticosa (riklig) och Salix rosmarini- 
folia.

I fältskiktet linnes rikligt med graminider, nämligen Sesleria 
coerulea, Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Carex flacca, 
Juncus sp.; i övrigt märkes Gcum rivale, Potentilla anserina, Polygala 
amarella, Primula farinosa, Prunella vulgaris, Succisa pratensis (rik
lig), Inula salicina, Serratula tinetoria.

Typ B karakteriseras av tät, medelåldrig och nästan ren ekskog.
1 buskskiktet märkes Crataegus och enstaka Juniperus communis. 

Av Potentilla fruticosa anträffas talrika ex., som emellertid är helt 
eller nästan helt döda och övervuxna med mossa. Fältskikt saknas 
praktiskt taget. Marken är nästan helt täckt av eklövsförna. Mossorna 
luxurierar på lignoser och lignum.

Typ C utmärkes av ung askskog, tät och med rik återväxt (massvis 
med småskott). Buskskiktet är svagt utvecklat. Även här är Potentilla 
fruticosa nästan utdöd (blott döda eller döende buskar). I fältskiktet 
dominerar Filipcndula ulmaria.

I den ovan nämnda Vegetationsmosaiken anträffas på några ställen 
täta och höga snår av diverse lignoser såsom Rosa, Crataegus, Prunus 
spinosa och Potentilla fruticosa, vilken sistnämnda här når nästan 
manshöjd.

Intressant är förekomsten på detta fuktigare område av ett stort 
spontant ex. av Picea abies. Även Pinus silvestris finnes här, dock 
blott i form av ett tynande småskott.

Till typ C ansluter sig vegetationen på ett i sydligaste delen av skif
tet beläget mindre område. Här växer tät skog av Fraxinus med 
inslag av enstaka Quercus. Sorbus aucuparia förekommer i några ex. 
Även enstaka Juniperus och Crataegus samt ungskott av Ulmus an
träffas. Potentilla fruticosa saknas. I fältskiktet anträffas Filipendula 
ulmaria (dominant), Geum, Primula veris och Polygonatum multi- 
florum.
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2



FLORA OCH VEGETATION I ALBRUNNA LUND. II 281

Crataegus visar sig här tämligen okänslig för trädskiktets skugg- 
verkan. Potentilla fruticosa däremot försvinner, som framgår av det 
ovan nämnda, i tät ek- och askskog, skogstyper som, ifall betning 
och annan kulturpåverkan upphör, torde representera klimax i 
vegetationsutvecklingen på ifrågavarande marker vid nuvarande 
klimatförhållanden. I gles björkskog å andra sidan visar Potentilla 
fruticosa betydande livskraft.

Av intresse härvidlag är Kellers (1914) redogörelse för förekomster av 
Potentilla fruticosa i Altaj-bergen. Den anges ej för stäpper eller egentliga 
skogar. Däremot uppgives den förekomma rikligt i mer eller mindre fuktiga 
bergsdalar på ca 900-1 400 meters höjd, där vattendrag tidigare gått fram 
och där tydligen sedermera en koloniartad vegetation uppstått. Gran (Picea 
obovata) förekommer rikligt här, dock med blott enstaka större exemplar. 
Därtill kommer Pinus cembra och Betula verrucosa med enstaka små ex., 
Betula humilis (ställvis riklig), Satix sp. i växlande mängd samt Lonicera 
coerulea (ställvis riklig).

Överhuvudtaget uppges trädskiktet på dessa lokaler vara glest, ej slutet; 
buskskiktet däremot rikt utvecklat. Örtvegetationen (bl. a. Polygonum 
viviparum) betecknas som torftig. Mosstäcket är kraftigt utvecklat med 
dominerande Aulacomnium paluslre eller Drepanocladus uncinatus. På ett 
ställe visade markvattnet kraftigt alkalisk reaktion (i mosstäcket bl. a. 
Sphagnum warnstorfii och Camptothecium nitens).

Utöver ovan nämnda förekomster anger Keller Potentilla fruticosa 
jämväl från en bergstundra på 2 055-2 075 meters höjd tillsammans med 
bl. a. Dryas octopetala. Det må i detta sammanhang framhållas, att båda 
dessa arter växer på basiska klippor i närheten av havet på västra Irland; 
ett exempel på hur alpina el. subalpina arter i utpräglat oceaniskt klimat 
kan stiga ned till låga nivåer.

I västligaste delen av skiftet norr om Oxhagen växer ren ekskog; 
träden står tätt och är unga eller medelåldriga. Fraxinus finns blott 
i form av småskott. Det egentliga buskskiktet är mycket sparsamt 
med enstaka Lonicera och Viburnum; dock finns talrika småskott av 
Crataegus och rikligt med Rubus caesius; även R. fruticosus förekom
mer.

Fältskiktet här har följande sammansättning. Rikligt anträffas 
Filipendula ulmaria, Viola hirta, Primula veris och Galium aparine; 
f. ö. märkes Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum, Listera 
ovata, Ranunculus auricomus, Anthriscus silvestris, Geum urbanum, G. 
rivale, Scrophularia nodosa och Taraxacum sekt. Vulgaria.

I sydvästligaste delen av skiftet är marken sank och bevuxen med 
gles, medelåldrig skog av Quercus med inslag av enstaka Betula och

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fraxinus. Buskskikt saknas. I fältskiktet dominerar Filipendula 
ulmaria helt med enstaka ex. av Deschampsia caespitosa inströdda-

Omedelbart söder om sistnämnda område vidtager, inom Ox
hagens gränser, tuvmark med ungskog av Betula jämte enstaka 
Quercus. Betula representeras av enstaka gamla ex. och talrika små
träd. Juniperus och Prunus spinosa förekommer här och där. I busk- 
skiktet märkes f. ö. enstaka mindre ex. av Crataegus samt rikligt med 
Salix rosmarini folia och Potentilla fruticosa. I fältskiktet växer rikligt 
med Sesleria coerulea.

Den stora skillnaden i vegetation mellan de två sistnämnda om
rådena torde väsentligen bero på skillnad i kulturpåverkan mellan 
de skiften, till vilka områdena hör. På det nordligare skiftet spora
disk och svag betning, på det sydligare skiftet (Oxhagen) mer kon
tinuerlig och jämförelsevis intensiv betning.

Kompletterande anmärkningar rörande Albrunna lund.

Vår- och försommaraspekten i Albrunna lunds i egentlig mening 
lundartade delar bildas av följande arter: Anemone hepatica (riklig), 
A. ranunculoides (mycket riklig), A. nemorosa (fläckvis, ej på långt 
när så riklig som A. ranunculoides), Ranunculus ficaria (mycket rik
lig), B. auricomus (spridd), Corydalis cava (tämligen riklig på högre 
liggande mark i lundens nordöstra del), Pulmonaria officinalis (rik
lig), Primula veris (riklig), Adoxa moschatellina (sparsam), Viola 
mirabilis (riklig), Mercurialis perennis (riklig i lundens nordligare 
delar), Gagea lutea (riklig), Paris quadrifolia (här och var), Polygona- 
tum multiflorum (här och var i lundens sydligare delar); Convallaria 
majalis förekommer på enstaka ställen men är mestadels (om inte 
alltid) steril.

Följande må nämnas om vissa lignosers förekomst i Albrunna 
lund. Släktet Crataegus representeras av C. oxyacantha och C. cur- 
visepala. Släktet Sorbus förekommer blott i form av enstaka ex. av
S. intermedia och S. aucuparia. Malus silvestris anträffas här och där. 
Rubus idaeus saknas. Av Salix har endast enstaka ex. av S. caprea och 
S. cinerea anträffats. Ulmus förekommer mycket sparsamt. Tilia och 
Populus tremula har ej anträffats. Av Picea abies har blott ett exemplar 
anträffats, nämligen det ovannämnda stora trädet. Av Pinus silvestris 
har endast något enstaka småskott iakttagits. Förekomsterna av 
Picea och Pinus är inskränkta till utpräglat fuktig mark.

Av arter, som anträffats i Albrunna lund men ej nämnts i det före- 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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gående, må följande framhållas. Ranunculus illyricus växer på en 
mindre del av ett öppet område, inne i den centrala delen av lunden, 
med stäppartad vegetation (bl. a. Adonis vernalis, Artemisia oelandica 
och diverse annueller). Veronica persica har anträffats i 1 ex., ej 
långt från lokalen för Ranunculus illyricus, tillsammans med bl. a. 
Adonis vernalis, Gagea pratensis och Draba muralis (intressant exem
pel på spridning från kulturmark till stäppartad vegetation). Epilo- 
bium hirsutum växer i diken i lundens västra utkant. I sistnämnda 
del av lunden anträffas även Cichorium intybus, Carlina vulgaris och 
Tetragonolobus maritimus, Cichorium torde ha spritt sig dit från en 
närbelägen väg upp till lunden; vid vägens sidor är Cichorium näm
ligen riklig. Carlina och Tetragonolobus växer tillsammans på små 
sydsluttningar ovanför ett mindre kärr; vegetationen på sluttningarna 
är ej sluten utan omväxlar med större eller mindre fläckar av bar 
jord; här växer de båda arterna tillsammans med bl. a. Ononis 
hircina, Hypericum perforatum, Geranium sanguineum och Daucus 
carota. Vid en gångstig på lågt liggande mark i lundens mittparti 
finnes ett litet bestånd av Arctium minus. På meso-hygrofil ängsmark 
i Oxhagen omedelbart väster om undersökningsområdet växer 
Orchis militaris (i litet antal och inom ett mycket begränsat område); 
i närheten anträffas spridda bestånd av Ononis hircina.

Äng, skog och alvar söder om undersökningsområdet.

Ett stycke söder om undersökningsområdet men fortfarande i 
Södra Möckleby socken ligger, omedelbart väster om muren mot 
Stora alvaret, ett skifte, som till större delen består av åker. Södra 
delen av skiftet utgör emellertid ängsmark. Marken lutar mycket 
svagt åt väster men är för övrigt plan. Berg eller stenblock går blot 
på något enstaka ställe i dagen. Jordlagren torde vara relativt djupa. 
I närheten av alvarmuren har vegetationen ängsstäppkaraktär; 
längre västerut har den mesofil till svagt hygrofil prägel. Över hela 
ängsmarken är vegetationen tämligen homogen.

Lignoser anträffades huvudsakligen vid ängsmarkens gränser mot 
alvaret (vid alvarmuren) och mot en snårskog i söder. Vid alvar
muren växte Juniperus communis, Rosa villosa, R. dumalis, R. obtusi- 
folia, Crataegus oxyacantha, Prunus spinosa, Rubus caesius, Rhamnus 
cathartica, Euonymus europaeus och Fraxinus excelsior. Inne på själva 
ängsmarken fanns utom Rosa villosa, som spritt sig i alvarmurens

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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omgivningar, blott lågvuxen Crataegus, Rosa, Prunus spinosa och 
Juniperus; den sistnämnda endast på de fuktigare delarna.

I den ängsstäppartade vegetationen hade fältskiktet följande sam
mansättning. Mer el. mindre rikligt förekom

Arrhenatherum pratense 
A. pubescens 
Poa pratensis 
Bromus hordeaceus 
Dactijlis glomerata 
Gagea pratensis 
Filipendula vulgaris 
Fragaria viridis 
Medicago falcata 
Lathyrus pratensis 
Vicia hirsuta

Geranium sanguineum
Helianthemum nummularium
Draba muralis
Erophila verna
Adonis vernalis
Myosotis hispida
Galium boreale
G. verum
Veronica arvensis
Aster linosyris
Artemisia oelandica

I övrigt märktes
Agrostis tenuis 
Phleum phleoides 
Sesleria coerulea 
Luzula campestris 
Allium vineale 
A. oleraceum
Orchis maseula (10-tal ex.) 
Rumex acetosa 
Arenaria serpyllifolia 
Agrimonia eupatoria 
Potentilla tabernaemontani 
Trifolium campestre
T. montanum 
T. repens 
T. arvense 
Vicia lalhyroides

Sedum telephium (blott vid alvar- 
muren)

Saxifraga granulata 
Hypericum perforatum 
Capselia bursa-pastoris 
Ranunculus bulbosus 
Primula veris 
Plantago lanceolata 
Veronica chamaedrys 
V. spicata
Melampyrum cristatum 
Myosotis arvensis 
Valerianella locusla 
Knautia arvensis 
Centaurea jacea 
Achillea millefolium

Bottenskiktet i den ängsstäppartade vegetationen var svagt utveck
lat; här märktes Camptothecium lutescens, Abietinella abietina och 
Tortula ruralis.

På den fuktigare, västra delen av ängsmarken hade fältskiktet 
följande sammansättning. Mer el. mindre rikligt förekom
Arrhenatherum clatius (fläckvis)
Sesleria coerulea
Briza media
Poa pratensis
Filipendula vulgaris
Geum rivale
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2

Potentilla reptans 
Geranium sanguineum 
Galium boreale 
G. verum
Scorzonera humilis
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I övrigt anträffades
Anthoxanthum odoralum 
Molinia coerulea 
Brachijpodium pinnatum 
Elytrigia repens 
Carex flacca 
Rumex acetosa 
Alchemilla glaucescens 
Polentilla erecta 
P. crantzii 
Vicia cracca 
Lathyrus pratensis 
Trifolium pratense 
Anthriscus silvestris

Cnidium dubium 
Linum catharlicum 
Viola hirta 
V.-hybrid
Ranunculus auricomus 
Primula veris 
Galium iriandrum 
Valeriana officinalis 
Succisa pratensis 
Cirsium acaule 
Serratula tincloria 
Hypochoeris maculata 
Hieracium umbellatum

Vegetationen på det fuktigare ängspartiet uppvisar som synes en 
blandning av xerofila, mesofila och svagt hygrofila element och har 
alltså en säsongshygrofil prägel.

Omedelbart söder om det nämnda skiftet med ängsmarken ligger 
ett annat skifte av betydande väst-östlig utsträckning, skilt från det 
förstnämnda av en stenmur och liksom detta gränsande i öster till 
alvaret. Vegetationen på ifrågavarande skifte utgöres i nordöstra hör
net av skogsstäpp (xerofila snår med torrängsfragment) och för 
övrigt av en mosaik av meso-hygrofil snårskog, fuktsnår och fuktäng. 
Vegetationen är starkt inhomogen med fläckvis anhopning av vissa 
arter.

På skiftets östliga delar var artsammansättningen följande.
Lignoser: Juniperus communis (riklig), Quercus robur, Fraxinus 

excelsior, Rhamnus cathartica, Euonymus europaeus, Crataegus, Prunus 
spinosa (riklig), Rubus caesius samt, helt eller nästan helt bundna till 
de meso-hygrofila delarna, Pinus silvestris (1 ex.), Betula verrucosa,
B. pubescens, Populus tremula (större bestånd av små och medelstora 
ex. på ett område), Rhamnus frangula, Viburnum opulus, Potentilla 
fruticosa (riklig), Rosa majalis och Salix rosmarinifolia. 1 meso- 
hygrofil miljö anträffades även 2 döda ex. av Picea abies.

På skogsstäppområdet hade fältskiktet följande sammansättning. 
Mer el. mindre rikligt förekom
Arrhenatherum pubescens 
A. elalius 
Agrostis tenuis 
Dactylis glomerata 
Elytrigia repens (fläckvis)

Allium vineale 
Luzula campestris 
Ranunculus ficaria 
Agrimonia eupatoria 
Filipendula vulgaris

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fragaria viridis G. verum
Galium boreale Centaurea jacea

I övrigt märktes
Arrhenatherum pratense
Briza media
Phleum pratense
Poa pratensis ssp. angustifolia
Rumex acelosa
Anthriscus silvestris
Sedum telephium (vid alvarmuren)
Saxifraga granulata

På det meso-hygrofila området 
Mer el. mindre rikligt anträffades
Deschampsia caespitosa 
Sesleria coerulea 
Molinia coerulea
Brachgpodium pinnatum (fläckvis) 
Carex flacca 
C. tomentosa
Filipendula ulmaria (fläckvis)

I övrigt märktes
Agrostis gigantea 
Calamagrostis epigeios 
Sieglingia decumbens 
Polijgonatum multiflorum 

(vid alvarmuren)
Cnidium dubium (åtskilliga ex.)
Vicia cracca 
Ononis arvensis 
Geum rivale 
Polenlilla erecta 
Saxifraga granulata 
Linum catharticum

Hypericum perforatum 
Ranunculus bulbosus 
Viola hirta 
Plantago lanceolata 
Primula veris 
Achillea millefolium 
Aster linosyris (1 bestånd)
Artemisia oelandica

märktes följande fältskiktsarter.

Geum rivale 
Primula veris 
Galium boreale 
Succisa pratensis 
Serratula tincloria 
Inula salicina (fläckvis)

Polygala amarella 
Viola hirta 
Thaliclrum simplex 
Prunella grandiflora 
Valeriana officinalis 
Galium triandrum 
Scorzonera humilis 
Taraxacum sekt. Palustria 
T. sekt. Vulgaria 
Leonlodon autumnalis 
Hieracium umbellatum

Vegetationen på sistnämnda område är, som ovan påpekats för 
hela skiftet, mycket inhomogen. Man kan här urskilja tre typer av 
växtlighet där en enda art är starkt dominerande med undertryc
kande av de flesta andra arter så att vegetationen blir enformig och 
artfattig, nämligen täta och höga snår av Potentilla fruticosa med 
mycket betydande utbredning, vidsträckta och täta bestånd av 
Brachypodium pinnatum samt ängsfragment med Sesleria coerulea 
som dominant.
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2



FLORA OCH VEGETATION I ALBRUNNA LUND. II 287

Strax innanför alvarmuren har snåren av Potentilla fruticosa föl
jande sammansättning. P. fruticosa själv är hell dominerande. 1 
buskskiktet finnes dessutom spridda ex. av Salix rosmarinifolia och 
Crataegus. I räd saknas. Fältskiktet spelar en helt underordnad roll 
och är mycket artfattigt. ^ iktigaste fältskiktsart är Filipendula uhnaria; 
i övrigt anträffas Geum rivale och Cnidium dubium. I bottenskiktet 
dominerar Calliergonella cuspidata och Mnium seligeri utom på tuvor 
under Potentilla fruticosa, där Rbytidiadelphus triquetrus luxurierar.

På våren är marken med bestånden av Brachypodium pinnatum 
täckt av tjocka lager med vissnade blad av gräset i fråga; ur detta 
förnaskikt sticker det fram endast enstaka blommande ex. av Primula 
veris och Taraxacum sekt. Palustria och Vulgaria.

På skiftets längre västerut belägna delar hade vegetationen mesofil 
till hygrofil prägel och var mosaikartat utbildad med växling mellan 
mer el. mindre gles småskog och öppna ängsartade partier.

Några områden hade närmast karaktären av fuktäng med inslag 
av unga, glesa björkar (Betula verrucosa och B. pubescens) samt av 
enstaka ex. av Juniperus communis och Potentilla fruticosa.

Fältskiktet på dessa områden hade i huvudsak följande samman
sättning:

Molinia coerulea (åtminstone fläck
vis dominant)

Sesleria coerulea 
Sieglingia decumbens 
Agrostis gigantea 
Carex flacca 
Carex (utom C. flacca)
Cnidium dubium (åtskilliga ex.) 
Filipendula vulgaris 
Potentilla erecta

Ononis hircina 
Thalictrum simplex 
Plantago maritima 
Prunella vulgaris 
Galium boreale 
Succisa pratensis 
Centaurea jacea
Inula salicina (fläckvis dominant) 
Leontodon autumnalis

Ett av fuktängsområdena omgavs av småskog av Betula med inslag 
av enstaka, små ex. av Quercus. Juniperus växte här och där. Dess
utom märktes Sali.v repens (inkl. S. rosmarinifolia). Fältskiktet hade 
ungefär liknande sammansättning som på fuktängsområdena.

På något högre liggande mark dominerade Quercus robur i träd
skiktet. Betula förekom blott i enstaka ex. Potentilla fruticosa var rik
ligare än på fuktängspartierna men saknades fläckvis. Bland ligno- 
serna märktes även Rosa majalis.

Fältskiktet här var mycket inhomogent med stora, slutna bestånd 
av ömsom Brachypodium pinnatum, ömsom Inula salicina. För öv-
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rigt märktes Vicia cracca, Primula veris, Galium verum, Centaurea 
jacea, Serratula tinctoria och Hieracium umbellatum.

På ett område med tuvmark noterades Quercus robur (riklig), 
Juniperus communis (spridd), Potentilla fruticosa och Filipendula 
ulmaria (dessa båda i mosaik med varandra), Brachypodium pinna
tum (flerstädes dominant) samt spridda förekomster av Deschampsia 
caespitosa, Festuca arundinacea, Ononis hircina och Cnidium dubium.

Utöver redan nämnda arter anträffades på skiftets västerut belägna 
delar ett litet, delvis förtorkat ex. av Picea abies (den finnes i dessa 
trakter blott i något enstaka ex., som i regel förr eller senare dör av 
torka). Även Gymnadenia conopsea och Prunella grandiflora anträf
fades där.

De ovan nämnda, mer el. mindre fuktiga ängs- och småskogspar- 
tierna har i sin flora ett starkt kontinentalt inslag. Representanter för 
det kontinentala floraelementet är Salix rosmarini folia, Potentilla 
fruticosa, Rosa majalis, Thalictrum simplex, Ononis hircina, Cnidium 
dubium, Prunella grandißora och Inula salicina.

Omedelbart öster om de två ovan beskrivna skiftena ligger, som 
redan anmärkts, Stora alvaret. Det har här en svag lutning åt söder. 
Bredvid det nordligare skiftet och norra delen av det sydligare skiftet 
har vegetationen xerofil, mer el. mindre torrängsartad prägel men får 
utefter resten av det senare skiftet mer hygrofd karaktär (fuktäng 
med tuvbildning samt på de sankaste delarna, där tuvbildning saknas 
och marken är jämn, vätvegetation).

På den del av alvarmarken, där vegetationen har en xerofd prägel, 
var artsammansättningen följande.

Träd- och buskskikt (blott vid alvarmuren): Prunus spinosa, Rosa 
villosa och Rubus caesius.

Fältskikt: mer el. mindre rikligt förekom

Carex carijophyllea 
Luzula campestris 
Arenaria serpyllifolia 
Trifolium repens 
T. campestre 
Fragaria viridis 
Potentilla tabernaemontani

Saxifraga granulata
Erophila verna
Ranunculus bulbosus
Plantago lanceolata
Galium verum
Achillea millefolium
Taraxacum sekt. Erythrosperma

I övrigt märktes i fältskiktet

Festuca ovina 
Agrostis tenuis 
Orchis morio (2 ex.)
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Sagina nodosa 
Filipendula vulgaris 
Potentilla replans 
P. argentea 
Lotus corniculatus 
Medicago lupulina 
Vicia telrasperma 
V. lathyroides 
Sedum acre 
Saxifraga tridactylites 
Geranium molle 
Arabis hirsula 
Ranunculus ficaria 
Veronica arvensis

V. serpyllifolia 
V. spicata 
Myosotis hispida 
M. slricla 
Valerianella locusla 
Thymus serpyllum
Glechoma hederacea (blott vid alvar- 

muren)
Cirsium acaule 
Antennaria dioica 
Leontodon autumnalis 
Hieracium pilosella 
Taraxacum sekt. Vulgaria

Bottenskikt: här märktes Camptothecium lutescens, Tortula ruralis 
och Bryum sp.

Antalet annuella arter är som synes betydande.
På en del av alvarmarken, där vegetationen har en mer hygrofil 

karaktär (omedelbart söder om det nyssnämnda xeriska alvarpar- 
tiet), var artsammansättningen följande.

I det vätartade mittpartiet av ifrågavarande område anträffades 
mer el. mindre rikligt Eleocharis uniglumis, Carex panicea, Juncus 
gerardi, Potentilla anserina, Galium palustre och Taraxacum sekt. 
Palustria\ i övrigt märktes Agrostis stolonifera (inkl. A. gigantea), 
Poa pratensis ssp. irrigata, Carex nigra, C. hostiana, Ranunculus 
repens, R. flammula, Trifolium repens, Cardamine pratensis, Mentha 
arvensis, Teucrium scordium och Leontodon autumnalis. Bottenskiktet 
dominerades helt av Drepanocladus intermedius, Calliergonella cuspi- 
data och Campylium polygamum.

I den högre upp belägna zonen med tuvmark var Sesleria coerulea 
dominant (Sesleria-äng). I övrigt anträffades här

Potentilla fruticosa 
Juniperus 
Carex flacca 
Platanthera bifolia 
Ceraslium pumilum 
Sagina nodosa 
Ranunculus acris 
R. bulbosus 
Potentilla erecta 
P. crantzii 
Sedum album 
19 - 663873

Polygala amarella 
Saxifraga tridactylites 
Draba incana 
Viola pumila 
Primula farinosa 
Plantago maritima 
Thymus serpyllum 
Galium boreale 
Antennaria dioica 
Cirsium acaule
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På nyssnämnda, mer hygriskt betonade del av alvarmarken an
träffades utöver vad ovan angivits även följande arter:
Phleum pratense ssp. nodosum 
Briza media 
Daucus carota 
Linum calharlicum 
Plantago major

Prunella vulgaris 
Euphrasia sp. 
Succisa pratensis 
Inula brilannica 
Centaurea jacea

På den mer xeriskt betonade delen av alvaret utanför det sydligare 
skiftet hade av obekant anledning hela jordlagret borttagits inom ett 
tämligen stort fyrkantigt område så att vittringsgruset låg bart. 
Följande arter hade koloniserat området. Mer el. mindre rikligt upp
trädde Festuca ovina, Hornungia petraea, Thymus serpyllum och 
Leontodon autumnalis. Dessutom märktes
Phleum pratense ssp. nodosum 
Herniaria glabra 
Sagina nodosa 
Ceraslium holosleoides 
C. pumilum
Potentilla labernaemontani 
Sedum album 
Lotus corniculalus 
Linum calharlicum

Saxifraga tridactylites 
Erophila verna 
Draba incana 
Plantago lanceolala 
Convolvulus arvensis 
Euphrasia sp. 
Chaenorrhinum minus 
Galium verum 
Campanula rolundifolia

Vegetationen hade ännu ej hunnit sluta sig till ett sammanhängande 
täcke.

Ängspartiet av det nordligare skiftet var sommaren 1964 föremål 
för slåtter och betning av nötkreatur; så har med all sannolikhet även 
förr om åren varit fallet. Det sydligare skiftet torde under längre tid 
ej ha varit föremål för annan kulturpåverkan än på sin höjd svag 
betning. Angspartiets östra del, det sydligare skiftets nordöstra del 
och den angränsande alvarmarken är tre områden, som strålar 
samman i en punkt. De har i allt väsentligt likartade ekologiska för
hållanden, bortsett från olika art och grad av kulturpåverkan. Genom 
denna olika kulturpåverkan uppvisar de tre områdena numera starkt 
skiljaktiga vegetationsförhållanden: på det nordligare skiftet kultur- 
betingad ängsstäpp, på det sydligare skogsstäpp och på alvarmarken 
en starkt betespåverkad torräng.

Anmärkningar rörande vissa arters förekomst m. m.
Carex caryophyllea och C. ericetorum. C. caryophyllea förekommer rikligt 
både i Albrunna lund och på alvaret därutanför, medan C. ericetorum är spar
sam i lunden men mycket riklig på alvaret. C. caryophyllea synes vara mer 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2



FLORA OCH VEGETATION I ALBRUNNA LUND. II 291

xerofil (anträffad i stor mängd i he-stäpp) än C. ericelorum, som har sin 
huvudsakliga förekomst i stäppartade torrängar; som följd härav synes C. 
ericetorum vara mer betesgynnad än C. caryophyllea (torrängar är ju mer 
beroende av betning för sin existens än he-stäpp).

Gagea pratensis. I Albrunna lund finnes åtskilliga förekomster av G. praten
sis i ängsstäppartad vegetation tillsammans med bl. a. Adonis vernalis och 
Ranunculus illyricus samt, på ett område i lundens nordligaste del, Viola 
rupestris. G. pratensis har även anträffats på alvaret närmast utanför lunden.

Orchis mascula och O. morio. O. mascula är betydligt vanligare och har av
sevärt större ekologisk amplitud än O. morio-, den senare är helt inskränkt till 
mesofil och svagt hygrofil ängsmark samt till stäppartade torrängar, medan 
den förra även förekommer i xerofila till svagt hygrofila snår (skogsstäpp, 
skogsäng, fuktsnår). Som följd härav förekommer O. morio blott på mer el. 
mindre kontinuerligt betad mark, medan O. mascula anträffas även på om
råden där betning för åtskilliga år sedan helt upphört. Det bör emellertid 
understrykas, att O. mascula är betydligt rikligare på betad mark än på 
obetad och alltså är tydligt betesgynnad.

Ranunculus illyricus. På alvaret utanför norra och centrala delen av Al
brunna lund är vegetativa skott av R. illyricus ytterst rikliga. Skotten bil
dar stora mattor, som ger marken en gråaktig färgton. I lunden har blott 
två lokaler med R. illyricus anträffats, båda i ängsstäppartad vegetation 
med Adonis vernalis. Arten i fråga är tydligt betesgynnad.

Viola mirabilis, V. hirta och V. rupestris. V. mirabilis är mycket riklig i 
de lundartade områdena av Albrunna lund; V. hirta däremot är mycket 
riklig i områdena med skogsstäppvegetation (xerofila snår). Ute på alvaret 
saknas givetvis V. mirabilis, och V. hirta är där mycket sparsam. På alvar- 
marken uppträder i stället V. rupestris, på sina ställen tämligen rikligt. I 
Albrunna lund har V. rupestris anträffats blott på ett enda område, i ängs
stäppartad vegetation i lundens nordligaste del (tillsammans med bl. a. 
Gagea pratensis som ovan nämnts). I motsats till V. hirta är V. rupestris tyd
ligt betesgynnad.
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TILLÄGG TILL FLORAN I FJÄRÅS SOCKEN.

AV

ÖRJAN NILSSON.

I samband med en ännu pågående inventering av floran i Ölmevalla 
socken i norra Halland har jag gjort anteckningar från sydvästra 
delen av Fjärås socken. Särskilt Tjolöholmshalvöns rika flora till
drog sig tidigt mitt intresse. Mina första anteckningar och insam
lingar från området gjordes 1955; de har sedan fortgått fram till som
maren 1965.

Det område av Fjärås socken, som jag mera systematiskt inventerat, 
omfattar Tjolöholmshalvön samt fastlandet därinnanför från Klipp
lyckan i N rakt öster ut till järnvägen Ö om Torsgård. Järnvägen har 
fått bilda östgränsen för området. I söder ansluter det till Ölmevalla 
socken. De små holmarna väster och söder om Tjolöholmshalvön 
har samtliga besökts vid ett eller flera tillfällen. I den följande art
listan anges lokalerna för de funna arterna efter generalstabskartan 
Kungsbacka SV (nr 25), konceptblad av år 1931 i skalan 1 : 50 000.

I första häftet av denna tidskrift 1965 publicerade M. Ohlander 
en flora-förteckning från Fjärås socken. Han har utförligt behand
lat bl. a. Tjolöholmshalvöns flora. I många stycken är våra floris- 
tiska erfarenheter från området desamma. Emellertid föreligger en 
flerfald skiljaktigheter, vilket kan motivera följande tillägg och rät
telser.

För att underlätta en jämförelse har jag valt att parallellisera 
nomenklaturen i artlistorna och följer därför Hylanders förteck
ning (1955). Ohlander har dock ej alltid varit helt konsekvent. I 
den inledande beskrivningen över floran används ofta äldre, i förteck
ningen ej förekommande namnformer som ej återkommer i artlistan, 
t. ex. Matricaria maritima (s. 93), Juncus macer (s. 99), Luzula con- 
gesta och Torilis anthriscus (s. 94). Bland de adventiva arterna näm
ner Ohlander (s. 102) bl. a. Galinsoga parviflora. I artförteck
ningen återfinnes ej denna art, däremot anges två lokaler för G. ciliata.
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Utöver de av Oiilander uppräknade arterna har omkring 100 
arter påträffats i området. Av dessa är 75 nya för socknen. I fråga 
om flera arter har jag dessutom en avvikande uppfattning mot 
Oiilander om deras frekvens i området. Många arter, som av Öd
länder uppgetts som allmänna i socknen har ej alls anträffats i 
området eller endast på någon enstaka lokal.

Bland de mera intressanta fynden skall här endast några få om
nämnas: Arum maculatum, Carex flacca, Geranium palustre, G. 
phaeum och Poa Chaixii. I övrigt hänvisas till den följande artlistan. 
I listan kompletteras lokalangivelserna för ett större antal arter, som 
redan Oiilander eller andra rapporterat från området.

Vid jämförelsen mellan mina egna inventeringsresultat och den av 
Oiilander publicerade artlistan har jag ofta funnit arbetet besvä
rande, då det i många fall varit omöjligt att ur listan direkt utläsa, 
vilka arter Ödländer själv påträffat i området. Om arten tidigare 
anträffats på någon lokal i området citerar Ödländer detta men 
anger ej utom i något fall (jfr Eupatorium cannabinum s. 123) om han 
återfunnit arten eller ej. Det är alltså omöjligt att avgöra om arten i 
fråga 1'anns kvar vid inventeringen eller ej. Anmärkningar om åter- 
fynd eller om utgångna arter är inte minst viktiga nu, då skift
ningarna i vegetationen sker mycket snabbt och accelererat kraftigt.

Odlanders lokaluppgifter är stundom väl summariska. För flera 
ovanliga arter anges endast Tjolöholm; ett vilt begrepp som ibland 
avser slottet med dess närmaste omgivningar, ibland hela halvön 
jämte den närmaste delen av fastlandet. Inom en socken av Fjärås’ 
karaktär med dess skiftande terrängförhållanden, främst skillna
derna mellan de kustnära delarna och de östra delarna, är generali
serande frekvensangivelser av typen »allmän» för en art synner
ligen vanskliga. Kustområdet är med hänsyn till flora-sammansätt- 
ningen mycket olikt hed- och myrmarkerna i Ö. En art, som i öster 
är mycket vanlig, kan därför saknas helt eller vara mycket sällsynt 
närmare kusten. I några fall har Ödländer angett detta, men i 
många fall har arterna schematiskt uppgivits vara allmänna i sock
nen, t. ex. Eriopliorum vaginatum och Scirpus silvaticus (s. 108), som 
ej anträffats inom det aktuella området.

Beträffande de inledande beskrivningarna till de olika vegeta- 
tionstyperna inom Fjärås socken, som lämnas av Ödländer skall 
här ej göras utförligare tillägg eftersom blott en mindre del av sock
nen undersökts. Några få beriktiganden skall dessutom lämnas.

Av stort intresse är vegetationen i den gamla parken i slottets när- 
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het. Flera av de arter som påträffats i parken är att betrakta som 
flyktingar från tidigare kultur. Så har t. ex. Arum maculatum, 
Fritillaria meleagris, Leucojum vernum, Narcissus poeticus och 
Rhododendron catawbiense fått ett gott fotfäste och delvis naturalise- 
rats. Andra har fått ett starkare fäste och sprids för närvarande fler
städes kraftigt i parken, t. ex. Lamium galeobdolon, Petasites japo- 
nicus och Primula vulgaris. En rad arter i parken har emellertid haft 
svårigheter eller ej lyckats alis att sprida sig vidare, t. ex. Crocus 
flavus, Euonymus europaeus, Scilla non-scripta och Viburnum lantana.

Dessa parkväxter lämnar intressanta upplysningar om plante
ringarnas omfattning och historia och om de arter som utgjort sorti
menten vid olika tidpunkter och dessa arters olika förmåga att 
naturaliseras. Av intresse i detta sammanhang är även de växter, som 
kommit in i samband med anläggningen av gräsmattor och dammar 
och dylikt, t. ex. Butomus umbellatus, Dennstaedtia punctilobula och 
Tgpha angustifolia. Gräsfröinkomlingarna är flera, t. ex. Festuca 
heterophglla, Luzula luzuloides och Poa Chaixii. Till orangeriet har 
med prydnadsväxter en rad mindre vanliga ogräs ofta helt tillfälligt 
kommit in, t. ex. Datura stramonium och Cuscuta australis. Därifrån 
har genom utkast på avfallsplatsen en rad perenna tidigare populära 
prydnadsväxter spritts, t. ex. Echinops sphaerocephalus, Thalictrum 
minus och Veronica longifolia.

Den mycket gamla hasselskogen, som i ett större parti förekommer 
S om Asserlund, är anmärkningsvärd. På dess ålder tyder bl. a. att 
den givit namn åt den äldre gård inom vars ägor den växer, Asserlund. 
Genom dess stora täthet saknar den nästan fullständigt undervege
tation. Endast enstaka vitsippor har iakttagits på våren. I kanten av 
den förekommer emellertid åtskilliga intressanta lund- och snår
växter. Bland de mera ovanliga skall nämnas Stellaria liolostea och 
Selinum carvifolium.

I kapitlet om stranden med dess närmaste omgivningar skriver 
Ohlander om havsstranden (s. 93), att där havsbottnen blottlägges 
i samband med lågt vattenstånd växer rikligt med Salicornia europaea. 
Den art som härvid åsyftas är S. strictissima, som i stora och individ
rika bestånd växer på de tidvis blottlagda, långgrunda lerbottnarna. 
Den är oftast den enda arten på dessa lokaler. S. europaea växer på 
lokaler av annat slag, som bl. a. karaktäriseras av att vattnet är 
mindre rörligt. Den är en ovanlig art i området och förekommer 
mest i enstaka individ. Vanligen växer S. europaea inne på strand
ängarna eller i strandängsfragment invid hålor och smärre sänkor,
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där ofta havsvattnet indunstat och bl. a. salthalten blivit högre. Ofta 
uppträder arten tillsammans med Halimione pedunculata, Suaeda 
maritima och Spergula salina.

Den »succulenta» Plantago coronopus sägs av Ohlander ha en 
utbredning efter kusten som liknar den hos Lotus tenuis. Detta äger 
möjligen sin riktighet inom begränsade områden (jfr Hultén 1950). 
De båda arterna växer dessutom oftast i helt skilda växtsamhällen.

Bland »fältskiktets» arter i lundarna på Tjolöholm nämner 
Ohlander Euongmus europaeus. Arten har planterats utefter en väg 
nära orangeriet. Den har ej lyckats sprida sig vidare. Den står om
växlande med andra prydnadsbuskar, t. ex. Amelanchier spicata, 
Lonicera xglosteum och Viburnum lantana.

I den efterföljande artlistan förkortas Ohlander, Olr.

Artlista.

Lycopodium annotinum. I omr. endast 250 m SV om Asserlunds gård (anges 
som a. i sn. enl. Olr).

Equisetum silvalicum. Tjolöholm, 100 m SV om grindstugan, 1 000 m V om 
slottet; 300 m SV om Asserlunds gård (a. i sn. enl. Olr).

E. palustrc. Tjolöholm, 1 200 m NNV om slottet, 1 000 m NV om slottet.
Pteridium aquilinum. Tjolöholm, 700 m V om slottet, 1 000 m NV om slottet, 

1 300 m V om slottet; vid Klipplyckan; 900 m SV om Asserlunds gård 
(a. enl. Olr).

Dennstaedtia punctilobula. Tjolöholm, 200 m NÖ om slottet. Beståndets 
areal vidgas alltjämt. Enl. trädgårdsmäst. på slottet växer D. punctilobula 
på en plats, där buskar, som senare skulle utplanteras i parken, lastades 
av; rhizomstycken kan ha medföljt i emballaget och hamnat där.

Woodsia ilvensis. 400 m SV om Kullen (ev. identisk m. Olr, Kullen vid öde
tomt).

Cystopleris fragilis. Tjolöholm, 1 400 m NNV om slottet. Lokalen är an
märkningsvärd, enär C. fragilis växer i tallskog mel. tuvor av Molinia 
caerulea direkt på marken. Arten har 7 skilda lokaler på halvön.

Asplenium septentrionale x trichomanes. Tjolöholm, 250 m S om slottet, 
400 m S om slottet.

Polypodium vulgare. Tjolöholm, ofta epifytiskt på ekar i omr. Ö om slottet.
Picea abies. Endast planterad.
Larix decidua. Planterad. Tjolöholm, 800 m VNV om slottet; 300 m SV om 

Asserlunds gård.
Pinus mugo. Planterad. Tjolöholm, 250 m S om slottet.
Typha anguslifolia. Tjolöholm, damm 200 m Ö om slottet, 100 m N om 

slottet (planterad i en damm).
Sparganium simplex. Damm 150 m SV om Asserlunds gård.
S. erectum ssp. microcarpum. I bäcken 200-400 m V-SV om Torpa smedja.
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Arum maculalum. Tjolöholm, naturaliserad vid den lilla bäcken fr. dammen 
80 m SV om slottet (en icke fläckbladig form).

Zannichellici palustris. Tjolöholm, i viken 150 m NNV om slottet, 1 000 m 
V om slottet, 1 300 m NV om slottet, 900 m Ü om slottet.

Triglochin maritimum. Tjolöholm, vanl. runt hela halvön; 1 500 m SV om 
Asserlunds gård.

Polamogelon pedinatus. Tjolöholm, vanl. i grunda vikar runt hela halvön, 
dessutom i viken 500-1 300 m NV om slottet, 900 m Ü om slottet.

P. pusillus. Damm 150 m SV om Asserlunds gård.
P. alpinus. I bäcken 700 m V om Asserlund (försvunnen efter 1959).
Ruppia maritima. Tjolöholm, vanl. i grunda vikar runt hela halvön.
R. spiralis. Tjolöholm, 1 000 m V om slottet, talrik mel. Fäholmarna, Kars- 

holmarna och på halvöns V-sida, 1 200 m NNÖ om slottet.
Zostera nana. Tjolöholm, 900 m V om slottet, 1 600 m NV om slottet, 1 200 m 

N om slottet; 1 700 m SV om Asserlunds gård.
Butomus umbellatus. Tjolöholm, 150 m N om slottet i en damm (trol. plante

rad).
Allium oleraceum. Tjolöholm, vanl. omkr. slottet och på halvöns sydsida, 

saknas på halvöns norra del; 100 m V om Asserlund; 300 m SV om Kullen.
A. vineale. Tjolöholm, 100-250 m S om slottet, 500 m V om slottet, holmen 

1 000 m VSV om slottet, 1 200 m V om slottet, 1 600 m NV om slottet, 
1 300 m NNV om slottet; 2-500 m SV om Kullen; 200 m S om Klipp
lyckan.

A. scorodoprasum. Tjolöholm, vid grindstugan; 900 m SV om Asserlunds 
gård.

Fritillaria meleagris. Tjolöholm, förv. vid bäcken 100 m S om slottet, 250 m 
NV om slottet (sparsam).

Gagea spalhacea. Tjolöholm, 50-200 m V-SV om grindstugan, 500 m N om 
slottet, 600 m V om slottet, 1 100 m NV om slottet.

Scilla amoena. Tjolöholm, 80 m S om slottet (förv.).
S. bifolia. Tjolöholm, 80 m S om slottet (förv.).
S. non-scripla. Tjolöholm, 120 m SÖ om slottet (förv.).
Asparagus officinalis. Tjolöholm, 200 m V om slottet på avstjälpningsplats.
Muscari botryoides. Tjolöholm, 150 m N om slottet; vid Kullen (förv.).
Polygonatum multiflorum. Ej funnen inom omr. (anges av Olr som t. a. i 

socknen).
P. verticillalum. Tjolöholm, 200 m SV om grindstugan.
Paris quadrifolia. Tjolöholm, 100 m S om slottet, 1 200 m NV om slottet; 200

o. 500 m SV om Asserlunds gård (uppges av Olr som t. a. från sn.).
Leucojum vernum. Tjolöholm, 80 m S om slottet, riklig (form med en gul 

fläck på kalkbladstopparna).
Narcissus pseudonarcissus. Tjolöholm, 80 m S om slottet; vid Kullen; 750 m 

SV om Asserlunds gård (naturaliserad).
N. poelicus. Tjolöholm, omkr. slottet (utplanterad?), 300 m S om grind

stugan.
Crocus flavus. Tjolöholm, 80 m S om slottet (förvild.).
Juncus tenuis. Tjolöholm, invid tennisplanen 200 m N om slottet.
J. bulbosus. Tjolöholm, 250 m ÖNÖ om slottet.
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Luzula luzuloides. Tjolöholm, 100 m SÖ om slottet, 100 m NV om slottet 
(gräsfröinkomling).

L. multiflora ssp. congesla. Tjolöholm, 200 m ÖNÖ om slottet, 300 m SÖ om 
slottet, 600 m V om slottet, vanl. utefter hela höjdryggen 1200mVSV- 
1 600 m NV om slottet, 1 600 m NNÖ om slottet.

Setaria viridis. Tjolöholm, 400 m VNV om slottet. Växer i sprickor i strand
klipporna fullt naturaliserad.

Glyceria declinata. Tjolöholm, 1 000 m VSV om slottet, vid dammen 750 m 
NV om slottet.

Festuca trachyphylla. Banvallen 700 m Ö om Asserlunds gård, 500 m NÖ om 
Torpa smedja.

F. heterophylla. Tjolöholm, 100 m SÖ om slottet (gräsfröinkomling).
F. arundinacea. Tjolöholm, vid vägen till avstjälpningsplatsen 150 m VSV 

om slottet.
F. gigantea. Tjolöholm, 50-500 m S-SV om grindstugan, 500 m NÖ om 

slottet, mycket vanl. omkr. 1 000 m NV om slottet.
Poa supina. Tjolöholm, 1 100 m VNV om slottet.
P. pratensis ssp. irrigata. Tjolöholm, a. på strandängarna fr. grindstugan till 

Ölmevalla-gränsen, 900 m V om slottet, strandängar 1 000 m N om slottet, 
N Karsholmen.

P. Chaixii. Tjolöholm, 150 m SÖ om slottet (gräsfröinkomling).
P. compressa. Tjolöholm, 300 m V om slottet, 700 m NV om slottet, 1 300 m 

SV om slottet, 200 m S om grindstugan; vid Kullen; 100 m SÖ om Asser
lunds gård.

Puccinellia distans. Tjolöholm, a. på stranden runt hela halvön.
P. retroflexa. Tjolöholm, a. på klippstränder runt hela halvön, t. ex. 500 m 

SÖ om slottet, 1 500 m NV om slottet.
P. maritima. Tjolöholm, 200 m V om slottet, 900 m V om slottet, 1 000 m 

NV om slottet; 1 000 m VSV om Asserlunds gård.
Catabrosa aquatica. Tjolöholm, 1 100 m NV om slottet.
Cynosurus cristatus. Tjolöholm, a. i betesmarkerna utefter bergsryggarna V 

om slottet; 250 m SSV om Asserlunds gård, 900 m SV om Asserlunds gård.
Dadylis aschersoniana. Tjolöholm, 150 m V om grindstugan, 100 m SV om 

slottet, 150 m SÖ om slottet (gräsfröinkoml.).
D. aschersoniana x glomerata. Tjolöholm, 150 m SÖ om slottet.
Arrhenatherum pratense. Tjolöholm, 200 m SV om slottet, 1 500 m NV om 

slottet; 100 m SÖ om Asserlund, 900 m SV om Asserlunds gård.
Aira praecox. Tjolöholm, 450 m SSÖ om slottet, 300 m V om slottet, 1 300 m 

VSV om slottet, holmen 1 000 m VSV om slottet, 1 500 m NV om slottet; 
Kullen 100 VSV om gården.

Calamagroslis epigeios. Tjolöholm, 600 m VSV om slottet, 1 200 m VSV om 
slottet, 400 m SÖ om slottet; 350 m VSV om Kullen (a. i sn. enl. Olr).

C. canescens. Tjolöholm, 1 250 m NV om slottet, 800 m NNV om slottet.
Ammophila arenaria. Tjolöholm, 750 m VNV om slottet; S Karsholmen.
Agrostis gigantea. Tjolöholm, 200 m NV om slottet.
A. canina ssp. fascicularis. Tjolöholm, 200 m ÖNÖ om slottet.
A. canina ssp. montana. A. i klippomr. på hela halvön; omkr. Kullen och 

Klipplyckan.
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Phleum pralense ssp. nodosum. Tjolöholm, 1 300 m V om slottet, vanl. på 
Ö-sidan av bergsryggen fr. 1 000 m V om slottet och N ut.

Milium effusum. Tjolöholm, 250 m SV om grindstugan.
Bromus inermis. Tjolöholm, 200 m V-SV om slottet, vid »statar»bostäderna; 

vid landsvägen 100-300 m N om Heden nära Ölmevalla-gränsen.
B. arvensis. Odlad som vallväxt 1960 vid Kullen.
Elymus arenarius. Tjolöholm, flerstädes utefter stranden på halvöns S-sida 

fr. båtbryggan S om grindstugan t. 1 400 m VSV om slottet, 1 600 m NV 
om slottet; 1 100 m SV om Asserlund.

Boegneria canina. Tjolöholm, vanl. mel. slottet och grindstugan och mel. 
slottet och kapellet, 1 000 m NV om slottet, 1 100 m VSV om slottet; 
300 m VSV om Kullen.

Eriophorum vaginalum. Ej anträffad i omr. (a. i sn. enl. Olr).
Scirpus siivaticus. Ej anträffad i omr. (a. i sn. enl. Olr).
S. maritimus. Tjolöholm, vanlig utefter stränderna i vikarna runt hela 

halvön, mycket rikl. t. ex. v. 250 m V om slottet och 1 000 m NNÖ om 
slottet; Karsholmarna och Fäholmarna; stranden SV om Asserlunds gård.

S. lacustris. Tjolöholm, 750 m NV om slottet; i bäcken 100-300 m V om 
Torpa smedja (a. i sn. enl. Olr).

S. Tabernaemontani. Tjolöholm, 250 m V om slottet, 900 m V om slottet, 
1 200 m NV om slottet, 1 000 m NNÖ om slottet; vanlig utefter stranden 
fr. grindstugan till Ölmevalla-gränsen; i damm 100 m SV om Asserlunds 
gård.

Blysmus rufus. Tjolöholm, 900 m V om slottet, 1 300 m V om slottet, 1 500 
m VNV om slottet, 1 000 m N om slottet; 1 000 m SV om Asserlunds gård.

Eleocharis uniglumis. Tjolöholm; a. utefter stränderna i vikarna runt hela 
halvön och utefter hela stranden av halvöns V-sida; 150 m SÖ om Asser
lunds gård.

E. pauciflora. Tjolöholm, 900 m V om slottet, 1 400 m VSV om slottet, 1 300 m
V om slottet, 1 200 m NV om slottet.

Carex dioeca. Tjolöholm, 1 000 m V om slottet, 1 300 m VSV om slottet, 
1 300 m V om slottet; vid stranden nedom Klipplyckan.

C. remota. Tjolöholm, 200 m ÖNÖ om slottet, 100-250 m S om grindstugan, 
1 100 m V om slottet.

C. contigua. Tjolöholm, 100 m SÖ om slottet, 750 m VSV om slottet, a. på 
den yttre bergsryggen 1 000 m NV om slottet; 250 m VSV om Kullen; 
vid landsvägen 600 m NÖ om Asserlund, 500 m SV om Asserlunds gård.

C. lamprophysa. Tjolöholm, 250 m S om grindstugan, 1 250 m NV om slottet.
C. disticha. Tjolöholm, a. i kärr och diken på hela halvön, riklig t. ex. 1 000 m

V om slottet, 500 m Ö om kapellet; Kullen i dike vid gården; 250 m S om 
Asserlund, 850 m SV om Asserlund; vanl. utefter hela E 6-an i omr.

C. arenaria. Tjolöholm, 750 m VSV om slottet, 1 300 m V om slottet, 1 500 m 
NV om slottet; N Fäholmen.

C. elala. Tjolöholm, damm 250 m ÖNÖ om slottet; Asserlund, 100 m SV om 
gården.

C. acuta. Tjolöholm, damm 100 m SSÖ om slottet; i bäcken 200 m V om 
Torpa smedja.

C. flacca. Tjolöholm, 1 350 m VSV om slottet.
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C. distans. Tjolöholm, 1 400 m YSV om slottet, 1 450 m V om slottet; 1 000 m 
SY om Asserlunds gård (trol. samma lokal som Olr avser).

C. hostiana. Tjolöholm, 1 350 m VSV om slottet.
C. tumidicarpa. Tjolöholm, 1 000 m YNY om slottet; 400 m SV om Asser

lunds gård.
C. lasiocarpa. Synes saknas i omr.
C. vesicaria. Ej anträffad i omr. (t. a. i sn. enl. Olr).
C. rostrata. Damm 120 m SV om Asserlunds gård (a. i sn. enl. Olr).
C. hirta. Tjolöholm, vanl. på hela halvön; utefter hela tillfartsvägen; Asser- 

lundområdet; Kullen.
C. digilata. Tjolöholm; 1 050 m NV om slottet.
C. montana. Ej anträffad i omr. (uppges av Olr som t. a.-a. i sn.).
C. pulicaris. Tjolöholm, 1 350 m VSV om slottet, 1 400 m V om slottet.
Daclylorchis maculala. Tjolöholm, 250 m Ö om slottet (uppges av Olr som 

t. a. i sn.).
Salix alba. Tjolöholm, planterad utefter en väg 150 m V om slottet.
Fagus silvalica. Sannolikt planterad. Tjolöholm, i parken mel. slottet och 

grindstugan, 1 000 m V om slottet.
Quercus robur. Ett par sannolikt planterade exemplar 250 m NÖ om Tjolö- 

holms slott (arten uppges av Olr som t. a. i omr.).
Ulmus glabra ssp. scabra. Tjolöholm, i parken mel. slottet och grindstugan 

och kapellet, 800 m NV om slottet; 500 m VSV om Kullen; 500 m SV om 
Asserlunds gård.

Humulus Inpulus. Tjolöholm, 50 och 200 m S om grindstugan, 500 m V om 
slottet; 300 m S om Asserlunds gård.

Urtica urens. Tjolöholm, orangeriet, avfallsplatsen 200 m VSV om slottet; 
vid Kullens gård.

Rumex obtusifolius. Tjolöholm, 250 m N om slottet; 400 m NÖ om Torpa 
smedja (uppges av Olr som t. a.-a. i sn.).

R. maritimus. Tjolöholm, 200 m SV om slottet (1956, 59, 60-63), 1 000 m 
NNÖ om slottet (1960), 400 m SÖ om slottet (1959-61).

R. thyrsiflorus. Vägkant 300 m SÖ om Asserlunds gård.
R. tenuifolius. Vanl. på berg och klippor i hela omr., t. ex. 400 m SSÖ om 

Tjolöholms slott.
Polygonum arenastrum. På kulturmark, a. i hela omr., t. ex. 250 m N om 

Tjolöholms slott (gårdsplan), 750 m NV om slottet; Asserlunds gård.
P. minus. Tjolöholm, 250 m SV om slottet, 900 m V om slottet, 1 400 m VSV om 

slottet, N Karsholmen, 500 m S om grindstugan; 1 100 m SV om Asserlund.
P. dumetorum. Tjolöholm, a. i anslutning till bergsryggarna på hela halvön; 

100 m SV om Klipplyckan, 100-400 m VSV om Kullen, 300 m SV om 
Asserlunds gård.

P. lapathifolium ssp. nodosum. Tjolöholm, 200 m V om slottet, 500 m S om 
grindstugan.

P. cuspidatum. Tjolöholm, vid trädgårdsmästarbostället (förv.).
Chenopodium polyspermum. Tjolöholm, 200 m VSV om slottet, avstjälpnings- 

pl. (1958-62), orangerianläggningen (1960-65), 1 000 m NV om slottet, 
åkerkant (1961).

Ch. rubrum. Tjolöholm, orangerianläggningen (1960-63).
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Ch. glaucum. Tjolöholm, 200 m YSV om slottet, orangerianläggningen; vid 
Kullens gård; Torsgård, Asserlunds gård.

Ch. bonus-henricus. 150 m SV om Asserlunds gård.
Airiplex litoralis. Tjolöholm, 200 m V om slottet, 900 m V om slottet, 1 300 m 

SV om slottet, N Karsholmen, 1 250 m NV om slottet, 1 000 m NNV 
om slottet, 100-500 m S om grindstugan; 1 000 m SV om Asserlund, 
Torsgård vid gården (1963).

A. latifolia. Tjolöholm, vanl. vid vikar och på tånggödda stränder runt hela 
halvön och från grindstugan till gränsen mot Ölmevalla; Kullens gård, 
Nedregården.

A. calotheca. Tjolöholm, 600 m S om grindstugan.
A. glabriuscula. Tjolöholm, 250 m S om slottet, 750 m V om slottet (1963)

1 000 m NNÖ om slottet.
Halimione pedunculata. Tjolöholm, 900 m V om slottet; utefter stranden fr. 

1 300 m NV till 1 000 m N om slottet; 1 000 m SV om Asserlund.
Salicornia strictissima. Tjolöholm, 900 m V om slottet, 1 000 m N om slottet, 

mel. N Fäholmen och fastlandet; utefter stranden från grindstugan till 
Ölmevalla-gränsen, vissa år mycket riklig.

S. europaea. Tjolöholm, 250 m V om slottet, N Karsholmen, 1 200 m NV om 
slottet.

S. dolichostachya. Anges för Tjolöholm av Olr efter Svenson 1928, uppgiften 
får betraktas som en förväxling med S. strictissima (efter ex. i LD.).

Suaeda maritima. Vid vikar och innanför långgrunda stränder a. runt hela 
Tjolöholmshalvön S ut till Ölmevalla-gränsen, t. ex. 900 m V om slottet,
1 300 m NV om slottet.

Salsola kali. Tjolöholm, 750 m VSV om slottet.
Montia fontana. Tjolöholm, 1 000 m V om slottet, 1 300 m VNV om slottet, 

250 m S om slottet.
Stellaria holostea. 300 m SSV om Asserlunds gård.
S. alsine. 1 jolöholm, 1 050 m V om slottet, 200 m S om grindstugan (uppges 

av Olr som a. i sn.).
S. crassifolia. Tjolöholm, 150 m SV om slottet, 900 m V om slottet, a. utefter 

halvöns V-sida, N Fäholmen, 1 200 m NV om slottet, 500 m S om 
grindstugan.

Ceraslium glomeratum. Tjolöholm, 150 m VSV om slottet, vid kapellet 
(1958).

C. semidecandrum. Tjolöholm, 200 m SV om slottet, 1 050 m VSV om slottet, 
N Karsholmen, 1 500 m NV om slottet; 200 m SÖ om Klipplyckan; 
750 m VNV om Kullen; vid Torsgård; 200 m S om Asserlunds gård, 500 m 
SV om Asserlunds gård, 950 m SV om Asserlunds gård.

Sagina nodosa. Tjolöholm, 300 m S om slottet, 1 000 m V om slottet, 1 450 m 
VNV om slottet, 1 000 m NNV om slottet.

S. subulata. Tjolöholm, 200 m SV om slottet, 500 m SSÖ om slottet, 500 m S 
om slottet, 1 550 m NV om slottet.

S. maritima. Tjolöholm, 1 350 m V om slottet, 1 400 m VNV slottet,
N Fäholmen, 1 200 m NNV om slottet.

Minuartia peploides. Tjolöholm, 800 m VSV om slottet, N Karsholmen.
Arenaria serpgllifolia. Tjolöholm, 600 m NÖ om slottet.
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Spergula vernalis. Tjolöholm, vid kapellet, 1 500 m NV om slottet; 200 m 
NÖ om Kullen.

S. rubra. Tjolöholm, 750 m NV om slottet.
S. salina. Tjolöholm, a. invid långgrunda stränder runt hela halvön och ut

efter stranden till Ölmevalla-gränsen.
S. marginata. Tjolöholm, 900 m V om slottet, N Karsholmen, 250 m SÖ om 

grindstugan, 1 300 m NV om slottet, 1 000 m N om slottet.
Silene maritima. Tjolöholm, 200 m SV om slottet, 750 m V SV om slottet,

1 350 m VSV om slottet, S Fäholmen, 500 m SSÖ om slottet.
Melandrium rubrum. Tjolöholm, 150 m SV om slottet, 400 m VNV om 

slottet, 1 000 m NV om slottet, 250 m SV om kapellet, 100 m V om grind
stugan; Klipplyckan; 200-500 m SV om Asserlund.

Dianthus deltoides. Tjolöholm, 300 m NV om slottet, 700 m VSV om slottet,
1 000 m NÖ om kapellet.

Nymphaea alba. Tjolöholm, 150 m SSÖ om slottet (inplanterad ursprung
ligen?); damm 150 m SV om Asserlunds gård.

Thalicirum minus. Tjolöholm, 150 m SV om slottet och N om orangeriet (på 
båda lokalerna sannolikt förvildad).

Actaea spicata. Tjolöholm, 1 200 m NV om slottet (trol. samma lokal som 
Olr avser).

Trollius europaeus. Ej anträffad på Tjolöholmshalvön; 400 m SSV om Asser
lunds gård (uppges av Olr som t. a. för sn.).

Anemone hepatica. Tjolöholm, omkr. slottet i parken a., t. ex. mel. slottet 
och grindstugan, 300 m S om grindstugan, 750-1 000 m NV om slottet; 
600 m SV om Asserlunds gård.

Ranunculus aqualilis. Tjolöholm, 700 m NV om gården.
R. peltalus. 750 m SV om Asserlunds gård.
R. bulbosus. Tjolöholm, 350 m VNV om slottet, 1 500 m NV om slottet; 500 m 

NÖ om Kullen; 150 m SÖ om Kullen; 100 m SSÖ om Asserlunds gård.
Myosurus minimus. Tjolöholm, 350 m NNV om slottet, 700 m NV om 

slottet, 1 000 m VNV om slottet; 500 m SV om Kullen; 300 m S om Asser
lunds gård (troligen a. på lerig åkermark vissa år).

Corydalis fabacea. Tjolöholm, a. på bergsryggen vid slottet, 1 150 m VSV 
om slottet, 1 000 m NV om slottet; 500 m SV om Asserlunds gård.

Brassica campestris. Tjolöholm, 500 m N om slottet, 1 000 m NÖ om 
kapellet; 500 m VNV om Kullen; kärret 250 m Ö om Nedergården; 
400 m SÖ om Asserlunds gård.

Crambe maritima. Tjolöholm, 300 m S om slottet, 750 m VSV om slottet, 
1 300 m VSV om slottet.

Lepidum ruderale. Tjolöholm, 200 m VSV om slottet.
Cochlearia danica. Tjolöholm, 200 m V om slottet, 900 m V om slottet, 1 000 m 

NNV om slottet, 500 m Ö om grindstugan.
C. officinalis. Tjolöholm, a. på stränder runt hela halvön.
Cardamine bulbifera. Tjolöholm, 200-300 m S om grindstugan.
C. amara. Tjolöholm, 1 000 m V om slottet (endast anträffad på denna lokal, 

uppges som a. i sn. av Olr).
C. palustris. Tjolöholm, 900 m V om slottet; 200 m SÖ om Asserlunds gåid, 

1 000 m SV om Asserlunds gård.
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Armoracia ruslicana. Kvarstående som ogräs i åkerkanter och i diken a 
inom hela omr. Saknas endast på Tjolöholmshalvöns ytterområden. 

Barbarea strida. Tjolöholm, 300 m S om grindstugan.
Turrilis glabra. Tjolöholm, 100 m NNV om grindstugan, 150 m SV om 

kapellet, 750 m VSV om slottet.
Rorippa silveslris. Tjolöholm, 80 m SV om slottet (jfr Olr; trol. i sen tid 

inkommen; första gången antecknad 1962).
Hesperis matronalis. Tjolöholm, 300 m N om slottet (förv.).
AUiaria petiolata. Tjolöholm, 300 m S om grindstugan, 100 m SV om 

slottet, 1 300 m V om slottet, 300 m N om slottet, 700 m NV om slottet, 
1 100 m NV om slottet.

Sisymbrium officinale. Tjolöholm, 200 m SV om slottet, avstjälpningsplats. 
Descurainia sophia. Tjolöholm, 250 m N om slottet invid en jordkällare; 300 m 

ÖNÖ om Kullen.
Saxifraga granulala. Tjolöholm, 1 050 m VSV om slottet (enda lokal där 

arten anträffats i omr.).
Crysosplenium alternifolium. Tjolöholm, 250 m SV om kapellet, 100-300 m 

S om grindstugan, 150 m SV om slottet, 1 100 m NV om slottet.
Ribes uva-crispa. Tjolöholm, 300 m S om grindstugan, 100 m SV om slottet; 

500 m SV om Asserlund (förv.).
R. spicatum. Tjolöholm, 500 m V om slottet, 400 m SÖ om slottet; 600 m SV 

om Asserlunds gård.
Prunus padus. Tjolöholm, 150 m SV om slottet, 750 m NV om slottet, 1150 m 

NV om slottet, 500 m V om slottet.
Rubus saxatilis. Tjolöholm, a. på halvöns S-sida; 300 m VSV om Kullen;

400 m SV om Asserlunds gård.
R. caesius. 500 m SV om Asserlunds gård.
Fragaria moschala. 600 m SV om Asserlunds gård.
Alchemilla glaucescens. Tjolöholm, 250 m V om slottet; 500 m SV om Asser

lunds gård.
A. filicaulis. Tjolöholm, a. utefter Ö-sidan av bergsryggen 1 300 m V om 

slottet, 750 m NV om slottet.
A. acutiloba. 600 m SV om Asserlunds gård.
A. glabra. Tjolöholm, 200 m S om grindstugan, 1 000 m VNV om slottet, 850 m 

NV om slottet; vid Kullen i ett dike; 250 m SÖ om Asserlund.
Rosa majalis. Tjolöholm, 750 m V om slottet (förv.?).
R. rugosa. Tjolöholm, 700 m S om grindstugan (1960), S Karsholmen 

(1961).
Agrimonia eupatoria. Tjolöholm, 350 m V om slottet, 400 m S om grind

stugan; 250 m SÖ om Asserlund.
Amelanchier spicata. Tjolöholm, 150 m SV om slottet (planterad).
Sorbus rupicola. Tjolöholm, i den stora oxelhäcken 150 m NV om slottet.
S. hybrida. Som föreg.
Crataegus oxyacantha. Tjolöholm, 150 m SV om slottet (planterad), 300 m 

V om slottet, 550 m VSV om slottet (a. enl. Olr i sn.).
C. monogyna. Tjolöholm, 500 m S om grindstugan (trol. planterad); 150 m 

VSV om Kullen (sannol. förvildad).
Malus silveslris. Tjolöholm, 100 m SV om kapellet; 500 m VSV om Kullen.
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Coloneaster integerrimus. Tjolöholm, 450 m SSÖ om slottet, 150 m S om 
slottet, 150 m Y om slottet, 650 m VSV om slottet, 750 m V om slottet,
1 250 m SV om slottet; 200 m SSV om Klipplyckan; 450 m VSV om Kullen.

C. melanocarpus. Tjolöholm, 700 m VSV om slottet, 1 300 m S\ om slottet; 
350-450 m VSV om Kullen (jfr Olr: Kullen); 500 m S om grindstugan.

Cytisus scoparius. Tjolöholm, 300 m NÖ om slottet; 600 m NÖ om Kullen.
Medicago lupulina. Tjolöholm, 750 m NV om slottet (1961); 100 m SÖ om 

Kullen, dikeskant (1960-61).
Trifolium campestre. Tjolöholm, 250 m V om slottet, vid kapellet; 250 m SÖ 

om Asserlunds gård.
T. fragiferum. Tjolöholm, 900 m V om slottet, 1 300 m V om slottet, 1 400 m 

VNV om slottet, N Karsholmen, 125 m NV om slottet, 1 000 m NNV om 
slottet, 1 200 m NV om slottet, 250 m SÖ om grindstugan; 1 000 m SV om 
Asserlunds gård.

Lotus tenuis. Tjolöholm, 900 m V om slottet, N Karsholmen, 1 000 m 
NNV om slottet, på flera ställen utefter stranden fr. grindstugan till 
Ölmevalla-gränsen.

L. uliginosus. Tjolöholm, 500 m Ö om slottet.
Vicia tetrasperma. På den S delen av Tjolöholms halvön a.; 200 m SV om 

Klipplyckan; 200 m NÖ om Kullen, 300 m NNV om Kullen, 600 m VNV 
om Kullen; 150 m SÖ om Asserlunds gård.

V. cassubica. Uppges av Ahlfvengren (1924) från Tjolöholm, arten har 
emellertid ej kunnat anträffas.

V. angustifolia. 750 m VSV om Kullen.
V. lalhyroides. Tjolöholm, 300 m V om slottet (jfr Olr).
Lathyrus silvestris. Tjolöholm, 750 m VSV om slottet, 1 300 m S\ om slottet.
Oxalis corniculata. Tjolöholm, orangeriet 250 m N om slottet.
Geranium sanguineum. 250 m VSV om Kullen (trol. samma lokal som Olr 

avser).
G. columbinum. Tjolöholm, 120 m SV om slottet (jfr äv. Olr).
G. dissectum. Tjolöholm, 900 m NV om slottet, 800 m V om slottet, 7o0 m 

NNV om slottet, orangeriet, 250 m NÖ om kapellet; 500 m VSV om 
Kullen; 250 m N om Torpa smedja; 300 m SÖ om Asserlunds gård.

G. phaeum. Tjolöholm, 80 m SV om slottet (förv. några få individ).
G. palustre. 250 m SV om Asserlund.
G. molle. Tjolöholm, 250 m V om slottet.
G. pusillum. Tjolöholm, orangeriet, 300 m N om slottet, 7o0 m N\ om 

slottet.
G. lucidum. Tjolöholm, 150 m SV om slottet, 500 m NNO om slottet, 500 m 

S om grindstugan, 850 m NV om slottet, 1100 m V om slottet; 300 m VSV 
om Kullen.

Radiola linoides. Tjolöholm, 100 m NNV om slottet.
Linum catharticum. Tjolöholm, a. på stranden innanför Fäholmarna och 

N Karsholmen, N Fäholmen, 100 m V om slottet; 250 m SÖ om Asser
lunds gård, 900 m SV om Asserlunds gård.

Euphorbia peplus. Tjolöholm, orangeriet; 400 m NÖ om Kullen.
Mercurialis perennis. Tjolöholm, flerst. omkr. bergsryggen 1 000 m NV om 

slottet (ej anträffad annorstädes, uppges av Olr som a. i sn.).
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Callitriche slagnalis. Tjolöholm, 150 m S om grindstugan, 200 m SY om 
grindstugan.

C. verna. Tjolöholm, vid grindstugan, 150 m V om slottet, 200 m SV om 
slottet (hiillkar).

C. polymorpha. Tjolöholm, 700 m NV om grindstugan; på flera ställen i 
bäcken fr. Torpa smedja-utloppet, 150 m SV om Asserlunds gård.

Ilex aquifolium. Tjolöholm, 100 m SÖ om slottet, ett litet ex. (kan vara en 
rest från någon tidigare plantering).

Euonymus europaeus. Tjolöholm, 150 m VSV om slottet, utefter vägen 
(urspr. planterad).

Aesculus hippocastanum. Tjolöholm, flera sannol. planterade ex. i parken 
SV om grindstugan.

Impatiens noli-tangere. Tjolöholm, 150 m VSV om grindstugan, 350 m S 
om grindstugan, 1 200 m NV om slottet.

Rhamnus cathartica. Tjolöholm, 100 m VSV om slottet, 750 m V om slottet, 
holmen 1 000 m VSV om slottet, 1 300 m VNV om slottet (enstaka buskar 
på samtliga lokaler).

T ilia cordata. Tjolöholm, a. på bergsryggen med slottet, 500 m V om slottet, 
1 100 m VSV om slottet, 1 000 m V om slottet, 1 000 m NV om slottet; 
200 m S om Klipplyckan.

T. x vulgaris. Tjolöholm, planterad 250 m V om grindstugan.
Malva moschata. 150 m Ö om Kullens gård; 250 m SV om Asserlunds gård.
Hypericum montanum. Tjolöholm, 750 m V om slottet, 1 250 m SV om slot

tet, 750 m VSV om slottet. På den sistnämnda lokalen växer arten i 
strandkanten i tångvallar omkr. \ m över havet. Arten uppträder här 
i en avvikande form med blekt vitgul krona, blomställn. är utdragen och 
mångblommig och ofta grenig, foderbladen har i kanten mycket långskaf- 
tade glandler. Genom sin habitus skiljer den sig väl från huvudformen, 
som också förekommer på halvön. Den behåller sina karaktäristika gent
emot huvudformen även vid jämförande odling; kromosomtalet (fr. rot- 
spetsmitoser) 2n =16. Möjligen en parallellföreteelse till färgdimorfismen 
inom H. letraplerum.

Drosera rotundifolia. Ej anträffad i omr. (uppges som a. i sn. av Olr).
Viola odorala. Tjolöholm, i N-delen av orangeriet (förvildad).
V. caninax riviniana. Tjolöholm, 1 300 m V om slottet, 500 m S om grind

stugan.
V. riviniana x rupeslris. 350 m SV om Asserlunds gård.
V. rupestris. 350 m SV om Asserlunds gård.
Peplis porlula. Tjolöholm, damm 750 m NV om slottet.
Epilobium collinum. Tjolöholm, a. på bergsryggen vid slottet, 500 m V om 

slottet, 1 100 m V om slottet, 900 m NV om slottet; 300 m VSV om 
Kullen.

E. roseum. Tjolöholm, diket N om orangeriet, 50 m S om grindstugan, 500 m 
Ö om kapellet; i bäcken vid Torpa smedja; 450 m SÖ om Asserlund.

E. adenocaulum. Arten först anträffad i omr. 1956 vid Torpa smedja; nu a.; 
saknas dock på halvöns yttre del och i strandängsomr. SV om Asserlund.

E. obscurum. Tjolöholm, 300 m N om slottet, 250 m V om slottet; 200 m SÖ 
om Asserlunds gård.
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Circaea lutetiana. Tjolöholm, 150 m V om grindstugan, 200 m SV om kapellet.
C. alpina. Tjolöholm, 1 000 m NY om slottet.
Hippuris vulgaris. Tjolöholm, damm 250 m ÖSÖ om slottet.
Cornus alba ssp. slolonifera. Tjolöholm, 150 m SV om slottet (utefter vägen, 

planterad).
C. suecica. Tjolöholm, 250 m ÖSÖ om slottet (enda lokalen där arten an

träffats i omr.).
Hedera helix. Tjolöholm, 350 m SÖ om slottet, 300 m S om slottet, 100 m V 

om slottet, vid kapellet; 750 m SV om Asserlunds gård.
Torilis japonica. Tjolöholm, 150 m S om slottet (jfr Olr), 300 m V om slottet; 

200 o. 600 m VSV om Kullens gård; 100 m SV om Asserlunds gård; 200 m 
N om Heden vägkant.

Pimpinella major. 500 m SV om Asserlunds gård.
Aethusa cynapium. Tjolöholm, orangeriet.
Selinum carvifolia. Tjolöholm, 100 m S om grindstugan, 900 m NV om 

slottet; 200-600 m SV om Asserlunds gård, talrik.
Liguslicum scoticum. Tjolöholm, 200 m SV om slottet, 1 400 m SV om slottet.
Angelica archangelica v. liloralis. Runt hela Tjolöholms halvön a., t. ex. 

200 m V om slottet, 400 m S om grindstugan; 1 000 m SV om Asserlund.
Heracleum sphondylium. 100 m SV om Kullen; Torpa smedja; Asserlunds 

gård, vid landsv. 500 m Ö om Asserlund, 450 m SÖ om Asserlund.
Daucus carota. Tjolöholm, 900 m NV om slottet.
Pyrola minor. Ej anträffad i omr. (t. a. i sn. enl. Olr).
Ramischia secunda. Som föreg.
Rhododendron calawbiense. Planterad flerst. Ö om slottet, arten trivs ut

märkt, flera ex. är 4 m höga, genom rotslående grenar sprids arten och 
bildar flera större bestånd.

Rh. sinense. En buske planterad 250 m ÖSÖ om slottet.
Pieris floribunda. Två planterade, 3 m höga buskar, 300 m Ö om slottet.
Vaccinium oxycoccus. Ej anträffad i omr. (anges som a. i sn. av Olr).
Erica tetralix. Tjolöholm, 200 m ÖNÖ om slottet; 200 m N om Klipplyckan 

(uppges som a. i sn. av Olr).
Empelrum nigrum. Tjolöholm, 1 250 m VNV om slottet; 250 m N om Klipp

lyckan (uppges som a. i sn. av Olr).
Primula veris. Tjolöholm, 80 m NV om slottet; 550 m SV om Asserlunds 

gård (på båda ställena trol. förvildad).
p. vulgaris. Tjolöholm, 150 m SÖ om slottet, 500 m NÖ om slottet, 400 m Ö 

om slottet (på den första lokalen mycket riklig och fullt naturaliserad 
men på samtl. sannol. förvildad).

Lysimachia thyrsiflora. Tjolöholm, 200 m ÖNÖ om slottet; 300 m S om 
Asserlunds gård.

L. nummularia. Tjolöholm, orangeriet.
Anagallis arvensis. Tjolöholm, 250 m SSV om slottet, N Fäholmen.
Cenlunculus minimus. Tjolöholm, 1 400 m V om slottet, 1 350 m VNV om 

slottet (riklig 1963).
Centaurium vulgare. Tjolöholm, 250 m S om slottet, 900 m V om slottet, a. på 

halvöns V-sida, N Karsholmen, 1 250 m NV om slottet, 1 000 m N om 
slottet; flerstädes mel. grindstugan och Ölmevalla-gränsen.
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C. pulchellum. Tjolöholm, 900 m V om slottet, 1 450 m V om slottet, 1 400 m 
VNV om slottet, 1 000 m N om slottet; 1 050 m SV om Asserlunds gård.

Gentianella ballica. Tjolöholm, 1 000 m V om slottet, 1 400 m V om slottet.
G. uliginosa. Tjolöholm, 1 400 m V om slottet, 1 050 m N om slottet.
Menyanthes trifoliata. Ej anträffad i omr. (uppges som a. i sn. av Olr).
Cuscuta australis. Tjolöholm, orangeriet (1960 i riklig mängd parasiterande 

på sommarastrar).
Phacelia tanacetifolia. Tjolöholm, 200 m SV om slottet på avstjälpnings

platsen (1962).
Myosolis palustris. Tjolöholm, dammen i orangeriet (trol. planterad).
M. silvatica. Tjolöholm, V om orangeriet (förvildad).
M. discolor. Tjolöholm, 700 m NV om slottet, 900 m VNV om slottet; 600 m 

SÖ om slottet.
Lamium galeobdolon. Tjolöholm, 150 m SÖ om slottet, 200 m ÖNÖ om slot

tet (trol. förvildad, men fullt naturaliserad).
L. cdbum. Tjolöholm, vid jordkällaren 250 m N om slottet.
L. hybridum. Tjolöholm, 100 m SV om kapellet, orangeriet; 250 m SV om 

Torsgård; Nedregården.
L. moluccellifolium. Tjolöholm, 750 m NV om slottet; 250 m SSV om Asser

lunds gård; 50 m NÖ om Torpa smedja.
L. amplexicaule. Tjolöholm, 100 m N om orangeriet; 1 000 m VNV om slot

tet, 700 m NV om slottet; 100 m NÖ om Asserlunds gård.
Stachys arvensis. Tjolöholm, orangeriet; 200 m SV om Torsgård; 500 m SV 

om Asserlunds gård.
Satureja vulgaris. 350 m SV om Kullen, 500 m NV om Kullen (jfr Olr), 400 m 

Ö om Kullen; 300 m S om Asserlunds gård.
Origanum vulgare. 250 m SV om Kullen (jfr Olr).
Thymus serpyllum. Tjolöholm, 650 m VNV om slottet, 1 550 m NV om 

slottet, vid kapellet; 600 m V om Kullen, 300 m Ö om Kullen.
Datura stramonium. Tjolöholm, orangeriet (1954 o. 1959 ett ex.).
Verbascum thapsus. Tjolöholm, 200 m S om slottet, 750 m VNV om slottet, 

1 300 m VSV om slottet; 100 m SV om kapellet; 700 m V om Kullen, 
500 m VSV om Kullen; 100 m NV om Asserlund.

Cymbalaria muralis. Tjolöholm, orangeriet (förv.).
Veronica longifolia. Tjolöholm, 150 m SV om slottet (sannolikt förvildad).
V. persica. Tjolöholm, orangeriet, 200 m SV om slottet, avstjälpningsplatsen 

(1960-64).
V. sculellala. Tjolöholm, 1 000 m VNV om slottet, 900 m NV om slottet; 

150 m SÖ om Asserlunds gård, 900 m SV om Asserlunds gård.
V. beccabunga. Tjolöholm, 350 m NÖ om Kullen, landsvägsdike.
Euphrasia brevipila ssp. tenuis. Tjolöholm, 1 400 m VSV om slottet, 1 300 m 

VNV om slottet.
E. curta. Tjolöholm, 1 000 m V om slottet, 1 250 m NV om slottet.
Odontites verna. Tjolöholm, 750 m NV om slottet; 400 m SSV om Asserlund.
Utricularia vulgaris. Tjolöholm, 150 m SSÖ om slottet i en damm.
V. intermedia. Tjolöholm, 200 m ÖNÖ om slottet.
Plantago major v. scopulorum. Tjolöholm, a. utefter halvöns V-sida, 900 m 

V om slottet.
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P. media. Tjolöholm, 200 m SY om slottet nära avstjälpningsplatsen.
Galium saxatile. Tjolöholm, 150 m SSY om slottet (gräsfröinkomling, av

viker från den vanliga svenska typen); (enl. Olr är arten t. a. i sn.).
G. aparine v. maritimum. Tjolöholm, 300 m S om slottet, 750 m VSV om 

slottet.
G. Vaillantii. Tjolöholm, orangeriet.
Adoxa moschalellina. Tjolöholm, a. på halvön i anslutning till bergsryggarna, 

i rikl. mängd t. ex. 1 050 m V om slottet och 900 m NY om slottet; 600 m 
SV om Asserlunds gård, 200 m N om Asserlunds gård.

Sambucus nigra. Tjolöholm, 100 m SV om slottet (sannol. planterad).
S. racemosa. Tjolöholm, 150 m SV om slottet vid avstjälpningsplatsen, 

orangeriet.
Viburnum opulus. Tjolöholm, 200 m S om slottet, 700 m VSV om slottet; 

200 m VSV om Kullen; 350 m SSV om Asserlunds gård, 600 m SV om 
Asserlunds gård (a. i sn. enl. Olr).

V. lanlana. Tjolöholm, 150 m SV om slottet (planterad efter vägen).
Lonicera xylosleum. Tjolöholm, 150 m SV om slottet, 175 m Ö om slottet (på 

båda ställena sannol. planterad).
Valerianella locusta. Tjolöholm, 200 m SV om slottet.
Valeriana officinalis. Tjolöholm, 500 m S om grindstugan.
V. sambucifolia. Tjolöholm, a. utefter bergsryggarna och vid stranden runt 

hela halvön.
Campanula rapunculoides. Tjolöholm, 150 m V om slottet.
C. latifolia. Tjolöholm, 300 m N om slottet; 450 m SV om Asserlunds gård.
C. persicifolia. Tjolöholm, a. utefter bergsryggarna på hela halvön; 550 m 

VSV om Kullen.
Eupatorium cannabinum. Tjolöholm, 300 m S om slottet, vid stranden, 

550 m SSÖ om slottet.
Bellis perennis. Tjolöholm, 250 m NV om slottet (sannol. förvildad).
Aster tripolium. Tjolöholm, a. utefter stranden runt hela halvön, N Karshol- 

men, Torkelskär; stranden fr. grindstugan till Ölmevalla-gränsen.
Erigeron acre. Tjolöholm, 150 m SV om slottet; 250 m NÖ om Kullen v. 

vägen.
Anthemis arvensis. Tjolöholm, 200 m N om kapellet; 100 m SV om Kullen; 

250 m SÖ om Asserlunds gård (1961).
Chrysanthemum vulgare. Tjolöholm, a. utefter stranden på halvöns S-sida, 

vid orangeriet; 300 m SV om Kullen.
Tripleurospermum maritimum. Tjolöholm, a. utefter stranden runt hela 

halvön, holmen 1 000 m VSV om slottet, N och S Karsholmen.
Matricaria recutita. Tjolöholm, 800 m VNV om slottet; mel. Torsgård och 

Kullen; utefter landsvägen på flera ställen Ö om Asserlund.
Petasites hybridus. Uppges av Olr och Ahlfvengren från Tjolöholm, troli

gen en förväxling med följ. art.
P. japonicus. Tjolöholm, utefter bäcken från dammen 100 m S om slottet, 

t. riklig (förvildad).
Arnica montana. Tjolöholm, 1 250 m VNV om slottet; 150 m S om Klipp

lyckan (a. i sn. enl. Olr).
Senecio vernalis. 300 m SÖ om Asserlunds gård (1962 o. 63).
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Carlina vulgaris. Tjolöholm, 750 m VSY om slottet; 650 m V om Kullen;
800 m SV om Asserlunds gård.

Carduus crispus. Tjolöholm, 600 m S om grindstugan.
Hypochoeris maculata. Tjolöholm, 700 m NV om slottet; 200 m ÖSÖ om 

Nedregården.
H. glabra. 300 m SÖ om Asserlunds gård.
Sonchus palustris. Tjolöholm, 400 m SÖ om slottet (första gången iakttagen 

1956, har sedan dess ökat).
Taraxacum balticum. Tjolöholm, 900 m V om slottet, 1 400 m VNV om 

slottet; 1 000 m SV om Asserlunds gård.

Summary.
Additions to the flora of the parish of Fjärds, Halland, southwestern

Sweden.
In this paper a list is given of some species found in the south

western part of the parish of Fjärås on the Swedish west coast.
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EN FRÖKARAKTÄR AV VÄRDE VID SÄRSKILJANDE 
AV FRÖ FRÅN LARIX DECIDUA OCH 

LA IUX LEPTOLEPIS.

AV

RUNE AXELSSON.

Frön av Larix decidua (europeisk lärk) och L. leptolepis (japansk 
lärk) är mycket svåra att skilja från varandra med hjälp av formen, 
färgen och storleken, emedan dessa karaktärer varierar mycket hos 
de olika provenienserna, särskilt hos den europeiska lärken.

; \ •

Fig. 1. Övre raden frön från japansk lärk (Larix leptolepis). Den karakteristiska upp
höjningen på det tecknade fröet markerad med en pil. Nedre raden frön från europeisk

lärk (L. decidua).
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Fig. 2. Den europeiska lärkens naturliga utbredningsområden markerade med streckade 
linjer. 1 = alpin, II = sudetisk, III = slovakisk och IV = polsk lärk. Kors markerar spo

radisk förekomst av naturliga bestånd. I övrigt se förklaring i texten.

En karaktär förekommer dock hos frö av L. leptolepis, som gör det 
möjligt att med ganska stor säkerhet skilja de båda arterna åt.

Placeras frö av L. leptolepis med vingsidan nedåt under ett prepa- 
reringsmikroskop vid ca 20 gångers förstoring, syns på fröskalet i de 
flesta fall en kraftig, tandliknande upphöjning. En dylik upphöjning 
saknas så gott som helt hos frön av L. decidua eller uppträder här 
endast helt sparsamt. Se fig. 1.

Vid en undersökning av 100 frön från 7 olika provenienser av 
vardera arten, indelades fröna i grupper allt efter upphöjningens 
(tandens) storlek och utseende.

L. decidua representerades av frö från sex bestånd inom den euro
peiska lärkens naturliga utbredningsområde samt från ett kultur
bestånd i Danmark, L. leptolepis av frö från sex bestånd i Japan 
samt sådana från en ymp från Skogshögskolans försökspark (Röskär, 
Rydbo). På fig. 2 och 3 är de undersökta provens härstamning mar
kerad med en ringad svart punkt, ympens (eg. ymprisets) med en 
ringad svart triangel; proven numrerade från 1—7.
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TOKYO

Fig. 3. Den japanska lärkens naturliga utbredningsområde på ön Hondo i Japan. Inom 
streckade områden riklig, inom punkterade mindre riklig förekomst. I övrigt se för

klaring i texten.

Frönas fördelning i de olika grupperna framgår av tabell I.
För att utröna med vilken säkerhet man med ledning av denna 

karaktär kan skilja de båda arterna från varandra gjordes följande 
undersökning.

Frö från 42 olika provenienser av L. decidua (på fig. 2 markerade 
med svarta punkter) lades i små påsar med ca 50 frön i varje. Av 4 
provenienser togs frö två gånger, så att det allt som allt blev 46 påsar 
med frö av L. decidua.
Sv. But. Tidskr., 60 (1966): 2
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Tabell I. Antal frön i de olika grupperna.

Larix
decidua

Utan
tand

Antydan 
till tand

Svag
tand

Tydlig
tand

1 10 26 46 18
2 28 47 21 4
3 11 38 35 16
4 35 38 25 2
5 14 47 32 7
6 13 48 27 12
7 23 43 20 14

S:a 134 287 206 73
% 19,2 41,0 29,4 10,4

Larix
leptolepis

i — 1 7 92
2 — 1 22 77
3 - — 2 98
4 — — 3 97
5 — — 4 96
6 2 4 8 86
7 1 5 32 62

S:a 3 ii 78 608
O//o 0,4 i’8 11,1 86,9

Likadant gjordes med frö av L. leptolepis, men på grund av att 
endast 6 olika provenienser från Japan stod till förfogande användes 
även frö från 11 olika ympar från Skogshögskolans försökspark 
(Röskär, Rydbo).

De japanska ymparnas (ymprisets) härstamning är på fig. 3 mar
kerad med svarta trianglar, övriga med svarta punkter. Sammanlagt 
fanns 24 påsar med frö av L. leptolepis; några prov uppdelades alltså 
två gånger.

Sammanlagda antalet prov av L. decidua och L. leptolepis blev på 
detta sätt 70.

Två personer fick sedan helt oberoende av varandra göra en art
bestämning på dessa 70 provpåsar, ovetande om det antal prov, som 
representerades av varje art.

Före artbestämningen fick försökspersonerna under ungefär ett 
par timmar studera den karaktär som låg till grund för artbestäm
ningen.
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Tabell II. Resultat av artbestämningen.

Art

Antal rätt bestämda 
prov av försöks

person

Antal fel bestämda 
prov av försöks

person

A B A B

Larix decidua 45 44 1 2

Larix leptolepis 23 23 1 1

Resultatet av artbestämningen framgår av tabell II.
Andra yttre artskiljande karaktärer hos fröet, med vars hjälp ännu 

större säkerhet skulle nås vid artbestämningen, kan kanske upp
täckas vid en mer ingående undersökning.

Det måste få en stor praktisk betydelse att kunna skilja frö av 
europeisk och japansk lärk från varandra, då dessa båda trädslag 
under de senaste åren tilldragit sig stort intresse inom svenskt skogs
bruk, särskilt i södra och mellersta Sverige.

Summary.
A seed characteristic of value for distinguishing seeds of Larix decidua

and L. leptolepis.
Seeds of Larix decidua and L. leptolepis can be distinguished from 

one another with the help of a characteristic elevation on the seed 
coat (Fig. 1).

This elevation is strongly marked in L. leptolepis, whereas in the 
case of L. decidua it is much weaker.

Investigations were carried out on seed from those areas which 
are marked with points and triangles on Figs. 2 and 3.
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ON ANTIIOSTOMELLA SACC., ENTOSORDARIA 
(SACC.) HÖHN. ANÜ SOME RELATED 

GENERA (PYRENOMYCETES).

BY

OVE ERIKSSON.
Institute of Systematic Botany, Uppsala.

Entosordaria, originally a subgenus of Anthostomella Sacc. (1882, 
p. 286), was raised to generic rank by Höhnel (1920, p. 166). These 
two genera have always been considered closely related and are in 
current classification placed in Xylariaceae (Tul.) Lindau emend. 
Miller (1928, p. 335). This family was originally based mainly on 
stromatic characters but has gradually become defined by hymenial 
characters and now also includes genera with very inconspicuos 
stromata, e.g., Anthostomella Sacc. and Anthostoma Nits. Its distinc
tive characters are a) the typical hymenium of branched paraphyses 
and cylindrical, short-stalked asci, b) the apical apparatus of the 
asci, the “crown” with a perforate plug or ring, always containing 
amyloid substance(s) staining blue with iodine1 and c) the uniseriate, 
+ inequilateral, in most cases unicellular, brown-walled spores which 
as a rule show a longitudinal germ slit. The tendencies to form d) 
stromata (often large and highly specialized) and e) superficial 
hyphomycetous conidial states are also worth mentioning. As the

1 Nannfeldt (oral comm.) and Münk (1957, p. 132) observed that one species, viz. 
Hypoxijlon serpens (Pers. ex Fr.) Fr., does not always show this reaction. Münk (l.c.) 
studied three collections of this species. In one the asci showed “a distinct blackish blue 
reaction”, in a second “a faint purplish brown I-reaction” and in a third collection the 
asci were "perfectly non-amyloid”. I have examined several samples of II. serpens and 
found Nannfeldt’s and Munk’s observations to be correct, but, in fact, it is easy to get 
all plugs to stain blue, viz. if the mounts are treated first with NaOH and then with 
HNOj. This technique was used routinary by Minks already in 1881 and in some cases 
(e.g., Patellaria rubi Lib. = Pezicula rnbi (Lib.) Niessl, pp. 63-64) the asci did not stain 
blue if only iodine was added. Other examples of the same phenomenon are to be found 
in Santesson (1952, pp. 89-90) and Malme (1929, pp. 27, 29, 31, etc.; in this case not 
asci, but “nucleus ... J vinose rubens (KOH, HN03 et J tractatus coerulescens)”). 
All these authors are lichenologists. The mycologists seem to have over-looked this 
technique.

Su. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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hymenial characters are very uniform in this family they are of 
minor significance for the delimitation of the genera, which therefore 
have been based largely on stromatical characters. Consequently the 
limits between the genera are in some cases very diffuse. Thus, 
Arx & Müller (1954, p. 313) included Anthostomella in Anthostoma 
as they considered the differences between the stromata of these 
genera too insignificant for maintaining them both. These genera are 
discussed first in my paper. The segregate Entosordaria has turned 
out to differ from Anthostomella in several taxonomically important 
respects and has even to be removed from Xylariaceae. This and some 
possibly related genera are treated in the latter part of this paper.

The genera Anthostoma and Anthostomella are from the beginning 
far from homogeneous and are still insufficiently known. Anthostoma 
is adscribed inconsiderable stroma and perithecia immersed in the 
substrate (wood) and Anthostomella clypeiform or no stroma and 
immersed perithecia. The selection of type species in these schemat- 
ical genera involves important nomenclatural consequences.

Clements & Shear (1931, p. 261) selected as the type of Antho
stoma, A. decipiens, the first species of the ten in Nitschke’s new 
genus (1867, p. 111). In a later paper Shear (1938, p. 582) proposed 
to change it to A. melanotes (B. & Br.) Sacc. “as this would place the 
application of the [generic] name in accord with prevailing usage”. 
Unfortunately, it is impossible to follow the last suggestion as all facts 
are in favour of A. decipiens. The species placed last by Nitschke, A. 
turgidum (Pers. ex Fr.) Nits., alone forms the subgenus Lopadostoma 
Nits., while the rest form the subgenus Anthostoma (sic!) Nits. This 
was divided into two groups, one with “ostiola crassa, radiatim 
exarata” and one with “ostiola exigua, integra”. The generic name 
alludes clearly to the ostiola of the first group (A. decipiens and A. 
hiascens). As A. decipiens was the better known species to Nitschke 
and, by the way, also to later mycologists, the choice is easy between 
it and A. hiascens. The spores of A. decipiens are devoid of germ slit 
(Vincens 1918, p. 108) and the apical apparatus of the ascus is non
amyloid. As suggested already by Shear (1938, p. 581) these two 
species should be placed in Diatrypaceae (Munk (1957, pp. 117—119), 
who included Diatrypaceae in Xylariaceae, referred Anthostoma to his 
tribus Diatrypeae with hesitation). For the other species in the subg. 
Anthostoma a generic name remains to be found, which certainly 
will necessitate a lot of work, advisably spent when this group of 
fungi is monographed.
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Lopadostoma was raised to generic rank by Traverso (1906, p. 169) 
and must evidently be typified by the monotype of Nitsciike’s sub
genus, although Traverso listed L. turgidum (Pers. ex Fr.) Trav. 
in the second place. Clements & Shear (1931, p. 261) and Shear 
(1938, p. 583) chose his first species, L. gastrinum (Fr.) Trav., 
which however is not in accordance with the International Code of 
Botanical Nomenclature (1961, p. 64: 4a). L. turgidum is a typical 
member of Xylariaceae possessing spores with distinct germ slit 
(\ iNCENS 1918, p. 107; Munk 1953, pp. 59—60) visible in oil immer
sion and apical apparali in shape of obconical, perforated, strongly 
amyloid plugs.

Anthostomella was described by Saccardo in 1875a (p. 84) and 
characterized among the Phaeosporae in the following words:

I eiithecia epidermide adhaerente et circa ostiolum vix erumpens 
nigrificata tecta. Ex. A. limitata Sacc., A. tomicoides Sacc., .4. 
perfidiosa (DNts.) Sacc. — Obs. Genus Clypeosphaeriae analogum, sed 
sporidia continua, in nonnulis breviter appendiculata.” Already in 
the subsequent paper (Saccardo 1875 b, p. 101) in the same number 
of the periodical, a few more species were added. Clements & 
Shear (1931, p. 261) chose one of these, A. phaeosticta (Berk.) 
Sacc., as the type species. This proposal must be rejected and the 
type selected amongst the species mentioned in Saccardo’s first 
paper. Saccardo s adnotation that in some species ("in nonnulis”) 
the spores are appendiculate suggests that he considered non- 
appendiculate spores as most typical of his genus, and this is definitely 
proved in 1882, when he divided the genus into two groups,1 viz. 
Eu-anlhostomella with non-appendiculate spores and Entosordaria 
with appendiculate spores. Only one of the original three species is 
non-appendiculate, viz. A. limitata and this becomes necessarily the 
type. This species has according to Höhnel (1920, p. 178) an amy
loid, xylariaceous apical apparatus in the asci. Other species with 
non-appendiculate spores belonging to this genus are, e.g., A. lugubris 
(Rob. in Desm.) Sacc. and A. punctulata (Bor. in Desm.) Arx & 
Müller ( = A. phaeosticta (Berk.) Sacc. acc. to Arx & Müller 
1954, p. 316). 1 he majority of the species with appendiculate spores 
(subg. Entosordaria) are certainly congeneric with those having non- 
appendiculate spores, and Munk (1953, pp. 57-58) and Dennis 
(1960, p. 175) conceived the genus in its broader, original extent. We

There is a third subgenus, Desciscentes, characterized by Saccardo in the foilowing 
words, macula stromatica nigra circa ostiolum nulla, vel saltern non indicata”. This 
subgenus is of no interest in this connection.

Sv.Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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have a parallel in the coprophilous genus Hypocopra Fn. The spores 
are provided with a germ slit and are either appendiculate or non- 
appendiculate. Ciiadefaud (1953, p. 513) examined one of the 
species with appendiculate spores, H. amphisphaerioides (Ell. & Ev.) 
Griff., and found that the appendage ( = a dwarf cell) in some 
spores “ne se réduit pas å un simple apicule: eile est assez grande; sa 
paroi s’epaissit, et peut méme se pigmenter en brun clair . 1 he same 
phenomenon is often seen in, e.g., A. ammophila (Phill. & Plowr.) 
Sacc. No septum is laid down between the large cell and its appen
dage, which then turns brown like the rest of the spore. Such spores 
are similar to those of, e.g., A. luyubris. It is reasonable to conclude 
that Eu-Anthostomella originates from one or several species with 
appendiculate spores by loss of the septum, and we should presuppose 
that this sub-genus may he polyphyletic. Therefore we had better not 
base a division of Anthostomella merely upon the septation of the 
ascospores. In some species, e.g., A. foliicola (Sacc.) Trav., there are 
even two appendages, one at each end. Its young spores are narrowly 
fusiform. According to Höhnel (1920, p. 177) two or four very faint 
transverse septa are formed, the central cell grows thicker and larger, 
and gets a coloured thick wall, whereas the (one or two) end cells 
remain thin-walled and simulate gelatinous appendages. These 
observations are not correct. In the young spore a faint transverse 
septum cuts off the distal third of the spore. The distal cell remains 
hyaline and very thin-walled. 11 contains plasma and is coloured by 
Cotton blue. In the rest of the spore the plasmatic contents become 
surrounded by a thick and dark wall. In the proximal end an 
appendage, similar to that in the distal end, can be seen. It is not 
stained by Cotton blue, and seems to be gelatinous throughout. It is 
probable that this part of the spore in a younger stage contains 
plasma, which, however, contracts toward the middle of the spore. 
This surmise is strengthened by the fact that the apex of the distal 
cell is devoid of plasma also.

Concerning the origin of this genus we are confined to the same 
possibilities as for Hypocopra. Chadefaud (l.c.) believed that the 
ascospores of the ancestors of Hypocopra and all other genera of 
Xylariaceae: “1. soit bicellulaires, å cellule postérieure plus petite 
que l’autre, done comparables (simple analogie?) å celles, par 
example, des Gnomonia. 2. soit porvues d’une queue postårieure 
formée d’une on plusieurs cellules, comine celles des Lasiosor- 
dariacees (g. Bombardia et Pleuraye) ...”. Of these hypotheses the 
Sv. Dot. Tidskr., 60 (1066): 2
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second seems to be the most plausible as it would (l.c.) “permettrait 
d’envisager une parenté des Xylariacées avec les Lasiosordariacées, et 
sans doute aussi les Sordariacées vraies”.

Entosordaria was raised to generic rank by Höhnel (1920, p. 166, 
cl. also p. 176), who expressly designated E. per/idiosn (I)eNot.) 
Höhn, as the type. Entosordaria sensu Höhnel is “eine eigene, von 
Euanthostomella Sacc. verschiedene Gattung mit zweizeiligen Sporen 
mit einer grossen braunen und einer kleinen hyalinen oder fast 
hyalinen Zelle”. Besides the type species Höhnel referred 21 species 
to this genus, in most cases without having seen any material of them. 
He pointed out that Entosordaria might be heterogeneous, as the asci 
were amyloid in some species but not in others. In this sense Ento- 
sordaria has been accepted by most mycologists, e.g., Petrak(1924, 
p. 74), Arx & Müller (1954, p. 308) and Schrantz (1960, p. 365).

There seems to be only one species in Entosordaria with non
amyloid asci, and this happens to be the type species, E. perfidiosa. 
It differs most markedly from the rest of the species in other charac
ters too, why Entosordaria at least for the moment must be considered 
monotypical (as mentioned above most of the species in this genus, 
perhaps all except E. perfidiosa, can be referred to Anthostomella). 
Already Petrak (1924, p. 75) stated that “E. perfidiosa ... wächst auf 
Rinde, hat mehr oder weniger hervorbrechende, relativ grosse 
Perithecien und weicht dadurch vom gewöhnlicher Anthostomella- 
Typus ab”. The most striking differences are, however, to be found 
in the ascospores. Thus, in Anthostomella there is a lateral, typical 
xylariaceous germ slit in the brown-walled cell of the spores. Such a 
slit is not found in Entosordaria, but if the non-appendiculate end of 
a spore is examined a unique germ apparatus of radiating slits can 
be seen. Commonly it has the shape of a “K” (Fig. 1 f) but sometimes 
of an X”, an “I” or “ f- The germ slits can in general be studied 
only for a short moment, because the spores take a perpendicular 
position almost only when rolling in the medium. The spores are 
somewhat flattened dorsi-ventrally (in Anthostomella, laterally; this 
can be stated on account of the spores in both genera are commonly 
somewhat inequilateral) and when studied in lateral view, the germ 
slits are easy to see (Fig. 1 c).

As neither the ascospores nor the asci are xylarioid in Entosordaria, 
we had better not refer this genus to Xylariaceae, which as defined 
above (p. 315) certainly is a homogeneous family. For the moment it 
is better placed in Amphisphaeriaceae sensu Müller & Arx (1962,

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fig. 1. Entosordaria perfidiosa. a-f ascospores. a spore in ventral (or dorsal) view, b in 
semi-lateral view, c in lateral view, d young spore, e appendiculate end ol a spore, f the 
opposite end with the germ apparatus of radiating slits. — Coll, exam.: “Anthostomella 
perfidiosa (DeNot.) Sacc. — Riva-Valdobbia: 4 Marzo 1895. — Sulla corteccia dell’Acer 

Pseudoplatanus. —Ab. Carestia”, Herb. Bresadola (S). — Magnification: x 1560.

p. 668), which no doubt is a heterogeneous family, in need of a future 
study, but for the present very useful as a temporary refuge for some 
genera not to be included in, but related to Xylariaceae. In most 
genera the asci are amyloid, e.g., in Cainia Anx & Müller (1955, 
p. 110), Ceriophora Höhn. (1919, p. 585) and Cliitonospora Bomm., 
Rouss. & Sacc. (ipse; France, Normandie, Cabourg, 25.VI.1954. leg. 
L. Holm, UPS; Coll. orig. not refound in Herb. Sacc., PAD). Cainia 
and Ceriophora were referred to Amphisphaeriaceae already by 
Schrantz (1960, p. 367) and Müller & Arx (1962, pp. 689, 703) 
while Cliitonospora hitherto has been placed in Pseudosphaeriales 
(see, e.g., Dennis 1960, p. 248, pi. NXXVIII/i). The spores of 
Cainia and Ceriophora are 1-septate while those of Cliitonospora are 
3-septate. They are remarkable in having longitudinal ridges which 
are paler than the rest of the wall, due to the occurrence of a low 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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furrow in the wall under each ridge, visible in cross-sections (c. 5 p 
thick) of the spores. There are commonly 6 ridges on each spore in 
Cainia (8 acc. to Arx & Müller 1955, p. Ill and Fig. 2e), 5 in 
Ce.rioph.ora (acc. to Arx & Müller 1955, p. 113: “eine feine Lungs
streifung ... aber im Querschnitt rundlich”; the same opinion in 
Paraguay-Leduc & Chadefaud 1963, p. 211, Figs. 15, 16) and in 
Chitonospora only 2 ridges (here plenty of oil drops in the plasmatic 
contents near the ridges).

The genus Amphisphaerella (Sacc.) Kirschst. emend Munk 
(1953, p. 88) is by most authors placed in Xylariaceae (e.g. Arx & 
Müller 1954, p. 310, Munk 1957, p. 137 and Dennis 1960, p. 175). 
The distinct feature of this genus is the equatorial and + equidistant 
pores in the ellipsoidal, nonseptate and dark brown ascospores. Thus, 
the ascospores are not typically xylarioid, nor are the asci (see 
below), and therefore this genus has to be transferred to Amphi- 
sphaeriaceae. There are at least three species in Amphisphaerella: 
A. clispersella (Nyl.) O. Eriks, comb, nov.1 ( = A. amphisphaerioides 
(Sacc. & Speg.) Kirschst., the type of the genus), A. vaga (Niessl in 
Rabenh.) 0. Eriks, comb, nov.1 2 and A. xylostei (Pers. ex Fr.) Munk. 
Among characters separating these species the following may be 
mentioned:

A. dispersella: on Populus (spp.); asci non-amyloid; ascospores 21-26 x8-10 
p, with (3-) 4 (-several) pores (“A. amphisphaerioides”: 3 pores acc. to 
Munk 1957, pp. 137-138, 4 pores acc. to Arx & Müller 1954, p. 312). 

A. vaga: on Clematis (vitalba); asci non-amyloid; ascospores 10-14 x 6-7.5 p, 
with (3-) 4 pores.

A. xylostei: on Lonicera (spp.); asci with a low but distinct amyloid ring with 
a very wide opening; ascospores commonly c. 14-18 x 6-9 p (but very 
variable), with (4-) 5-6 (-several) pores (4 pores acc. to Munk 1953, 
p. 89, 4 pores acc. to Arx & Müller 1954, p. 313, but in 1955, p. 368, they 
stated that “sehr häufig nur vier äquatorial angeordnete Keimporen vor
handen sind, dass aber ebenso häufig zwei Keimporenzonen mit einer 
variablen Zahl von Keimporen auftreten”).

Müller & Arx (1955, p. 368) placed a fungus, described by Luc 
(1951, pp. 110-115) under the name Phaebotryosphaeria varians, in

1 Saccardo & Spegazzini described their species in 1877, but the same fungus was 
described by Nyländer already in 1859, and therefore the correct name on the type 
species now has to be Amphisphaerella dispersella (Nyl.) O. Eriks, comb. nov. (ba- 
sionym: Sphaeria dispersella Nyländer in Herbarium Musei Fennici, Appendix, p. 112, 
1859; synonym: Rosellinia dispersella (Nyl.) Karst.; coll. orig, in HEL).

2 Amphisphaerella vaga (Niessl in Rabenh.) O. Eriks, comb. nov. (basionym: 
Anthostomella vaga Niessl in Rabenhorst, Fungi europei, no. 3551, 1886; isotypus 
in UPS).
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Amphisphaerella. The ascospores are, however, not ellipsoidal in this 
species but rather rhomboidal, and there is also an apical pore in the 
one end of the spores, besides the three equatorial pores (see Luc 
op. cit., Fig. 6 D, E). Neither are the figured asci of Amphisphaerella 
type, and this fungus can hardly belong to this genus.

To sum up, in the homogeneous family Xylariaceae the asci are 
always provided with an amyloid plug of a typical shape; in Am- 
phisphaeriaceae there are many types of apical apparati, chemically 
as well as morphologically, and amyloid and non-amyloid asci may 
even occur in the same genus (Amphisphaerella). In Xylariaceae the 
ascospores are commonly non-septate, with dark brown walls 
provided with a longitudinal germ slit; in Amphisphaeriaceae we have 
the most different types of ascospores, hyaline (Lejosphaerella 
Höhn.) to dark brown (Cainia), non-septate (Xylochora Arx & 
Müller 1954, acc. to Müller & Arx 1962, p. 669) to several- 
septate (Chitonospora) and with ridges, germ pores or slits or without 
such equipments. It is possible that Amphisphaeriaceae will be split 
up into several families, in some cases perhaps very small ones. We 
have many parallels to this among the phanerogams.
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Summary.

In this paper Ihe following statements are done:
1. Anthostoma Nits. (Type: A. decipiens (DC) Nits.) belongs to 

Diatrypaceae.
2. Lopadostoma (Nits.) Trav. (Type: L. turgidum (Pers. ex Fr.) 

Trav.), a segregate of Anthostoma, belongs to Xylariaceae.
3. Anthostomella Sacc. (Type: A. limitata Sacc.) belongs to 

Xylariaceae. This genus contains species with non-appendiculate 
spores as well as species with one or two appendages on the spores.

4. Entosordaria (Sacc.) Höhn. (Type: E. perfidiosa (DeNot.) 
Höhn.), a segregate of Anthostomella, is a monotypical genus that 
belongs to Amphisphaeriaceae. The single species is lignicolous, has 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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non-amyloid asci and appendiculate spores, provided with a unique, 
apical germ apparatus of commonly 4 radiating slits in the end 
opposite to the appendage.

5. Xylariaceae is a homogeneous family, while Amphisphaeriaceae 
in this paper serves as a refuge for some genera not to be included in, 
but related to Xylariaceae. The variation within Amphisphaeriaceae is 
examplified by

a) Entosordaria with non-amyloid asci and appendiculate spores 
with a unique germ apparatus (see above).

b) Cainia Arx & Müller, Ceriophora Höhn, and Chitonospora 
Bomm., Rouss. & Sacc. with amyloid (but not xylarioid) asci and 
spores with 6 (Cainia), 5 (Ceriophora) or 2 (Chitonospora) ridges and 
1 (Cainia and Ceriophora) or 3 (Chitonospora) septa. Of these genera 
Chitonospora has hitherto been referred to Pseudosphaeriales.

c) Amphisphaerella (Sacc.) Kirschst. sensu Munk with three 
species, two with non-amyloid asci and one with amyloid (but not 
xylarioid) asci. In all species the spores are non-septate and provided 
with equatorial germ pores. The species with amyloid asci is A. 
xylostei (Pers. ex Fr.) Munk, the others are A. dispersella (Nyl.) 
O. Eriks, comb. nov. (syn. A. amphisphaerioides (Sacc. & Speg.) 
K-irschsi.) and A. vaya (Niessl in Rabenh.) O. Eriks, comb. nov.
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HELVELLA CUPULIFORMIS SP. NOV., II. V ILLOS A 
(LIEDW. EX O. KUNTZE) COMB. NOV., H. MACKOPUS 

(PERS. EX FR.) KARST., AND THEIR ALLIES.

BY

HENRY HISSING and J. A. NANNFELDT.

The new species Helvetia cupuliformis is described. Its relationship to H. 
villosa (Hedw. ex O. Kuntze) comb, nov., H. macropus (Pers. ex Fr.) 
Karst., H. corium (Weberb.) Massee and H. quelelii Bres. is discussed.

The authors had the opportunity to discuss the species centering 
on H. macropus in Uppsala in December 1964 and May 1965. During 
our studies of Swedish collections in the Uppsala Herbarium we 
found ample material of a species hitherto undescribed, and it also 
became obvious that the species delimitation in the group raised 
some problems. After this preliminary survey, one of the authors 
(H. D.) took upon him to make a more detailed study of the available 
herbarium material, in the course of his examination of European 
Helvetia species. This part of the studies was carried out in the 
Institute of Thallophyta, University of Copenhagen. The main 
purpose of the present paper is to describe H. cupuliformis, but it was 
found suitable and also necessary to redescribe the little known and 
probably much confused H. villosa. Specimens of II. macropus from 
North America and Japan have been compared with such from 
Europe. Though well known, some new information is added to the 
knowledge of this very widely distributed species. These three 
species, together with H. corium and H. quelelii, are considered to 
form a natural group.

I he treatment of the material and the terminology applied are in 
accordance with Hissing (1964). Material from the following Museums 
has been used: Universitetets Botaniske Museum, Copenhagen (C), 
Herbarium of the Royal Botanic Gardens, Kew (K), Museum National 
d Histoire Naturelle, Paris (PC), Botanical Department of the
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National Museum, Praha (PR), Institutum Botanicum Universitatis 
Carolinae, Praha (PRC), Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm 
(S), Universitetets Botaniska Museum, Uppsala (UPS). For loan of 
material the authors are much indebted to the Directors of the above 
mentioned Institutes. “Statens Almindelige Videnskabsfond” has 
supported H. I), by a grant. His travels to European Museums have 
partly been paid by “P. C. N. Friederichsens Legat”, Copenhagen. 
Mr. Tyge Cristensen M. Sc. Iras prepared the Latin diagnosis. Mrs. 
Margaret Steentoft B. Sc. has corrected the English manuscript.

Helvetia cupuliformis Hissing & Nannfeldt sp. nov. — Figurae 1, 

2 a. PI. 1:1-2.
Pileus juvenis compressus, maturus acetabuliformis, 0.5-2.0 cm latus,

1-2 mm crassus, regularis, margine integer, raro in lobos dissectus, hymenio 
avellaneo vel sepiaceo, facie exteriore laevi, nullas costas exhibente, pubes- 
centi, straminea vel cinereo-straminea. Stipes brevis, solidus, crassiusculus, 
in vivo teres vel subcompressus, in sicco teres vel raro 2-4 costis latis, paruin 
manifestis ornatus, 0.8-1.5 cm altus, 0.2-0.6 cm crassus, subtiliter pubescens, 
in vivo lacteus vel stramineus, in sicco lacteus vel olivaceo-bubalinus.

Excipuli exterior pars 140-180 p crassa, textura angulata, tincturam 
coeruleam anilineam (“Cotton Blue”) praecipue juxta medullärem partem 
captans, pube ex hyphis fasciculatis in caespites congestis formata, cellulis 
dolioliformibus vel clavatis, parietibus subhyalinis; pars medullaris excipuli 
600-780 p crassa, textura intricata, hyphis hyalinis, intertextis, septatis, 
ramificatis, 3-4 p crassis; subhymenium subtile, 50-70 p crassum; hymenium 
235-275 p crassum, ascis 13-15 p crassis, paraphysibus 4-6 p crassis, ad 
apices versus paulum incrassatis, plasmate tincturam coeruleam irregula- 
riter captante, saepe granulari, interdum reticulato (Fig. 2 a). Sporae 18- 
18.6-20 p longae, 11.5-12.2-13 p latae, plasmate coeruleum avide captante.

Holotypus 30.vii.1936 in solo nudo sub Abide sp. silvae coniferae densae 
prope vicum Kåbo oppido suecico Upsaliae vicinum cum circiter 100 
isotypis a K. G. Ridelius lectus, in Herbario Upsaliensi depositus, isotypis 
in exsiccato Lundell & Nannfeldt “Fungi exsiccati suecici, praesertim 
upsalienses” distribuendis.

Pileus when young compressed, when adult cupshaped-discoid,
0.5-2.0 cm broad, 1-2 mm thick, regular, margin even, rarely 
splitting into lobes, hymenium pale brownish to yellowish-brown, 
outer surface even, without ribs, pubescent, greyish or yellowish-grey. 
Stipe short, compact, rather stout, when fresh terete or slightly com
pressed, when dry terete or rarely with 2—4 indistinct broad ribs, 
0.8-1.5 cm high, 0.2-0.6 cm broad, delicately pubescent; colour 
varying from yellowish-white to cream when fresh, when dried 
yellowish-white to pale greyish-yellow.
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fig. 1. H. cupuliformis. Marginal section of fruitbody. The outer excipulum is of the 
same type as in H. queletii (cfr. Dissing 1964: Fig. 12). (Type; x 150)

Outer excipulum of textura angulata, 140—180 /u, staining in Cotton 
Blue, especially in the part bordering the medullary excipulum, the 
pubescence of the outer surface due to tufts of fasciculated hyphae, 
the single cells drumshaped to clubshaped, walls nearly hyaline; 
medullary excipulum 600—780 fA, of textura intricata, hyphae 
hyaline, interwoven, septate, branching, 3—4 /a; subhymenium in
conspicuous, 50-70 hymenium 235-275 fA, asci 13-15 fi broad, 
paraphyses 4-6 /a broad, slightly enlarged above, plasma irregularly 
staining in Cotton Blue, often granular, but sometimes forming a
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reticulate pattern (Fig. 2a). Spores 18-18.6-20 x 11.5-12.2-13 p, 
plasma deeply staining in Cotton Blue.

The description above is based on the type collection: Sweden, Uppland: 
Uppsala, near Kåbo, in dense coniferous forest, on bare soil, under Abies sp., 
30.vii.1936, leg. K. G. Ridelius.

Besides, the following two Swedish collections have been studied in 
detail: Uppland: Uppsala, Stadsskogen near Skogshåll, 7,vn.l948, leg.
J. Eriksson & R. Morander. This collection is also very large, and will also 
be distributed in the Lundell & Nannfeldt exsiccate. A specimen ex
amined showed a slightly thicker outer excipulum, 180-240 fi, the spores 
17-18-18.3 x 12-12.3-13 p, otherwise it is identical with the type. — Upp
land: Uppsala, Stadsskogen, 21.vn.1948, leg. J. Eriksson & R. Morander. 
Spores 17-17.9-18.5 x 11-11.9-13 p. Otherwise identical with the type 
collection.

Material of H. cupuliformis has also been seen in several European 
museums. Detailed references will be given by H. D. in a paper under pre
paration. It seems likely that the species occurs in most European countries.

The cupshape of H. cupuliformis naturally places it close to H. 
macropus, H. villosa and H. corium. The very pale cream to greyish- 
yellow colour invariably found in our species is one of the leading 
characters separating it from H. villosa, which is darker, greyish or 
brownish. Besides Ihe habit (i.e. the different stipe) (PI. I & II: 1) the 
microscopic characters clearly separate the two species, cfr. the 
anatomy, paraphyses and spores. II. cupuliformis is easily distin
guished from H. macropus on the spores and from H. corium on the 
colour, which in the latter species is always black. Though sometimes 
with a compressed stipe H. cupuliformis never has the deep furrows 
seen in H. quelelii. In spite of these deep furrows H. queletii, however, 
is rather related to the above mentioned species than to H. lacunosa 
(as suggested by Bresadola 1881: 40 and Heim & Remy 1932: 56, 
or to H. acetabulum (L. ex St. Amans) Quel, (as suggested by 
Benedix 1962: 362). For a detailed discussion of these problems see 
also Nannfeldt (1937). The anatomy of H. cupuliformis and H. 
queletii is also of the same type (compare Fig. 1, and Dissing 1964: 
Fig. 12). It is interesting that the colours found in both H. cupuliformis 
and H. villosa can be found in H. queletii, which though normally 
greyish, is rather commonly cream to greyish-yellow in Sweden (cfr. 
text to PL II: 2). Such pale collections of H. queletii have been 
examined in detail but no correlated characters, justifying a new 
taxon, have been found, as were found in the case of H. cupuliformis 
and H. villosa (or H. lacunosa and H. lactea Boud.). This different 
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value o! the colours is curious and deserves a more detailed investiga
tion.

In H. cupuliformis no spores with pustules have been seen, but this 
is probably not a reliable character. It seems probable that spores 
with pustules may occur in all species of the genus. — The middle 
figure given in the spore measurements is the average for 40 spores 
for all three collections of H. cupuliformis. Measurements given for 
collections of H. villosa and H. macropus are based on 20 spores only. 
Spores are usually considered to have little diagnostic value on a 
species level in the genus Helvella, because they vary very much in 
size, even in the same specimen. This great variability has been 
described in most groups of Ascomycetes, and also in the Basidio- 
mycetes when two-spored forms occurs. In Helvella it is not rare that 
only two or four (or six) spores are well developed, and these are 
often considerably larger than “normal” spores. If, however, only 
spores from asci with 8 normal, mature spores are measured, spore- 
sizes can give some support in distinguishing closely related species. 
The measurements given in this paper are all based on spores from 
such asci.

When looking for a description to fit H. cupuliformis, the sometimes 
prominent stipe first leads us to look for species close to H. queletii. 
An examination of the type specimens of Cyathipodia platypodia 
Boud., and C. dupainii (Boud.) Boud. revealed that these two species 
are both identical with H. queletii. Both collections were found in 
good condition in the Boudier herbarium (PC). A collection labelled 
“Cyathipodia Dupainii, Icon. pi. 543, Lamotte, St. Heray, misit 1). 
Dupain” in Boudier’s handwriting is evidently the type of Acetabula 
dupainii Boud., Bull. Soc. Myc. Fr. 14: 17, PI. 3, Fig. 1 (1898) = 
Cyathipodia dupainii (Boud.) Boud., Hist. Class. Disc. d’Europe 39 
(1907); Icon. Mycol. 2, PI. 543 (1905-10). The two illustrations 
mentioned are nearly identical. — A collection labelled “Cyathipodia 
platypodia, Nice, Icon. PI. 241” in Boudier’s handwriting is con
sidered to be the type of C. platypodia Boud., Hist. Class. Disc. d’Eu
rope 39 (1907); Icon. Mycol. 2, PI. 241 (1905-10).—We have not seen 
any specimen of Helvella faulknerae Copeland, but judging from the 
description and drawings (Copeland 1904:509-510, PI. 12, Figs. 
6-7) this species is no doubt also identical with H. queletii. — In the 
Boudier herbarium was also seen Cyathipodia villosa (Hedw. ex 
(). Kuntze) Boud.; this turned out to be identical with another 
species hitherto unrecognized in Norden (see below). — An examina-
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tion of an isotype of Peziza subclavipes Phill. & Ellis showed it to be 
synonymous to H. macropus (see p. 336).

Helvetia villosa (Hedw. ex O. Kuntze) Dissing & Nannf. comb. nov. 
— Figs. 2b, 3, PI. 1: 3 & II: 1.

Syn.: Fuckelina villosa Hedw. ex O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 851 (1891). 
= Cyalhipodia villosa (Hedw. ex O. Kuntze) Boud., Hist. Class. Disc. 
d’Europe 39 (1907); leones Mycol. 2, PI. 240 (1905-10).
Non Elvela villosa Schaeff., leones Fungorum 4: 114, Tab. 321 (1774), 
nee Helvella villosa Relii., Flora Cantabrigensis 463 (1785) =? Thelephora 
hirsula (see Fries, Syst. Myc. 1:439, 1821) = ? Auricularia reflexa (see 
Greville, Scot. Crypt. FI. 5: 256, 1827)].

Basionym: Oclospora villosa PIedw., Species Muscorum Frondosorum 2: 54, 
Tab. 19, Fig. B. (1788).

Lectotype: Tab. 19, Fig. B. nr. 3 in Hedwig l.c.

Fuckelina villosa Hedw. ex O. Kuntze is an illegitimate combina
tion, as the generic name Fuckelina O. Kuntze (l.c.) is a later homo
nym of Fuckelina Saccardo (Fungi veneti novi vel critici, Ser. 2 in 
Nuovo Giorn. Bot. Ital. 7: 326, 1875). But the prefriesian specific 
epithet is validated by Kuntze’s compilation (l.c.), according to the 
“International Code of Botanical Nomenclature” (1961).

Pileus when young compressed, later discoid, 1.0-2.5 cm broad,
1- 1.5 mm thick, when adult often expanding, splitting into several 
irregular lobes; hymenium grey, dark greyish-brown to dark brown 
or steel grey; outer surface conspicuously pubescent (villose), even, 
without ribs, dark greyish to dark brownish. Stipe terete, 1-3 cm high,
2- 4 mm thick, pubescent, above concolorous with outer surface, 
below gradually becoming paler to yellowish-white on the base, 
which is sometimes slightly thickened.

Outer excipulum of textura angulata, 200-300 p, staining in Cotton 
Blue, the pubescence of the outer surface due to tufts of fasciculated 
hyphae, single cells of much varying size, mostly drumshaped
clubshaped, 20—40 x 10-20 p, walls often slightly brownish; medullary 
excipulum 400-600 p, of textura intricata, hyphae hyaline, branch
ing, septate, 3—8 p\ subhymenium 60-120 p\ hymenium 250-300 p, 
asci 12—14 p broad, paraphyses 5-6 p, often clubshaped, plasma 
mostly deeply staining in Cotton Blue, walls sometimes slightly 
brownish. Spores 17—18.7—21 x 9-10.5-12.5 p (see Fig. 2b).

The above description is based on the following three collections: France: 
Acetabula villosa Hedw., “Bois de Beauchamp, ad terrain arenosis gramino- 
Sv. Bot. Tidskr., GO (1966): 2
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Fig. 2. Paraphyses and spores, a II. cupuliformis (Type); b H. villosa (Lundell & 
Nannfeldt exs.). In II. villosa the plasma In the paraphyses stains heavily in Cotton 
Blue, in II. cupuliformis not. In II. cupuliformis no spores with pustules have been seen 
(cfr. p. 329). In b the lower spore to the left is considered to be the youngest, its pustules

stain very weakly. ( x 1000).

sis, 5.12.1885” (Herb. Boudier, PC). Spores 18-18.8-19.5 x 9-10-10.5 p. — 
Sweden: Halland: Onsala parish, Presse, Björkhamra, on nearly bare soil 
under deciduous trees, 8.vn.l956, leg. F. Karlvall (UPS). Spores 18-19.5 
—21 x 10-10.8-11.5 p. This collection is large and will be distributed in the 
Lundell & Nannfeldt exsiccate. — Denmark: Zealand, Soro, Feldskov, 
12.ix.1965, leg. H. Dissing (coll. HD nr. 65.102, C). Spores 18-18.9-20 x 11.5 
-12-12.5 p.

Furthermore the following collection has been studied in detail: Australia: 
Victoria, Melba Fully, near Laeveis Hill, on mossy bark by stream, 9.IU.1963 
(K). Spores 17-18.2-19.5 x 11-11.2-12.5 p. 1

1 here could be some doubt as to what species is described by 
Hedwig but he mentions (l.c.) that his species grows gregariously.
I his has been found to be characteristic for H. villosa, at least for the 

collections found in Denmark (see PI. II: 1). This feature is very well 
illustrated by Hedwig and since his figure (Fig. B nr. 3) also other
wise matches our plant very well il is hereby selected as lectotype. 
Cyathipodia villosa as depicted by Boudier (l.c.) is also the same. In 
the Boudier herbarium H. D. has seen several collections, inter alia 
that illustrated and described in the leones Mycol. This collection has 
been studied in detail during this investigation. H. villosa probably 
has a wide distribution but may have been confused with H. macropus

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fig. 3. H. villosa. Marginal section of fruitbody. The outer excipulum may be much more 
prominent than here. (Lundell & Nannfelut exs.; x 150)

on many occasions, at least in the field. H. macropus is found in 
nearly every sizeable lloristic list from forays and excursions in 
Europe, but not found in the same (expected) amount in herbaria, 
thus misdeterminations are difficult to trace. Other possible “names” 
are H. ephippium Lev. (as in Crypt. Cechosl. exs. 59 “Czechoslovakia: 
Moravia, 10.6.1951, leg. et det. Smarda”, PR, PRC, UPS), and H. 
pezizoides Afz. ex Fr. (as in Rehm, Asc. exs. 1651 “H. pezizoides Afz. 
Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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var. minor Bres. Oberschlesien: Schwedenhügel bei Zülz, 6. 1905- 
06, leg. Buchs”, S). In the herbarium in Praha (PB) the following 
three Velenovsky species were found to be synonyms of H. villosa: 
Macropodia minor Vel., Mon. Disc. Boh. 342 (1934): “Siberia: 
Wasjuganje, Primus Padus (ad folia), 15.8.1934, leg. Krawtzew, det. 
Pilat” (PR 190494). The type of M. minor was not seen. — Macro
podia chinensis Vel., Nov. Mycol. 200 (1939): “China: Pai N’a, 
28.8.1930, leg. E. Licent” (Typus, PR 151669). — Helvella vacini 
Vel., Nov. Mycol. Noviss. 156 (1947): “Czechoslovakia: Moravia, 
Zarosice, 8.1940" (Typus, PR 150871). — The collections of Paxina 
calyx (Sacc.) Ü. Kuntze at Kew, mentioned by Dennis (1960: 7) 
represent all PI. villosa. Authentic specimens of Acetabula calyx Sacc., 

related to H. leucomelas (Pers.) Nannf. have been seen and are 
clearly different from H. villosa. H. ephippium is probably closely 
related to H. villosa, but its saddleshaped apothecia and several 
microscopic characters make a clear separation possible. T his matter 
will be discussed in detail by H. D. in a separate paper.

Helvetia macropus (Pers. ex Fr.) Karst., in Not. Sällsk. F. Fl. Fenn. 
Förh. 11: 224 (1870). — Figs. 4, 5 & PI. III.

Pileus cupshaped, regular, 2.0-3.0 cm broad, 1-1.5 mm thick; 
hymenium yellowish-brown to pale greyish-brown; outer surface 
conspicuously pubescent, concolorous with hymenium or grey. Stipe 
2.5-4.0 cm high, 3-5 mm broad, thickened near the base and often 
compressed above, concolorous with outside, but often gradually 
becoming whitish below.

Outer excipulum of textura angulata, 200—300 p (near the margin 
olten up to 500 p), staining in Cotton Blue, the strong pubescence of 
the outer surface due to long fasciculated rows of cylindrical cells, 
25-35 x 10-15 p, innermost cells depressed, angular, 10-30 p broad, 
nearly all cells with a heavily staining plasma, and often with brown
ish walls; medullary excipulum of textura intricata, with interwoven, 
branching hyphae, the hyphae giving rise to the cells in outer ex
cipulum with brownish walls especially near the margin, septate,
3-4 p, intermixed with long lemonshaped cells up to 18-20 p broad; 
subhymenium very variable in thickness, 60-180 p; hymenium 
250—300 p, asci 13—18 p broad, paraphyses 6—9 p broad, slightly 
clubshaped, plasma in the uppermost cells mostly deeply staining in 
Cotton Blue. Spores 20-23.3-26 x9-10.3-12 p, ellipsoid-fusoid, 
often with conspicuous pustules and/or delicately warted when
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Fig. 4. H. macropus. Marginal section of fruitbody. The fasciculated rows of cells in 
tufts are very characteristic for the species, and have been seen in all collections 
mentioned p. 335. The thickwalled, dotted hyphae in medullary excipulum are 

brownish. (Michigan 2.vm.l961; x 150.)

young, the plasma deeply staining in Cotton Blue. When fresh the 
elongated spores normally have three large guttulae, the central one 
being the largest. When dried the guttulae may be more or less con
fluent (see Fig. 5).
Sv.Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Fig. 5. H. macropus. Spores (a HD 64.200; 6 Michigan, 2.vm.l961; c Lundell & 
Nannf. exs. nr. 370; d H. ephippioides Imai; <• Jamaica, 24.xn.1949.) Though the spores, 
vary in broadness, they all have nearly the same length (cfr. spore measurements p. 335). 
Spores with delicate warts as seen in b & c have not been seen in any other Helvetia 

species. When mature the spores are in all collections smooth. ( x 1000).

3 he description above is based on detailed examinations of the following 
six collections: Denmark: Zealand, Kongelunden, Amager, 12.vm.1961, near 
Path under Quercus sp„ leg. H. Dissing (coll. HD nr. 61.132, C). Spores 
20-23.1-25 x 11-11.7-12 p. — Zealand, Nordskoven, Jaegerspris, 13.ix. 1964, 
leg. P. Milan Petersen (coll. HD nr. 64.200, C). Spores 21-22.2-24 x 9.5 
-10.2-11 p. — Sweden: Uppland: Uppsala, Stadsparken, 12. & 27.vm.1936, 
on mossy tufts in dried-up bog, amongst Ulmaria pentapetala and Equisetum 
hiemale, and along sandy path in mixed wood, leg. Seth Lundell ( = 
Lundell & Nannfeldt exs. 370, C). Spores 22-23.6-26 x 9.5-10.6-11 p. — 
North America: Jamaica, Cericona, Blue Mt., in a garden, 24.xn.1949, leg. 
R. W. G. Dennis (coll. J.54, K). Spores 22-23.5-25 x 10.5-11.1-12 /uThis 
collection is mentioned by Dennis (1955: 417) as Leptopodia pezizoides 
(Afz. ex Fr.) Boud. (see below). — Michigan, Tahquanenon, on wood!,
2.viil1961, leg. D. A. Reid (K). Spores 22-23.5-25 x 9-10.2-11 p.__Japan:
Hokkaido, Nooporo, Ishikari, 7.vm.l927, ad terrain in silvis, leg. S. Imai 
(UPS). Spores 21-23.2-25 x 9-9.3-10 p. This is an isotype of Helvetia ephip
pioides Imai, Bot. Mag. Tokyo 46: 172 (1932).

Y\ hen typically developed this species is one of the most easily 
recognizable in the genus. It has a very wide distribution (Asia, 
hurope and North America), and in most characters it is very con
stant. The plants examined all have the very characteristic, prominent 
pubescent excipulum (Fig. 4 & PI. III). The spores (Fig. 5a-e) are 
mostly very characteristic ellipsoid-fusoid. In the Jamaica collection 
the spores are somewhat different, broader than usual (Fig. 5e) and
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this feature has probably lead Dennis (he.) to name the species H. 
pezizoides. This collection has later (in 1964) been studied by Rait- 
viir, Estonia, who has written on a label: “I am not sure what it 
really is. The spores (22.6-24.0 x 11.3-13.4 p) are larger than those 
ot' H. pezizoides and they seem to be somewhat intermediate between 
Helvella and Macropodia. The ectal excipulum is very similar to that 
of H. pezizoides”. The outer excipulum and the length of the spores, 
however, indicate H. macropus. The locality is the southernmost 
from which we have seen material. As a rule H. macropus grows on 
the ground, but, as seen from the Michigan collection, it may also 
inhabit wood. The cupshape of the apothecia is normally very con
stant, but monstruous or overripe forms with an ephippioid shape 
have been seen. — In Sweden and in France albino forms have been 
met with: Sweden, Småland: Femsjö parish, Hagtorpet, among 
grasses and Trifolium sp. under Quercus sp. and Populus tremula, 
8.IX.1949, leg. S. Lundell & S. Stordal nr. 2684 (UPS). France: 
‘‘Macropodia macropus (Pers.) Fuck., forma entierement blanche,” 
31.vii. 1936, leg. L. Joachim (Herb. Grelet, PC). — Unfortunately 
different shape or large size have caused descriptions of “new” 
species, e.g. H. ephippioides Imai (l.c.) and II. affinis Vel., Ceske 
Houby 4-5:890 (1922) (Czechoslovakia: Mnichovice, VII. & VIII. 
1922, det. Velenovsky, PRC, in ale.). — A very small form is 
distributed in Rabenhorst: Fung. Eur. 1414 as Peziza macropus forma 
exigua (K).— Peziza subclavipes Phill. & Eli., (isotypes distributed in 
Ellis, North Am. Fgi. 985) is also a synonym. The copy in UPS 
shows typical, cupshaped fruitbodies and ‘‘macropus” spores.
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PI. I. 1. II- cupuliformis. Part of the type collection. (Dried material; x 1). 2. 7/. cupuli- 
formis. In this collection no specimen with a compressed stipe is seen. (21.vn.1948, 
dried material; x 1). 3. H. villosa. Part of the collection to be distributed in the Lun- 
dell & Nannf. exsiccate. Compare with 1 & 2. The stipe is much more slender in H. 

villosa. (Dried material; x 1)
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PI. II. 1. H. villosa. Part of the collection, showing the gregarious habit. Note the 
expanding specimen to the right. (HD 61.150, fresh material; x 1). 2. H. queletii. Part 
of one of the very pale collections found in Sweden, cfr. p. 328. (Lundell & Nannf. 

exs. ined., 13.vn.1942, dried material; xl.)
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PI. HI. H. macropus. Marginal section of fruitbody. Compare Fig. 4. (Michigan 
2.VIH.1961; xca. 170.)
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om

märkliga växtfynd o. d.

Lichens of the Summit of the Picacho de Veleta (Sierra Nevada, Spain).
A Contribution to the Knowledge of the Flora at High Altitudes.

In 1952, I travelled for six weeks in southern Spain and in Morocco, 
together with my friend Dr. Gunnar Harling (now professor at Göteborg). 
My main purpose was collecting and studying Collemataceae, especially 
Collema in connection with a monographic treatment of that genus (see 
Degelius 1954). However, I also paid attention to other lichens, and I 
collected a rather large material.

Among the different mountains in Spain that we visited was the Sierra 
Nevada group. We climbed the Picacho de Veleta, the highest peak of that 
mountain chain after Mulhacén (which is situated quite near). The state
ments of its height vary somewhat: from 3392 to 3470 m above sea-level. If 
the latter figure is correct, the Picacho de Veleta is only 11 or 12 m lower 
than Mulhacén, and it will be the second highest peak of the Iberian Penin
sula as a whole. — This area forms part of the province of Granada.

The visit took place on the 13th of June. The starting point was the 
University Shelter at the Penones de San Francisco, ca. 2500 m. As the 
snow cover was in part melted, also at high levels, we were able to reach the 
summit easily (on foot). It was good weather, and we stayed quite a while 
on the summit plateau, which was free from snow. This plateau is of very 
little extension, and, like the whole area, it consists of a non-calcareous 
schist. It can be ascended from one side only (the other side is sheer).

During the stay there, I studied the lichen flora in detail. As might have 
been expected, this flora is poor. I collected 16 species, all saxicolous; 13 are 
crustose and 3 foliose. (There are also a few sterile species, indeterminable 
even as to genus, and a lichenicolous fungus.) Concerning some Rhizocarpon 
species, see below. Most lichens were noted also at lower levels (down to 
the Penones at least, see above), and there they were often better developed. 
Nearly all species are more or less alpine and widely distributed in the high 
mountains of Europe. None is remarkable. Occurring abundantly were at 
least Lecanora melanophthalma, Lecidea atrobrunnea, and Xanthoria elegans 
(see further the list below). All the lichens mentioned in the list are c.ap. as 
well as non-isidiate and non-sorediate. All species more closely investigated 
have a more or less rich development of spores (e.g., Candelariella vitellina, 
Lecanora melanophthalma, Lecidea atrobrunnea, Rhizocarpon sublucidum, 
Xanthoria elegans). — The lichen vegetation was here and there covering. 
So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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I publish the results as a contribution to the knowledge of the lichen flora 
at high altitudes. As far as I know, no lichenologist had visited the summit 
in question previously, but Dr. Hans Runemark (Lund) was there in 
August 1952 (to collect yellow Rhizocarpon species, see Runemark 1956, and 
below). (There are several collections of lichens from lower levels of the 
Picacho de Veleta, from the Penones, etc., in existence; see, e.g., Kunze 
1846, des Abbayes 1946, and especially Werner 1937.)l On the highest 
peak, Mulhacén (3481 or 3482 m), lichens were collected as early as the begin
ning of the nineteenth century (see Clemente 1863, pp. 16, 22).

It may be added that we saw a single phanerogam on the summit plateau 
of the Picacho de Veleta, viz., Saxifraga nevadensis Boiss. (in bloom); 
material was collected by Dr. PIarling. (Some metres below the plateau, we 
noted some sterile grasses and other plants.) I collected also two samples of 
bryophytes (presented to the Palaeobot. Dept., Swedish Mus. of Natural 
History, Stockholm). — See also Lüdi 1956 and literature cited there.

The following lichen species were collected on the summit plateau of the 
Picacho de Veleta (the material is kept in my own herbarium):
Acarospora sp. (belonging to the subgen. Phaeothallia H. Magn.). — Very 

sparse material.
Caloplaca lamprocheila (DC.) Flag. — Very sparse material (a few apo- 

thecia). Thallus entirely lacking; spores 13-17 x 4-4.5 p, oblong, with very 
thin septum.

Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. — The material collected sparse.
Somewhat different types (in part c.ap.).

Lecanora (Aspicilia) sp. — Very sparse material.
L. (Placodium) concolor Ram. — Occurring as a forma depauperata, but 

abundantly c.ap. (Also at Penones, common and with better developed 
thallus.)

L. (Plac.) melanophlhalma (Ram.) Ram. — Abundant and abundantly c.ap. 
Belongs to var. obscura (Steiner) Poelt. (The same variety, det. Dr. 
Poelt 1956, common also at lower levels, down to at least 2500 m.) A 
lichenicolous fungus, Cercidospora epipolyiropa (Mudd) Arn., det. Dr. 
Santesson 1965 (cf. Santesson 1960, p. 512), is common and often 
abundant on the thallus, sometimes also on the margin of the apothecia. 

L. (Plac.) muralis (Schreb.) Rabenh. — Well developed, and abundantly 
c.ap. Belongs to var. Dubyi (Müll. Arg.) Poelt. (Also at Penones, the 
same variety, det. Dr. Poelt.)

L. (Plac.) peltata (Ram.) Steudel — Abundantly c.ap. (Also at Penones, 
here with better developed thallus.)

Lecidea atrobrunnea (Ram.) Schaer. — Abundant and well developed, 
abundantly c.ap. (Common also at lower levels, down to at least 2500 m.) 

L. auriculata Th. Fr. — Sparse. Thallus badly developed.
L. micacea Körb. — Sparse. Thallus rather thick, in part squamulose.

1 I myself collected lichens also at the Penones and other places in this area. Among 
the species noted, I may mention Alectoria mimiscuta (Arn.) Degel. (between Uni
versity Shelter and Picacho de Veleta, boulder of schist ca. 2600 m, sparse and sterile). 
This species is new to Spain. — See also the list below.

339

22*- 663873 Su. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2



340 SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

Belongs to var. diasemoides (Nyl.) H. Magn. (According to the exposi
tion by Poelt 1961, these specimens belong to L. stigmatea Ach. f. 
stigmalea.)

Rhizocarpon sublucidum RXs. — Not very abundant. (However, Rh. 
geographicum coll, is common and abundant just below the plateau and 
down to at least 2500 m.) Cf. below.

Sporastatia testudinea (Ach.) Mass. — Rather sparse. (Also at Penones.) 
Umbilicaria decussala (Vill.) Frey — Sparse, but with apothecia (sparsely 

occurring and rather young). (Also at lower levels; at Penones more 
abundant and larger, sparsely c.ap.)

U. virginis Schaer. — Numerous small specimens, most of them abundantly 
c.ap. (Also at Penones, small specimens, more sparsely c.ap.)

Xanlhoria elegans (Link) Th. Fr. — Abundant though usually rather small 
specimens, abundantly c.ap. (Common also at lower levels down to at 
least 2500 m; noted also at 2050 m.)

Dr. Runemark collected, besides Rh. sublucidum, the following three 
Rhizocarpon species on the uppermost part of the Picacho de Veleta (i.e., 
on the plateau or a little below it; cf. above): Rh. effiguratum (Anzi) Th. Fr., 
Rh. superficiale (Schaer.) Vain, (subsp. superficiale), and Rh. tinei (Tornab.) 
Runem. [subsp. diabasicum (RÄs.) Runem.].

Institute of Systematic Botany, University of Göteborg, December, 1965.
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Abb. 1. Habitus von Porocyphus dispersus, 8,5 x (amerikanische Probe: Anderson
4294).

Zwei bemerkenswerte Flechtenfunde in Lycksele Lappmark.

Im August 1965 unternahm ich eine zweitägige Sammelreise nach Lyck
sele Lappmark, um für Kulturversuche lebendes Material von Placynthium- 
Arten zu erhalten. Bei der späteren Durchsicht der Proben in Marburg 
fanden sich als Beimischung zwei seltene arktische Flechten: Ephebe 
multispora (Dahl) A. Henssen und Porocyphus dispersus Dahl.

Ephebe multispora (Henssen 1963, p. 46 f. und Taf. 12*) war bisher nur 
von zwei Fundstellen in Grönland bekannt. Die Flechte von Lycksele Lapp
mark stimmt habituell ganz mit den Grönlandproben überein. Die Ein
zelthalli messen 0,2 bis 0,6 mm im Durchmesser und schließen teils zu 1,5 bis 
2 mm großen Polstern zusammen. Die Thallusfäden stehen mehr oder 
minder aufrecht und tragen als terminale Anschwellungen die Pycnoasco- 
carpien. Soweit geprüft befanden sich die Fruchtkörper im Stadium der 
Conidienbildung; Asci waren noch nicht entwickelt. Die Thalli wuchsen un
mittelbar auf dem Gestein oder epiphytisch auf Placynthium pannariellum. 
Weitere Begleitilechten waren Ephebe hispidula und Placynthium rosulans.

Wegen der geringen Größe ist Ephebe multispora in der Natur leicht zu 
übersehen. Man hält sie für ein Stigonema-Polster. Erst bei stärkerer Ver
größerung treten die kugeligen Pycnoascocarpien an den Spitzen der Thal
lusfäden deutlich hervor, an denen man die Pflanze als Flechte erkennt.

Fundort: Schweden, Lycksele Lappmark, Tärna, am Nordufer des 
Gäutajaure bei Lorsbäck, etwas 10 m vom Seeufer entfernt in Sickerwasser
streifen auf einem Block aus Silikatgestein, 438 m ü. M., Henssen 18527 g 
(MB).

So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2
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Porocyphus dispersus wurde wie Ephebe multispora zuerst von Dahl 
(1950) in Grönland gefunden. Die zweite bisher bekannte Lokalität ist 
Marstrand in Bohuslän (Henssen l.c., p. 70). In Material, das uns von 
Dr. Weber in Boulder, U.S.A. zur Bestimmung gesandt wurde, befand sich 
eine weitere Probe dieser seltenen Flechte, gesammelt von Anderson im 
Rocky Mountain National Park in Colorado. Die Flechte bildet hier einen 
reinen Bestand auf dem Substratgestein, und die Thalli sind besonders gut 
entwickelt (Abb. 1). In Lycksele Lappmark wuchs Porocyphus dispersus 
zwischen anderen Arten -—• Caloplaca chlorina, Ionaspis epulolica, Lecidea 
macrocarpa, Parmeliella microphylla f. cheilea, Placynthium pannariellum, 
Placynthium rosulans und Staurolhele clopimoides — und z. T. auf den Thalli 
dieser Flechten, insbesondere auf Caloplaca chlorina.

Porocyphus dispersus bildet auf dem Substrat schwärzliche Überzüge 
ähnlich wie manche Pyrenopsidaceen. Die Thallusareolen sind von unregel
mäßiger Gestalt, haben aufgebogene Ränder und tragen ein bis zehn 
Apothecien. Die reifen Apothecien sind halb eingesenkt und relativ weit 
geöffnet. Kennzeichnend für die Art ist die grüne Pigmentierung der 
obersten Schicht der Hymenialgallerte. Bei allen anderen Porocyphus- 
Arten ist diese Zone braun (über weitere Merkmale vgl. Henssen l.c., p. 
69 L).

Möglicherweise werden weitere Proben dieser Art bei einer kritischen 
Durchsicht der Pyrenopsidaceen in den Sammlungen der Museen zum 
Vorschein kommen.

Neue FMndorte: Schweden, Lycksele Lappmark, Tärna, Rönäsby, auf 
Blocken aus Silikatgestein am Nordufer des Tängvattnet oberhalb der 
Wassergrenze, 471 m ü. M., Henssen 18520c (MB). — U.S.A., Colorado, 
Grand Co., bei Timbercreek Campground entlang eines Baches ohne Namen 
auf W exponiertem Hang, 2760 m ü. M., R. A. Anderson 4294 (COLO).

Die Flechtenflora von Lycksele Lappmark gilt als besonders reich. In 
seiner Liste des Gebietes führt Magnusson (1943) 665 Arten auf. Neben 
Ephebe multispora und Porocyphus dispersus sind von den oben erwähnten 
Flechten folgende neu für Lycksele Lappmark: Caloplaca chlorina (Ehrh.) 
Sandst., Ephebe hispidula (Ach.) A. Henssen, Parmeliella microphylla f. 
cheilea (Nyl.) A. L. Smith, Placynthium rosulans (Th. Fr.) A. Zahlbr. und 
Staurothele clopimoides (Bagl. et Car.) Stnr.

Dozent Almborn danke ich für die tatkräftige Hilfe bei der Beschaffung 
der Literatur.

Botanisches Institut der Universität Marburg.
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RECENSIONER.

C. T. Ingold, Spore Liberation. — Clarendon Press: Oxford University 
Press, Oxford, 1965. 210 s. text samt 121 figurer och diagram i svart-vitt. 
Pris inb. 35 sh.

1953 utkom professor C. T. Ingolds bok »Dispersal in Fungi». Syftet med 
den boken var att ge en bild av svamparnas spridningsbiologi. Ingold 
lyckades också utomordentligt väl med sin avsikt. »Dispersal in Fungi» 
betraktas redan nu som en klassiker inom sitt område. Innehållet är hämtat 
dels från författarens egna undersökningar, dels från andra forskares, av 
vilka Bullers arbete »Researches on Fungi» är mest känt. I »Dispersal in 
Fungi» förekommer ett avsnitt med titeln »Spore Liberation». Där ges 
exempel på en mängd intressanta fenomen, såsom passiv och aktiv sporfri
görelse, olika tropismers samband med sporspridningen samt spormängden 
i luften under olika tider av dygnet och året.

När den nu utkomna boken »Spore Liberation» utannonserades, var det 
med stor förhoppning om en läsvärd bok man inväntade den. Denna för
hoppning har väl infriats. »Spore Liberation» innehåller mycket stoff utöver 
det i »Dispersal in Fungi» och överlappningen mellan de båda böckerna är 
inte stor. En mängd nya fakta hämtade från en rad undersökningar de 
senaste tio åren ingår. I ett inledande kapitel redogör författaren för svamp
sporernas form och funktion. Bl. a. diskuteras de ballistiska egenskaperna. I 
nästa kapitel behandlas sporfrigörelsen inom ordningen Mucorales mycket 
utförligt. Detta avsnitt grundar sig i stor utsträckning på undersökningar 
av författaren och hans medarbetare. I ett kapitel som helt ägnas åt Sordaria 
ges en ingående behandling av ett exempel på aktiv sporfrigörelse och de 
faktorer som kan påverka sådan. Sambandet mellan vattnet och de terrestra 
svamparnas sporlossning är rubriken på ett annat kapitel. Där behandlas 
bl. a. turgorns betydelse för att sporerna skall kunna frigöras ur ascomyce- 
ternas sporsäckar. Under torrperioder är asci temporärt inaktiva. Sporloss
ningens rytm ägnas en ingående redogörelse i ett kapitel med denna rubrik. 
Periodiciteter av olika längd jämte faktorer som påverkar dem behandlas. 
Fruktkroppsformens betydelse för sporproduktionen och sporernas frigö
relse hos hattsvamparna har studerats av ett antal forskare. Ett i högsta 
grad läsvärt kapitel i boken ger en provkarta på resultat från detta forsk
ningsområde. »Gasteromyceter, eller naturen försöker på nytt» är den 
målande rubriken på bokens sista kapitel om svampar. Hos gasteromyce- 
terna är som bekant hymeniet ej exponerat utan dolt inuti fruktkroppen. 
Senare forskning har givit allt klarare belägg för att gasteromyceterna ej 
kan betraktas som ett naturligt taxon. Vissa grupper av dem är odiskuta
belt sammanlänkade med hattsvamparna. Enligt Ingold förstås bäst
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gasteromyceternas heterogenitet som en serie experiment i sporfrigörelse: 
»Nature has tried again.» Bokens slutkapitel behandlar bryofyternas spor
mekanismer. Författaren inskränker sig vid behandlingen av dessa växter 
till de egentliga sporerna. De vegetativa spridningsenheterna behandlas 
således ej. Många intressanta problem beröres i detta kapitel, vilket torde 
inspirera bryologerna till ytterligare forskning inom ett område som Ingold 
så framgångsrikt berikat.

Olle Persson.

344 RECENSIONER

P. H. Davis & J. Cullen, The Identification of Flowering Plant 
Families. — Oliver and Boyd Ltd, Edinburgh and London 1965. 122 s., 
6 textfig. Pris inb. 12s. 6d.

På grund av de numera allt mer krympande avstånden mellan länder 
och världsdelar kommer man oftare i kontakt med floraelement, som är 
främmande för oss skandinaver. Vid sådana tillfällen önskar man, att man 
kunde bära med sig en enkel flora i fickformat, där man snabbt kunde kon
trollera familj och gärna släkte. Den här anmälda boken är en fickbok, som 
upptar 260 familjer i det norra tempererade området. Sydgränsen drar förf. 
vid ca 30° n. br. Mexiko och Florida liksom Indien och Kinas subtropiska 
delar är inte medtagna. Men vissa familjer som har sitt hemland just där är 
representerade, då de odlas hos oss eller i Amerika.

Boken är främst skriven för studenter, varför förf. i några inledande 
kapitel noggrant redogör för en del termer som berör blommans gynöceum. 
Kapitlen är rent beskrivande och förf. undviker medvetet teoretiska resone
mang om homo- och analogier. Fruktämnets läge i förhållande till övriga 
florala element uttrycks som över- eller undersittande. Noggrannare måste 
man penetrera det avsnitt som definierar begreppen epi-, peri- och hypogyni, 
som beskriver de olika blomdelarnas förhållande till gynöceet. Ett exempel: 
Primula-blomman, med översittande fruktämne, har ett frisittande foder, 
som därför benämns hypogynt. Den har kronblad och ståndare hopvuxna 
basalt, ett förhållande som beskrivs som perigynt. Prunus, däremot, har alla 
blomdelar förenade basalt, och alla element är alltså perigyna. I antesens 
olika stadier kan emellertid dessa förhållanden växla. Apetala och/eller 
enkönade blommor (t. ex. en honlig Betula-blomma) vållar naturligtvis 
svårigheter. Förekomsten av nektardisker förvirrar situationen ytterligare. 
Denna terminologi används sedan i bestämningsnycklarna, dock inte för 
monokotyledonerna.

En annan viktig »nyckel-karaktär» är placentationen. Sex olika begrepp 
används: marginal (för apokarper med flera fröämnen), axil (för synkarpa, 
septerade fruktämnen; hit hör alltså Narcissus, Solanum, Umbelliferae, 
Salvia), parietal (oftast för enrummiga, synkarpa fruktämnen, t. ex. Viola, 
Cucumis; Papaver), fritt-central (med fröämnen på en pelarlik struktur från 
basen såsom Lysimachia, Silene), basal (med fröämne från basen av enrum- 
migt fruktämne såsom Polygonum) samt apikal (med fröämne från spetsen 
av ett enrummigt fruktämne, t. ex. Scabiosa och Anemone).
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Ovannämnda karaktärer samt i någon mån vegetativa karaktärer och 
övriga blomkaraktärer bildar grundvalen för de nycklar som skall leda fram 
till bestämningen av en okänd växts familjetillhörighet. Nyckeln är dikotom 
och upptar 225 familjer och består av 12 delar. En första nyckel ger hänvis
ning till övriga 11 gruppnycklar. Varje sådan har försetts med ett texthuvud 
som upptar de viktigaste karaktärerna. Familjenamnen har en särskild 
markering som anger var växterna hör hemma. Några utklyvande växt- 
grupper hyser så likartade representanter, att de fått separata nycklar 
efteråt. Sådana familjegrupper är t. ex. Leguminosae, Saxifragaceae, Erica
ceae, Nymphaeaceae, Liliaceae/ Amaryllidaceae och Najadaceae, familjer som 
i vissa fall uppdelas mycket långt.

För att göra bestämningen av en växt möjlig, åtminstone om blommor 
och unga frukter är av litet format, behövs en hel fältutrustning med goda 
optiska instrument, ibland t. o. m. mikrotom.

I bokens senare del återfinns de olika familjerna med korta beskrivningar 
över viktiga karaktärer. Familjerna är sammanställda till ordningar som 
skall hålla ihop de familjer som liknar varandra mest. Ordningarna är i sin 
tur arrangerade i 5 grupper (detta gäller dikotyledonerna) efter deras »rang 
i evolutionen». Systemet hämtar förf. från Bensons Plant Classification. 
Thalamiflorae har hypogynt periant och andröceum, Calyciflorae perigynt 
el. epigynt, fribladigt periant och andröceum. Ovariflorae skiljer sig från den 
senare genom sympetali. Amentiferae är den klassiska gruppen.

De olika gruppernas innehåll är onekligen intressant, men deras rent 
deskriptiva karaktär kan inte föranleda anm. till kommentarer.

För den, som önskar identifiera en växt ytterligare, ger förf. referenser 
till större handböcker, floror och monografier. De är fint kommenterade med 
angivande av deras användningsområde.

Till sist upptar boken utförliga ordförklaringar och ett register över de 
namn som återfinns i nycklarna. Vidare finns även en förteckning över 
använda förkortningar.

Adelaide L. Stork.

Kenneth M. Smith, The Biology of Viruses. — The Home University 
Library of Modern Knowledge 254. Oxford University Press, London 1965. 
x +142 s. Frontespiece +11 fig. Pris 12s. 6d.

Vid sidan av sin gärning som framstående virusforskare och lärofader för 
virologer över hela världen har Kenneth M. Smith gjort en betydande 
insats som popularisator av sin vetenskap. I en lång rad arbeten av över
siktlig eller introducerande art har Smith för forskare, studenter och biologi
intresserad allmänhet lagt fram vår växande kunskap om virus och virus
sjukdomar, främst hos växterna men också hos människor och djur.

I denna bok har Smith tagit ett nytt grepp på ämnet, som bäst karak
teriseras genom att citera författarens eget förord. »Istället för att låta boken 
omfatta skilda avsnitt om renframställning, spridningsvägar, viruspar-
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tiklamas morfologi och ultrastruktur etc. har jag utvalt ett antal vira, som 
angriper växter och djur, och beskrivit deras ’livshistoria’ eller ’biografi’, 
om man får använda sådana termer i sammanhanget. De vira eller grupper 
av sådana som behandlas har valts därför att utforskningen av desamma 
har resulterat i särskilt betydande upptäckter eller lett till utvecklingen av 
nya tekniker, som ökat vår kunskap på virusområdet. Genom att förfara 
så hoppas jag i framställningen ha kunnat bevara något av den forsk
ningens charm, som så ofta fördöljes genom anhopningen av tekniska 
detaljer.»

Följden har blivit en liten lättläst volym, som ger det väsentliga av vad vi 
tror oss veta om virus just nu. Det kanske bör understrykas att det centrala 
temat är virusämnena som sådana, inte de av dem framkallade sjukdomarna. 
Det första av bokens tolv kapilel är som sig bör ägnat åt tobaksmosaikens 
virus, de följande fyra åt andra slag av vira på gröna växter. Bakteriofa- 
gerna får ett eget kapitel, likaså insektsvira. I utforskningen av de senare 
har Smith, ursprungligen entomolog, alltsedan 50-talets början tagit verk
sam del. De fem sista kapitlen behandlar lika många grupper av vira som 
angriper människor och högre djur.

Allt som allt: för den biologiskt skolade läsaren en god hjälp till oriente
ring inom ett aktuellt område av det minstas biologi.

Daniel Lihnell.

Index Ke wens is. Supplement XIII (1956-1960). — Compiled at the 
Herbarium of the Royal Botanic Gardens, Kew, under the direction of 
Sir George Taylor. Clarendon Press: Oxford University Press, London 
1966. 149 s. Pris £5 15 s. 6d.

Kort före sin död 1882 ställde Charles Darwin en större penningsumma 
till förfogande för främjande av något verk till nytta för biologisk forsk
ning. För Jos. D. Hooker, som anförtroddes användningen av de donerade 
medlen, framhöll han särskilt önskvärdheten av en förteckning över alla 
kända fanerogama växter. Hooker åtog sig på Darwins begäran att leda 
och övervaka färdigställandet av ett dylikt uppslagsverk och redan från 
början blev detta knutet till herbariet vid den berömda botaniska träd
gården i Kew utanför London, av vilken det också erhöll sitt namn.

I första omgången kom arbetet att omfatta alla fanerogamer, beskrivna 
från Linnés dagar t. o. m. år 1885. Det resulterade i ett imponerande verk 
om två volymer i stor kvart med inalles 2 567 sidor och utkom under åren 
1893-1895 under redaktion av B. Daydon Jackson. Släkten och arter 
anföras här i bokstavsordning; de enligt utgivarens mening giltiga namnen 
skildes typografiskt från synonymerna. Efter artnamnet följde auktors- 
beteckning, litteraturangivelse för originaldiagnosen samt uppgift om hem
land.

Det var närmast självklart, att det så framgångsrikt genomförda arbetet 
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skulle fortsättas. Det första supplementet omfattade tiden 1886-1895 och 
utkom 1901-06. Senare kommo supplementen att omfatta femårsperioder 
(med undantag för decenniet 1941-1950, varifrån de nybeskrivna arterna 
sammanförts i endast 1 band). Smärre förändringar i redigeringen ha under 
tidens lopp vidtagits (så har man t. ex. fått frångå den ursprungliga planen 
betr. synonymerna).

Index Kewensis har alltsedan sin första tillkomst varit ett av den syste
matiska botanikens förnämsta hjälpmedel. Så spridd som litteraturen på 
detta forskningsfält numera är, skulle det för den enskilde vetenskaps
mannen innebära en orimlig börda att själv samla det material, som detta 
verk erbjuder honom i en välredigerad form. Det får räknas till de stora 
sällsyntheterna, att någon nyuppställd art undgår att registreras av den 
nitiska staben i Kew, där Miss M. I. Skan nu under mer än 30 år över
vakat arbetet. Uppslagsverket har blivit en fast institution, som till fullo 
bevisat sin oumbärlighet.

Det skall dock ej fördöljas, att allteftersom tiden går och supplement 
logas till supplement, det samlade resultatet blir en smula svåröverskådligt. 
Tanken på att i ett enda verk sammanföra det hittills registrerade materi

alet torde noga ha övervägts i Kew, men tydligen på grund av de smärre 
olikheterna i redigering under skilda tidsperioder t. v. övergivits. Det kunde 
även förtjäna att diskuteras, om ej en utgivning i form av ett kortsystem 
vore en framkomlig väg. Denna metod har ju som bekant med framgång 
använts av Gray Herbarium Card Index, som på detta sätt registrerat alla 
amerikanska kärlväxter (såväl arter som subspecifika enheter). Detta kort
system kräver emellertid ett stort utrymme och det är möjligt, att ett 
Index Kewensis efter samma system redan av utrymmesskäl skulle bli allt
för svårhanterligt.

Hur i en mera avlägsen framtid problemet med de taxonomiska enheter
nas registrering än mande lösas, ha vi f. n. all anledning att betyga vår 
tacksamhet över den förnämliga insats, som utgivarna av Index Kewensis 
gjort och alltfort gör på detta område.

Sten Ahlner.
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GÖSTA CEDERGREN.
28/8 1888-16/11 1954.

AV

O. LUNDBLAD och E. ALMQUIST.

1. Levnadsteckning. Av O. Lundblad.

Israel Gösta Robert Cedergren föddes i Tillinge prästgård i Upland 
den 28 augusti 1888 och avled i Gullmyra, Sätrabrunn i Västmanland den 
16 november 1954. Dessa data begränsa ett i flera avseenden tragiskt 
människoöde.

Efter studentexamen i Upsala privatgymnasium 1908 inskrevs Ceder
gren på hösten samma år vid universitetet i Upsala, där han kom att 
tillhöra Västmanlands-Dala nation. Redan långt före studentexamen hade 
han sin studieriktning klar: botanik och zoologi voro huvudämnena, och 
som tredje valde han geografi. Liksom många av sina studiekamrater beslöt 
han sig att för säkerhets skull avlägga ämbetsexamen, vilket skedde 1917 
med botanik som huvudämne. Men redan dessförinnan, 1911, hade han ut
nämnts till amanuens vid botaniska institutionen, och på denna befattning 
kvarstod han Lill på sommaren 1919, då han, som han själv sade, avgick lör 
att få mer tid över för egna studier. Att han tänkt ta licentiatexamen och 
även disputera, därom kan ej tvivel råda.

Cedergren var redan under skoltiden förutom av fanerogamer också 
road av kryptogamer, särskilt alger och mossor. Somrarna 1913, 1914 och 
1915 företog han tillsamman med undertecknad en tur pr cykel och till lots 
genom Härjedalens då ännu av turister tämligen oberörda obygder, varvid 
särskilt algerna för honom voro huvudsyftet. Under dessa resor liksom även 
senare vid förnyade besök i landskapet samlade han ivrigt skalbaggar. \ is- 
telsen i Härjedalen kom att utöva ett stort inflytande på hans framtida ut
veckling. Han kom nämligen därunder i förbindelse med den kände och 
originelle amatörbotanisten Magnus Östman, som då var folkskollärare 
där. Han mottog starka intryck av Härjedalens natur, och hans kärlek till 
det landskapet förbleknade aldrig och lyser oupphörligt fram i de ca 80 brev 
av hans hand, som jag under åren mottagit.

När han 1919 lämnade amanuenstjänsten och gladdes åt att åter vara en 
fri student, begagnade han större delen av sommaren till exkursioner i 
Värmland, Dalarna, Medelpad, Jämtland och Härjedalen för att fortsätta 
sina insamlingar av alger. Bl. a. besökte han sjön Rogen, som han livligt 
skildrar som något av det mest storslaget ödsliga och vilda han någonsin 
upplevt och som han säger sig ännu en gång vilja besöka. Han fann där en

Sv. Bot. Tidskr., 60 (1966): 2



GOST A CEDEHGRF.N 349

ff V

Sm 1
•• ’Hiwi

;

ttgSglg

V: |||g|p
$'x

m mwi
,,4 -s-*

28/4 1942 lot.

del alger, som då blott voro kända från Nordamerika, Afrika och Skottland. 
Östman var med på denna tur, liksom han även var med som vägvisare på 
vår första gemensamma tur till Helagsfjäll 1914. Samvaron med Östman 
resulterade i att Cedergren beslöt sig för att istället för att fortsätta de 
akademiska studierna anta en plats som vikarie för Östman i Bruksvallarna, 
och som sådan stannade han där t. o. m. vårterminen 1920. Läsåret 1920- 
21 var han vid en skola i Smedjebacken men flyttade under nästkommande 
hösttermin till kommunala mellanskolan i Tomelilla. 1925 förlorade han

So. Bot. Tidskr., 60 (1966): 223-663873



350 O. LUNDBLAD OCH E. ALMQUIST

sin plats där, och därmed ökade de ekonomiska svårigheter, med vilka han 
redan tidigare brottats. Nu vidtog en osäker och ambulerande tillvaro, som 
ofördelaktigt inverkade på för att icke säga omöjliggjorde hans vetenskap
liga verksamhet. Halva vårterminen 1927 var han vikarierande lektor i 
Karlstad, därefter en tid åter bosatt i Tomelilla. Läsåret 1928-29 tjänst
gjorde han vid kommunala mellanskolan i Malmö, följande läsår vid folk- 
skoleseminariet i Växjö, där han blev kvar till början av september 1931, 
varefter han fick vikariat i Göteborg, Eksjö och Linköping på några må
nader. Våren 1933 t. o. m. hösten 1934 hade han förordnande vid läroverket 
i Landskrona. Hösten 1935 vistades han arbetslös i Tomelilla men fick åter 
iärarbefattning vårterminen 1936 i Karlshamn. Den 1 maj sistnämnda år 
erhöll han äntligen en ordinarie befattning, nämligen adjunktur i Skellefteå, 
som han på hösten tillträdde. Härigenom yppades till sist möjligheter, 
ehuru tyvärr för sent, till en drägligare tillvaro efter ett liv i oordnade för
hållanden och ständiga, tröttsamma förflyttningar och för det mesta ekono
misk misär.

Cedergren hade redan under skoltiden och vid flera senare tillfällen 
nödgats hjälpa upp ekonomien med privatlektioner (ibland även föreläs
ningar), stundom även med odling av perenna växter och försäljning av in
sekter och mossor. Detta resulterade till sist i överansträngning, särskilt 
som han alltid varit klen till hälsan. Han blev slutligen tvungen att i februari 
1949 söka befrielse från tjänsten och förtidspension. På sensommaren samma 
år och efter ett besök på Östhammars lasarett, där han bl. a. behandlades 
för dubbelsidig lunginflammation med svåra följdsjukdomar och var 
mycket nära att duka under, kom han till Samariterhemmet i Upsala, där 
han efter blodöverföring något så när återvann hälsan. Fullt frisk blev han 
emellertid aldrig. Efter utskrivning från Samariterhemmet bodde han en 
kort tid på sitt kära Johannesbäck vid Upsala, där han ägde en stuga 
sedan studietiden vid universitetet, och dit han alltid längtat åter, men 
reste snart tillbaka till Skellefteå, som han dock åter lämnade, och bosatte 
sig i Hedbron i Jumkil för att slutligen 1953 flytta till Gullmyra, där han 
följande år avled.

Det är vemodigt att läsa hans brev från och med Tomelilla-tiden till dess 
han fick ordinarie tjänst i Skellefteå, med ständiga klagomål över ekonomien 
samt sedermera över hans kamp mot tilltagande ohälsa. Han ångrade också 
flera gånger att han gav sig in på lärarbanan, ehuru han var avhållen av 
eleverna. Oupphörligt beklagar han sig för att han ej har tid eller krafter att 
syssla med sina kära alger, varav han 1924 hade ej mindre än 1483 prov lig
gande, endast till ringa del bearbetade. Istället måste han arbeta med allt 
möjligt annat, såsom privatlektioner i latin, grekiska, matematik m. m. 
Mycken tid tog också utarbetandet av 20-årsregistret till Svensk botanisk 
tidskrift. 1926 skriver han att »all vetenskap ligger nu fjärran från mig», och 
han har en ständig ängslan varifrån pengar skall tagas till räntor och växlar.

Med tanke på här skildrade sorgliga förhållanden är det förvånande, att 
Cedergren hade kraft att åstadkomma så pass mycket på det botaniska 
området. Hade han icke så gott som oavbrutet varit förföljd av ett oblitt 
öde kunde det ha blivit mycket mer, ty han var kunnig, idérik och ingalunda 
obegåvad. Hans föga praktiska läggning och hans mångsidiga intressen 
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splittrade honom dock till en del. Han var tillika en kunnig entomolog 
redan i skolan, ett intresse, som han för övrigt bibehöll hela livet, särskilt 
för skalbaggarna. Han var en mycket god samlare och har gjort flera re
markabla fynd samt publicerat två uppsatser i Entomologisk tidskrift (1923 
p. 147-57 »Försök till en insektgeografisk indelning av svenska skalbaggar» 
och 1931 p. 160-67 »Coleopterologiska notiser från Tåsjö i Ångermanland»), 
Mycket blev dock opublicerat. Han var i yngre dagar i Upsala i livlig bytes- 
Iöi bindelse med likasinnade skalbaggentusiaster, samtidigt som han ivrigt 
at betade på att samla in lokaluppgifter för Flora upsaliensis. Han nämner 
också en gång från senare år, att skalbaggarna nu intresserar honom i lika 
hög grad som botaniken, bör den skull lämnade han dock aldrig den senare, 
där i synnerhet de geografiska och ekologiska problemen särskilt intres
serade honom. Det gäller framför allt algerna. Han säger sig 1920 ha ma
terial till en avhandling, men att ju mer han fördjupar sig i ekologien, ju 
krångligare blir det. Han tror sig finna att det måste vara många ännu 
okända faktorer, som medverka i utbildningen av algassociationerna, men 
att det kommer att bli nödvändigt med vattenanalyser för att avgöra vilka 
det är förutom kalken. Tyvärr orkade han aldrig med detta.

Personligen var Gösta Cedergren en originell man, tillbakadragen, utan 
minsta förmåga att göra sig gällande, en smula försagd och världsfräm
mande men med humor och vida intressen. Godhjärtad som han var, sak
nade han fiender men hade många vänner, som med stor saknad och tack
samhet minnas honom, både från de många exkursionerna under ljusa ung- 
domsdagar och från den tid när allt blev mörkt.

Han var gift med sin kusin, sjuksköterskan Sigrid Cedergren, som 
avled 1965. Av hans böcker donerades en betydande del till Riksmuseets 
paleobotaniska avdelning. Växtbiologiska institutionen erhöll ett ofull
bordat mscr. om västerbottensfloran m. m. Ett efter hans hustrus frånfälle 
disponibelt kontantbelopp tillfaller enligt testamente Svenska Linnésäll- 
skapet.

2. Botaniska insatser. — Av E. Almquist.

Gösta Cedergrens breda naturintresse framlyser bäst i hans sista lit
terära bidrag. Denna skildring av Skelleftetraktens växt- och djurvärld 
omspänner både kärlväxtfloran, viktigare mossor, småalger och storsvam- 
pai (ej lavar), märkligare fjärilar och skalbaggar samt ryggradsdjuren (av 
fiskar dock ett fåtal). Ej minst vegetationsbeskrivningen röjer en stor belä
senhet på många ämnesområden.

Hans forskargärning ägnades dock främst vårt lands kärlväxter ocli söt- 
vattensalger. Redan under amanuenstiden medhann han åtskilligt om båda
dera. Under sin tjänstgöring, som till stor del bestod i bestämningsarbete, 
kom han på den goda idén att utarbeta bestämningsscheman m. m. för den 
allt större skaran av adventivväxter, som saknades i våra dåtida floror. 
Detta uppslag fullföljdes dock ej, sedan Lindmans flora kom ut (1918). Han 
publicerade blott ett par av sina sammanställningar (Melilotus, Scrophularia). 
Ln kritisk och självständig artuppfattning, liksom intresse för systematiska
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frågor överhuvud kom ofta till synes i hans arbeten, begripligtvis mest i de 
algologiska.

Som algolog sysslade han med alla grupper av sötvattensalger utom kisel- 
alger; kransalgerna berördes dock föga, men desto mer konjugaterna, som 
särskilt fängslade honom. Hans taxonomiska utredningar inom denna m. fl. 
grupper kan jag ej bedöma, men visst är, att hans algförteckningar från 
olika landskap skänkt en ofantligt ökad kännedom om småalgernas före
komst och utbredning. Han påvisade talrika för landet nya arter och ny- 
beskrev dessutom några (förutom taxa av lägre rang, delvis modifikationer).

Kärlväxtpublikationerna äro likaledes viktiga bidrag till den lloristiska 
kännedomen om olika landsändar. De kunna delvis kallas tillägg till be
fintliga landskapsfloror (Härjedalen, Medelpad), delvis förarbeten till nyare 
(Dalarna, Jämtland) eller framtida sådana (Västerbotten); stoffet är alltid 
värdefullt, rikligt och pålitligt (med ytterst få misstag).

Ckdergrens ekologiska intresse har redan framhållits. Många notiser av 
ekologisk eller geografisk innebörd träffas inströdda i hans art- och lokal
listor, men vanligen ägnades dylika frågor egna, sammanfattande avsnitt. 
Helt av denna typ äro några specialuppsatser (1928, 1938, 1939). Till dessa 
hans vetenskapligt värdefullaste alster sluter sig också studien över svallis 
och forsdimma (1922), ett beaktansvärt ekologiskt bidrag.

Sammanställningen av skelleftefloran - nu känd som artrikast av alla 
västerbottniska socknars — skedde, sedan Cedergren drabbats av allt 
svårare ohälsa. Att han mäktade fullborda det hela, kan kallas en lycka. 
Tyvärr hann han ej eller endast delvis bearbeta sitt övriga material lian 
detta m. fl. landskap. En del finns dessbättre bevarat (jfr ovan). Mycket av 
hans rika vetande har också räddats i andras arbeten, särskilt i Flora 
upsaliensis (1965).

Gösta Cedergrens bekantskap gjorde jag i Uppsala 1911, men den 
direkta kontakten bröts vid årtiondets slut. Vårt främsta gemensamma in
tresse blev just Flora upsaliensis, vars förarbete startades av Rutger 
Sernander 1914. Redan då kunde Cedergren tillhandahålla rikhaltigt 
material - han gjorde alltifrån skoltiden anteckningar varhelst han gick 
eller cyklade (hans vanliga färdmedel). Han åtog sig inventeringen av ett 
par socknar (Vaksala och Åkerby). Den blev ej så grundlig som han avsett, 
emedan — som han själv antydde — det fanns för mycket av intresse längs 
vägen, så att han sällan hann fram till de tänkta färdmålen. Sammanställ
ningen drog ut på tiden och slutfördes först när han lämnat staden. Jag har 
honom även att tacka för annat, mest uppländskt lokalmaterial. I fortsätt
ningen korresponderade vi mera sporadiskt.

En enda gång fick jag återse honom, under en cykeltur i Jumkil (1902). 
Jag besökte honom då vid Fledbron, där han bodde i ett f. d. skolhus (med 
gott utrymme för böcker och samlingar). I ett par tidigare brev hade han 
bitterligen klagat över sina krämpor med åtföljande svårighet att röra sig 
och arbeta. Desto mer gladde det mig att vid nämnda tillfälle finna honom 
visserligen åldrad och skröplig men gladlynt och vid ganska gott mod; hans 
intresse tycktes oförminskat, och hans stillsamma humor flödade som forr. 
Jag hade då börjat hopskriva Flora upsaliensis, vilket stimulerade honom. 
Ur stånd att göra längre promenader, finkammade han i stället environgeina 
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och sände mig långa växtlistor med ej så litet nytt. Detta blev hans sista 
fältarbete. Skelleftefloran var då under tryckning. Från hans korta tid i 
Västmanland finns inga botaniska spår, frånsett en uppgift (i brev), att 
hästhov och vitsippa voro Gullmyras enda vilda vårväxter.

En hel del av Gösta Cedergrens litterära produktion har internationell 
räckvidd. Bakom hans delvis anspråkslösa uppsatstitlar döljer sig en arbets
prestation av mycket stora mått. Det hela vittnar om en kärlek till veten
skapen, som i hans fall måste kallas beundransvärd.

3. Gösta Cedergrens botaniska skrifter. — Av E. Almquist.

1912. Om variationer hos Desmidiaceer (föredragsreferat). __ Sv. Bot.
Tidskr. Bd 6.

1913. Bidrag till kännedomen om sötvattensalgerna i Sverige. I. Algfloran 
vid Uppsala. — Ark. f. bot. 13: 4.

1916. Till kännedomen om floran i norra Härjedalen med särskild hänsyn 
till Vemdalen. — Ark. f. bot. 14: 17.

1917. Några ord om Medicago lupulina L. f. Cupaniana (Guss.) Boiss. — 
Bot. Not.

1918. De i Sverige anträffade Scrophularia-arterna (föredragsreferat). — 
Sv. Bot. Tidskr. Bd 12 (p. 486-487).

1920. Anteckningar till Sveriges adventivflora I. Melilotus Hill. — Bot. Not. 
1920 (b). Was ist Vaucheria cruciata (Vauch.) DC.? — Ibid.
1920 (c). Draparnaldia mutabilis (Roth) nova comb., non Bory. — Ibid.
1922. Anteckningar till Sveriges adventivflora II. Scrophularia Lin. — Bot. 

Not.
1922 (b). Svall-is och forsdimma, två föga beaktade växtekologiska faktorer. 

— Ibid.
1923. Bidrag till Medelpads flora jämte några uppgifter från angränsande 

delar av Jämtland. — Bot. Not.
1925. Om floran i Norrbärke socken i Dalarnes Bergslag och dess förhållande 

till kalken. — Bot. Not.
1926. Beiträge zur Kenntnis der Süsswasseralgen in Schweden II. Die Algen 

aus Bergslagen und Wästerdalarne. — Ibid.
1928. Algernas utbredningsgrupper. — Sv. Bot. Tidskr. Bd 22.
1932. Die Algenflora der Provinz Härjedalen. — Ark. f. bot. 25 A: 4.
1938. Reofila eller det rinnande vattnets algsamhällen. — Sv. Bot. Tidskr. 

Bd 32.
1938 (b). Ein kurzer Beitrag zur Algenflora Medelpads. — Bot. Not.
1939. Aérofila alger. — Bot. Not.
1953. Vegetation, flora och fauna [i Skellefteåtrakten]. - Skellefte sockens 

historia I: 1.
Dessutom:

Th. Arwidsson och G. R. Cedergren, 1932. Generalregister till Svensk 
Botanisk Tidskrift, årg. 1-20 (1907-1926).
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Algologföreningen i Uppsala.
Den 3 februari.

Vatteninspektör Ingeborg Stjerna-Pooth och assistent G. Rosén 
demonstrerade och kommenterade mikrofotografier i färg av div. indikator
organismer.

Den 31 mars.

Docent A. Nauwerck: Planktologiska vinterstudier i sjön Erken. Före
dragshållaren gav bl. a. en ingående analys av planktonorganismernas för
delning under vinterstagnationen. Av största intresse är de stora olikheter 
i fördelningen som förekommer även vid små avstånd.

Den 23-24 april.

Algologföreningen gästade Societas Aquatica Lundensis, varvid docent T. 
Willén gav en presentation av Mälarundersökningen och docent K. 
Tiiomasson talade om sjöstudier i Sydamerika.

Den 12 maj.

Mälarundersökningens verksamhet och hittills vunna resultat presente
rades av docent T. Willén, fil. lic. T. Ahl, fil. mag. A. Tolstoy, fil. kand. 
R. Fondén och fil. stud. C. Espling.

Den 7 oktober.

Dr H. Müller (Sipplingen/Bodensee): Några glimtar från algologisk 
forskning i Bodensjön.

Docent A. Nauwerck: Kort introduktion i Latnjajaureprojektet. Före
dragshållaren gav en översikt av biota i den högalpina lappländska sjön 
Latnjavaggejaure, belägen 978 m ö. h. Synnerligen intressanta var resul
taten från undersökningar över Marsupella aquatica, dess ekologi och pro- 
duktionsbiologi. Denna mossa visar en optimal växt vid 20-30 m djup. 
Föredragshållaren lämnade även en översikt av reproduktionsekologien, 
med särskild hänsyn till temperaturfaktorn, hos Cyclops scutifer och C. 
leuckarti.

Den 3 november.

Dr V. M. Stout: Limnology in New Zealand. Dr Stout gav en mångsidig 
bild av de relativt litet kända hydrobiologiska och hydrografiska förhål
landena i nyzeeländska sjöar. Föredraget illustrerades med mycket vackra 
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färgbilder av sjöarna och omgivningarna. Det var intressant att notera att 
alla sjöar är monomiktiska, de har en cirkulationsperiod under vintern, och 
är skiktade under sommaren. Likartade är förhållandena i de varmtempe- 
rerade sjöarna i Sydamerika. Om algvegetationen i nyzeeländska sjöar före
ligger endast spridda notiser.

Den 8 december.

Fil. stud. Åsa Segerfeldt refererade ingående G. E. Foggs nyutkomna 
bok »Algal Cultures and Phytoplankton Ecology».

Botaniska Föreningen i Göteborg.
Den 29 januari.

Amanuens Tor Nitzelius talade om »Dendrologiska problem på Balkan
halvön. Intryck från resor i Jugoslavien och Grekland.»

Den 5 mars.

Professor Eric Hultén, Stockholm, berättade om »En botanisk forsk
ningsresa till Mackenzie, Yukon och Alaska».

Den 29 mars.

Om sina »Inntrykk fra en botanisk insamlingsresa i Afghanistan i 1962» 
berättade dr phil. Per Wendelbo, Bergen.

Den 23 april.

Läroverksadjunkt Jack-Sture Börjesson kåserade över ämnet »Från Lapp
lands fjäll till norska fågelberg».

Den 20 maj.

Den sedvanliga promenaden i Botaniska Trädgården leddes av t. f. pre
fekten fil. lic. Bo Peterson.

Den 30 september.

Docent Vilhelm Gillner höll ett föredrag betitlat »Kustlandsvegetation 
i Bohuslän. Glimtar från några skyddsvärda områden».

Den 29 oktober.

Fil. lic. Sven-Olof Strandhede, Lund, redogjorde för sina undersök
ningar rörande »Problem inom Eleocharis palustris — komplexet».

Den 26 november.

Laborator Gunnar Otterlind, Lysekil, höll föredrag om »Biocid
problemet». Diskussionsinlägg av ingenjör Rune Östling, Göteborg, om 
»Kvicksilvret och vattenförsörjningen».
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Exkursioner.

Föreningens vårexkursion gick söndagen den 30 maj till Älgön i Lycke sn 
i södra Bohuslän. Den leddes av docent Vilhelm Gillner. Exkursionen 
gynnades av ett vackert väder och närmare ett 30-tal personer hade mött 
upp vid Rörtången. Därifrån förde båt gruppen till »Fritjofs brygga» på 
sydsidan av Älgön. Deltagarna vandrade först till Älgöns mellersta del, in 
i lövängslandskapet med ek, lind — även lönn och alm på den bästa marken 

- hassel ocli hagtorn. Marken måste ha lyst blå av sippor tidigare under 
våren. Nu blommade gullvivorna i tusental. På några håll sågs desmeknopp, 
nunneört (Corydalis fabacea) m. fl. Detta för bohusförhållanden imponerande 
och sällsynta lövängslandskap håller sig öppet enbart genom betning av kor 
och ungnöt. Nämnvärd röjning med yxans hjälp förekommer ej.

Vandringen fortsatte upp på Älgöns krön vid Geteberg och vidare mot 
Åsen, med en vacker utsikt över ljunghedslandskapet bortåt Älgö gavel. I 
sänkorna märktes det, att björken - fortfarande i ljus vårgrönska — håller 
på att snabbt växa upp. På strandängen vid Kalvhagen blommade Carex 
paleacea och i berget nära det gamla trankokeriet sågs Viscaria alpina. 
Lokalerna för Sedum rosea var det ej tillfälle att söka upp. På grund och 
säkerligen starkt kulturpåverkad jord noterades Sedum album, Mijosotis 
hispida, Vicia lathyroides och Valerianella locusla tillsammans med Ceraslium 
semidecandrum m. fl.

Ett par intressanta lavfynd gjordes. Således fann docent Gunnar Dege- 
lius Caloplaca microphyllina (Treck.) Hasse, på basen av en gammal alm. 
Arten är nordamerikansk, i Europa först påträffad på norra Själland, år 
1940, av Gunnar Degelius. Nu är den känd från ett par platser i Sverige. 
Fil. kand. Staffan Wall fann på en mossig klippa den oceaniska arten 
Sticla ful ig inosa (Dicks.) Acii. Därmed äro sju oceaniska lavar påträffade 
på Älgön. Redan tidigare (jfr Degelius, 1935: Das oceanische Element der 
Strauch- und Laubflechtenflora von Skandinavien) voro Alecloria bicolor, 
Lobaria amplissima, L. laetevirens, Nephroma lusitanicum, Parmeliella 
plumbea och Slicla limbata kända från Älgön.

Föreningens höstexkursion gick till Falbygden, söndagen den 5 september. 
Den leddes av fil. lic. Åke Strid. Dessvärre blev dagen mycket regnig men 
ett 25-tal personer hade ändock mött upp i Göteborg, trots det redan på 
morgonen gråa vädret. Det första målet var Vilske Kleva vid Mösseberg, 
där framför allt torrängsvegetationen studerades. På grund av den sena 
sommaren blommade fortfarande flera arter, t. ex. Seseli libanolis, Cen- 
taurea jacea, C. seabiosa, Scabiosa columbaria, Satureja vulgaris, Origanum 
vulgare, Veronica spicata och Helianthemum nummularium. Men de purpur
röda bladen hos Geranium sanguineum gåvo ändock ängen färg av höst.

Det andra målet var Skogastorpskärret på Plantabergets nordvästsida, 
känt som Västergötlands troligen största rikkärr. Lic. Strid demonstrerade 
blandningen av torrängs- och fuktängsarter. Av områdets tiotal orkidéer 
blommade fortfarande Epipaciis palustris och Gymnadenia conopsea på en 
del håll.

I Mellomsjömyren i Dala sn letades bl. a. Hammarbya palustris upp. Den 
blommade för fullt.
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Exkursionen avslutades med besök dels vid Gorsa-kärret i Valstads sn 
där Saxifraga hirculus blommade rikt och dels på den bekanta lokalen vid 
Ållebergs nordsida för Orobanche reticulata, som också återfanns i bästa 
utvecklingsstadium för demonstration.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Stuilentsällskapet i Uppsala.
Den 12 febr.

Docent Gunnar Degelius berättade om floran i Angola med särskild 
betoning på lavarna. Fil. mag. Ulla-Maj Ahlm-FIultgård valdes till 
skattmästare för 1965.

Den 6 april.

Amanuens Ingvar Nordin visade blommande aracéer som inhämtats 
från växthus i Bot. trädg. »Flora Europaea» presenterades av fil. mag. Jan 
Borg. Ingenjör Eric Åberg demonstrerade hur man bestämmer vedprover.

Den 7-8 maj.
Bokauktion.

Den 19 maj.

Dr Jarmila Solarova höll föredrag med titeln: Physiological Hetero
geneity of the Plant Individual. Till styrelse för 1965/66 valdes: fil. lic. 
Erik Skye, ordf., fil. kand. Gunnar Fridborg, sekr., fil. mag. Mats 
Garme, klubbm., och fil. mag. Sven-Olov Norberg, mikroskopförv.

Den 25 sept.

Sektionen firade sitt 100-årsjubileum, vilket inleddes med ett högtidstal 
av prof. em. Elias Melin, som gav en exposé över sektionens första 75 år. 
Efter föredraget följde middag.

Den 19 okt.

Fil. lic. Jim Lundqvist berättade om några intressanta växtlokaler i 
Pite lappmark.

Den 9 nov.

Docent Mats W.ern: Alger och tillförda växtnäringsämnen i Stockholms 
skärgård.

Den 26 nov.
Docent Ove Almborn höll föredrag om utbredningstyper i Sydafrikas 

lavflora.

Den 30 nov.
Dr. phil. Nicholas Otieno: Tropical Fungi and the Evolution of Hymeno- 

mycetes.

Den 13 dec.
Docent Lennart Holm berättade om en botanisk exkursion på Korsika. 

Efter föredraget följde julfest.
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Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Den 11 februari.

Professor Torsten Hemberg berättade om tillkomsten av nya Botani- 
cum i Stockholm, varpå följde visning av byggnaden och institutionsloka- 
lerna.

Läroverksadjunkten Ingmar Fröman och lektor Edvard von Krusen- 
stjerna valdes till hedersledamöter av Sällskapet.

Den 1 april.

Civilingenjör Gillis Een talade om resor till sockerländer: Sydafrika, 
Australien och Mascarenerna. Föredraget illustrerades med vackra färg
bilder.

Den 20 maj.
Amanuens Birgitta Karlung berättade om en inventering av Åtorps- 

mossen i Tullgarns Kronopark och fil. mag. Hans-Georg Wallentinus 
höll ett föredrag om strandzoneringen på Tullgarnsnäset. Bägge föredrags
hållarna illustrerade sina framföranden med färgbilder och diagram i svart
vitt.

Den 27 maj.

Vårexkursion till Nacka tillsammans med Svenska Botaniska föreningen 
under ledning av lektor Edvard von Krusenstjerna och tekn. lic. Olle 
Persson. Som sakkunnig expert medverkade även läroverksadjunkten 
Ingmar Fröman. (Se Sv. Bot. Tidskr., Bd 60, H. 2, 1966, s. 363.)

Den 14 september.

Svampexkursion till Rydbo tillsammans med Svenska Föreningen O IKOS. 
Sakkunniga exkursionsdeltagare hjälptes åt att leda exkursionen. Främst 
märktes de båda föreningarnas gemensamma ordförande professor Erik 
Björkman samt agronom Nils Suber.

Den 14 oktober.

Docent Gunnar Lohammar berättade om en resa till Rumänien och 
visade dessutom några bilder från botanistkongressen i Edinburgh och dess 
exkursioner. Vackra färgbilder illustrerade de båda föredragen.

Den 1 december.

Docent Bertil Hedenstierna höll ett med färgbilder illustrerat före
drag om Stockholms skärgård — ett naturområde i fara och lektor Arvid 
Hedelius visade en serie bilder av växter och vegetationstyper från Stock
holms skärgård.

Till styrelse valdes: ordf. professor Erik Björkman, v. ordf. professor 
Tycho Norlindh, sekr. tekn. lic. Olle Persson, skattm. rektor Karl- 
Gustav Kökeritz, samt läroverksadjunkt Ingmar Fröman, intendent 
Torsten E. Hasselrot, lektor Edvard von Krusenstjerna och docent 
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Måns Ryberg. Revisorer blev som förut lektor Arvid Hedelius och 
revisor Jan Knöppel samt revisorssuppl. jägmästare Sten Nordenstam 
och byråinspektör Bengt Rosenberg.

Societas pro Fauna et Flora Fennica.
Den 5 februari.

Professor Hans Luther föredrog om »Prärien i Wisconsin».
Stud. Håkan Wiklund beskrev en förekomst av förvildad Stellaria 

holosiea i Om Karleby.
hil. mag. Adolf Fr. Nordman inlämnade till tryck »Uppträdande av 

avvikande blomtyper inom en isolerad population av Campanula trachelium».

Den 17 februari.

Docent Gunnar Degelius (Göteborg) höll ett föredrag: »Vegetationen i 
Angola».

Den 5 mars.

Professor Stig Jaatinen föredrog om »Natur och kultur på Shetlands- 
och Orkney-öarna».

Docent Carl Cedercreutz inlämnade till tryckning »Einige neue Sippen 
der Ranunculus auricomus -Gruppe» samt »Die Verbreitung der Oedogonia- 
ceen in Ostfennoskandien».

Piofessor Hans Luther beskrev ett fynd av Boletus miniatoporus Secr. 
vid Tvärminne zoologiska station och redogjorde för artens nomenklatur. 
Ett meddelande om fyndet ingår i Memoranda 41.

Den 2 april.

Förelädes Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 78: 1 och 2, inne
hållande två arbeten av Lars Fagerström: »Neue Sippen des Ranunculus 
auricomus -Komplexes aus Finnland» samt »Vier neue Hieracium-Arten aus 
Ostfennoskandien».

Fil. lie. Timo Koponen och fil. mag. Juha Suominen inlämnade till 
tryck: »Mosses from the rock faces in Lammi, Southern Finland».

Den 13 maj.
Årsmöte. Till hedersledamot invaldes professor Runar Collander, till 

korresponderande ledamot docent Gunnar Degelius.
hil. mag. Boris Lönnqvist inlämnade till tryck: »Oenanlhe aqualica (L.) 

Poir. funnen i södra Tavastland».
Fil. mag. Lisbeth Mathiesen (Århus) hade till tryckning insänt: »Om 

Lealhesia difformis och andra alger från Ålands sydvästra skärgård».
hil. stud. Carl-Adam H^eggström och fil. lic. Åke Niemi inlämnade till 

tryck: »Några växtfynd från Majberget i N, Sibbo» samt »Om sporerna hos 
Botrychium boreale Milde och B. lunaria (L.) Sw.»

Stud. Kalevi Takala hade till tryck insänt ett meddelande om lav- 
floran i Suonenjoki, Sb.
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Styrelseval: ordförande docent K. O. Donner, vice ordförande bitr. 
professor Jaakko Jalas (nyval), sekreterare docent Göran Bergman, 
bibliotekarie professor Hans Luther, skattmästare fil. dr Sten Stock
mann; övriga ledamöter i tur att väljas: lektor Holger Ahlqvist, fil. lic. 
Samuel Panelius; suppleanter docent Teuvo Ahti och kustos Walter 
Hackman.

Den 1 oktober.

Bitr. professor Jaakko Jalas föredrog om »Melampyrum pratense’s varia
tion i Östfennoskandien».

Förelädes Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 78: 3, innehal
lande Bertel Söderström: »Kärlväxtfloran på Pettulandet i Finby».

Den i november.

Fil. dr. Eeva Therman-Patau (Madison, Wis.) föredrog om »Kromo- 
somstörningar som förorsakar medfödda missbildningar hos människan».

Förelädes Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 78: 4, innehål
lande Carl Cedercreutz: »Einige neue Sippen der Ranunculus auricomiis-
Gruppe». . ... .

Fil. stud. C.-A. H/eggström redogjorde för verksamheten vid Natö bio
logiska station sommaren 1965.

Professor Hans Luther anmälde fynd av den för landet nya Oedogonium 
phwialc Nordst. från hällkar i Tvärminne och diskuterade möjligheten av 
att den exceptionellt torra våren och försommaren, som torkat ut den per
manenta algväxtligheten i djupare hällkar, kunde ha bidragit till denna 
algs rikliga förekomst under sensommaren. Algen är bl. a. från Sahara känd 
från temporära vattensamlingar. Fil. lic. Åke Niemi redogjorde för fynd av 
O. pluviale i hällkar i havsbandet W om Helsingfors hösten 1965.

Den 3 december.

Docent Göran Bergman höll föredrag om »Den växande trutstammens 
konsekvenser».

Fil. lic. Åke Niemi redogjorde för florans och vegetationens förändringar 
på de av trutkolonier invaderade skären i havsbandet W om Helsingfors. 
Ett stort antal ogräsarter, de 4 sädesslagen samt tomatplantor hade kon
staterats på och omkring bobalarna. Lepidium ruderale uppträdde i flera 
växtsamhällen i riklig mängd och såsom en fullt etablerad neofyt.

Förelädes Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 41, omfat- 
tande förhandlingarna under verksamhetsåret 1954-1965. Tornen är redi
gerad av fil. dr Lars Fagerström.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.
Den 2 april.

Extra sammanträde. Ordf. hyllade minnet av korresponderande leda
moten professor William H. Pearsall, England.

Föredrag av professor Tyge Böcher, Köpenhamn: »Vegetationsunder- 
sögelser i Argentinas Andes.»
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Den 14 maj.

Sällskapets årsmöte. Styrelseval: ordförande professor Hugo Sjörs (1965), 
vice ordförande laborator Magnus Fries (1965-66), sekreterare Håkan 
Hytteborn (1965), skattmästare adjunkt Kerstin Cedergren-Gelting 
(1965-66), redaktör docent Mats Warrn (1965) och klubbmästare fil. lic. 
Gunnar Wassén (1965-66); övriga ledamöter docent Olov Hedberg 
(1965-66), professor John Axel Nannfeldt (1965) samt docent Nils 
Quennerstedt (1965). Ordf. hyllade minnet av lektor Arvid Frisendahl, 
Uppsala, och laborator Bertil Halden, Stockholm.

Föredrag av docent Måns Ryberg, Stockholm: »Studier i sörmländsk 
lövskog.»

Den 29 oktober.

Ordf. hyllade minnet av professor Rudolf Florin, Stockholm.
Föredrag av professor G. Einar Du Rietz, Uppsala: »Vattenkraftutbygg

nad och vegetation.»
Av Acta Phytogeographica Suecica har Sällskapet under året utgivit ett 

band:
50, The Plant Cover of Sweden. A study dedicated to G. Einar Du 

Rietz on his 70th birthday April 25th, 1965, by his pupils.
Sällskapet har även, på Almqvist & Wiksells förlag, utgivit Erik Alm- 

quist, Flora Upsaliensis — Uppsalatraktens växter.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträdet 1965.

Föreningen sammanträdde den 23 april å Stockholms Universitets bota
niska institution under ordförandeskap av professor E. Hultén.

Ordföranden vid kvällens sammanträde, föreningens vice ordförande, 
professor E. Hultén, meddelade, att ordinarie ordförande, professor 
Florin, ej kunde närvara på grund av sjukdom.

Ordföranden höll minnestal över framlidne lektor Arvid Friesendahl.
De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Revisionsberättelsen för år 1964 upplästes av jägmästare S. Norden

stam. På revisorernas hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren 
full ansvarsfrihet.

Professor Holger Erdtman höll ett föredrag, illustrerat med rikliga 
analystabeller och jämförande tablåer över ämnet: »Kemiska bidrag till 
växtsystematiken».

Professor Folke Fagerlind, docent Anders Kylin och fil. kand. Lars 
Erik Kers förevisade de botaniska institutionerna.

Sammanträdet bevistades av 57 personer.

Årsmötet 1965.

Föreningen sammanträdde den 18 november å Stockholms Universitets 
botaniska institution under ordförandeskap av professor E. Hultén.

Ordföranden meddelade, att föreningen genom döden förlorat sin ordi
narie ordförande, professor Rudolf Florin, och höll därefter ett minnestal
över den bortgångne.

Ordföranden framförde ett tack från fru Elsa Florin för den hedersbe- 
visning, föreningen gav hennes make vid jordfästningen.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
På förslag av professorerna Elias Melin och John Axel Nannfeldt 

beslöt föreningen med acklamation att välja professor K. V. Ossian Dahl
gren till dess hedersledamot.

Vid det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1966 utsågos: till ordfö
rande professor J. A. Nannfeldt, till vice ordförande professor E. Hultén, 
till sekreterare fil. mag. L. Brunkener, till redaktör för tidskriften docent 
S. Ahlner, till skattmästare bankdirektör V. Björklund, till övriga leda
möter av styrelsen professorerna N. Fries, G. Harling, T. Hemberg, 
lektor E. von Krusenstjerna, professor T. Norlindh, doktor W. Rasch

och professor H. Weimarck.
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Till medlemmar av redaktionskommittén valdes professorerna G E 
Du Rietz, F. Fagerlind, N. Fries, E. Hultén, J. A. Nannfeldt och

C). 1AMM.
Till revisorer utsågos jägmästare S. Nordenstam och kamrer P. Olrog 

Revisorssuppleanter hlevo lektor L.-O. Lundkvist och fil. kand B Kuy- 
lenstierna.

Professor John Axel Nannfeldt höll ett föredrag över ämnet: »Svampar 
som fanerogramsystematiker».

Sammanträdet bevistades av 54 personer.

Svenska Botaniska Föreningens och Botaniska Sällskapets 
vårexkursion 1965.

Torsdagen den 27 maj (Kristi Himmelsfärdsdag) ägde Svenska Botaniska 
Botaniska Sällskapets gemensamma vårexkursion rum 

Malet for färden var denna gång Nyckelviken i Nacka. Exkursionen leddes 
av lektor Edvard von Krusenstjerna och undertecknad, sakkunnigt 
bitradda av läroverksadjunkten Ingmar Fröman. Bland övriga deltagare 
marktes Botaniska Sällskapets ordförande professor Erik Björkman samt 
följande: fil. mag. Lennart Brunkener, civilingenjör Gillis Een, fil. lic. 
Harry Ekstrand, fil. lic. Tom Flensburg, lektor Jan Frederiksen 
revisor Jan Knöppel, rektor Karl-Gustav Kökeritz, lektor Gunnar 
Lundeqvist, kamrer Percy Olrog, disponent Ragnar Rydberg samt 
agronom Nils Suber.

I stralande väder for vi kl. 9 med buss från Borgmästaregatan till Ham
marens backe. Vid det gamla Skvaltan berättade Ingmar Fröman om de 
stora förändringar som skett de senaste tjugofem åren inom Nackaområdet 
Ln utförlig redogörelse för dessa finns i uppsatsen »Botaniska strövtåg i 
Nacka forr och nu»; se Fröman (1964). Färden gick sedan vidare genom 
relativt ororda lövängar ner till Stora Nyckelviken. Under vägen studerades 
varfloran med vätterosen (Lathraea squamaria) i spetsen. De svampin- 
tresserade kunde glädja sig åt en ganska riklig förekomst av stenmurklor 
(Gyromitra esculenta). Lunchen intogs sedan med utsikt över Lilla Värtan 
mot Lidingö. Därefter serverades kaffe på dukade långbord i en av Stora 
Nyckelvikens flygelbyggnader. Exkursionen fortsatte sedan till »Helvetes- 
halan», dar buskvickern (Vicia dumetorum), ännu ej i blom, beskådades. 
Innan dess hade vi även sett några tynande exemplar av Adam och Eva 
(Dactylorchis sambucina) invid Stora Nyckelvikens gård. Omkring kl. 15 
var flertalet av exkursionsdeltagarna åter i Stockholm.

LITTERATUR.

Fröman, L, 1964: Botaniska strövtåg i Nacka förr och nu. — Nackaboken 
1964.

Olle Persson.
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Nya medlemmar.

Vid styrelsesammanträdet den 23 april 1965 invaldes: På förslag a\ pro
fessor J. Jalas: fil. stud. Björn Federley, Helsingfors; på förslag av 
fil iic a. Klingström: laboratorieingenjör Liselotte Beyer, Sollentuna, 
på förslag av fil. kand. I. Nordin: fotograf Henry Eriksson, Ludvika; på 
förslag av folkskollärare S. Woldmar: apotekare Rune Fagerström, 
Uddevalla; på förslag av konservator A. Zander: herr Rune Carlsson, 
Lindome, fil. stud. Roland Moberg, Uppsala, distriktsveterinär Rolf 
Starbäck, Knivsta, universitetsprofessor F. Ehrendorfer, Graz, Öster
rike, folkskollärare Torsten Nilsson, Björketorp, Stadsbiblioteket, Karl
skoga, Limnologiska Institutionen, Uppsala, Instituto ed Orto Botanico 
della Universitå, Trieste, Italien, Atlantida Editora, Coimbra, Portugal, 
Texas Agricultural & Mechanical University Library, College Station, 
Texas, U.S.A., kassör Ulf Olofsson, Skälby, Station Biologique de 
Roscoff, Finistére, Frankrike.

Vid styrelsesammanträdet den 18 november 1965 invaldes: På förslag av 
docent S. Ahlner: fil. mag. Folke Björkbäck, Uppsala, fil. lic. Knut 
Almgren, Göteborg; på förslag av Botaniska Sektionen i Uppsala: fil. mag. 
Ingrid Söderström, Uppsala, fil. mag. Ulla-Maj Hultgård, Uppsala; 
på förslag av fil. mag. L. Brunkener: amanuens Birgitta Karlung, 
Hägersten, fil. mag. Hans Georg Wallentinus, Stockholm, dr phil. 
Rudolf Narath, Bromma; på förslag av bankdirektör V. Björklund, herr 
Kaare Lye, Vollebekk, Norge; på förslag av agronom B. Westberg: jord- 
bruksassistent Birger Danielsson, Västervik; på förslag av konservator 
A Zander: fil. kand. Kurt Lindberg, Lund, University of California, 
Irvine, California, U.S.A., läroverksadjunkt Bertil Norrlöf, Molkom 
Örebro Skoldirektion, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, Gerhard 
Trenkle K. G., Planegg vor München, Tyskland, Science Library, University 
of Aberdeen, Aberdeen, Skottland, bankassistent Sv. Aa. Foldö, Nakskov, 
Danmark, Zentralbibliothek der Medizinischen Akademie, Düsseldorf, 
Tyskland, herr Sven Holst, Höganäs, kantor Josef Johansson, Nassjo, 
University of California, Davis, California, U.S.A., University of North 
Carolina, Chapen Hill, North Carolina, U.S.A., D. H. Hill Library, North 
Carolina, State College, Raleigh, North Carolina, U.S.A., Ohio State Uni
versity, Columbus, Ohio, U.S.A., Linda Hall Library, Kansas-City, U.S.A., 
Albert R. Mann Library, Ithaca, New York, U.S.A., University of Con
necticut, Wilbur Cross Library, Storrs, Connecticut, U.S.A., Louisiana 
State University, Baton-Rouge, Louisiana, U.S.A., Oklahoma State Uni
versity, Stillwater, Oklahoma, U.S.A., University of Idaho, Moscow, Idaho,
U.S.A., Brigham Young University, Provo, Utah, U.S.A., Murray Library, 
University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada.
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