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FLORA OCH VEGETATION I OCH VII) ALBRUNNA 
LUND IPÅ SÖDRA ÖLAND.

III. Betesgång och vegetationsutveckling, m. m.

AV

LARS RODENBORG.

Lappkärrsvägen 48, Stockholm 50.

I de två föregående delarna av denna uppsats (Rodenborg 1965 6 
och 1966) beskrevs flora och vegetation i Albrunna lund och på 
vissa områden i dess närhet; ett mindre område av lunden (»det 
speciellt undersökta området» eller »undersökningsområdet») be
handlades mer i detalj, återstoden däremot mer el. mindre översikt
ligt.

I föreliggande, tredje och sista del av uppsatsen redogöres för 
dels betesgångens inverkan på flora och vegetation, dels vegetations- 
utvecklingen på undersökningsområdet och närliggande områden, 
dels ock vissa arters indigenat m. m.; härtill kommer ett avsnitt 
med växtgeografiska jämförelser samt ett tillägg till de föregående 
delarna av uppsatsen; till slut lämnas en på tyska avfattad samman
fattning (avseende hela uppsatsen).

Betesgångens inverkan på flora och vegetation.

Undersökningsområdet har, som i början av uppsatsen angivits 
(Rodenborg 19656 s. 412-414) fram till år 1957 ingått i ett skifte 
med uteslutande användning som betesmark. Så har skiftet med 
all sannolikhet använts sedan lång tid tillbaka. Skillnaden mellan 
de olika vegetationstyperna inom undersökningsområdet torde alltså 
ej ha utbildats genom olika slag av kulturpåverkan. Olika bet- 
ningsintensitet på olika delar av området kan däremot ha varit 
av betydelse för utbildande av nämnda skillnader; denna olikhet i 
betningsgrad torde i sin tur ytterst gå tillbaka på skilda edafiska
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354 LARS RODENBORG

och mikroklimatiska förhållanden; genom dessa har skilda vege- 
tationstyper framkallats, av vilka vissa blivit föremål för mer och 
andra för mindre intensiv betning.

Betesgång påverkar flora och vegetation genom dels själva bet
ningen, dels betesdjurens tramp, dels deras gödsling. Betningen 
avlägsnar större eller mindre delar av växttäcket och minskar på 
så sätt förnabildningen samt har dessutom selektiv verkan (vissa 
arter avbetas hellre än andra). Trampet kan åstadkomma större 
eller mindre ytor med öppen jord. Gödslingen har en selektiv verkan 
(nitrofila arter gynnas).

Betesgång gynnar uppkomsten eller utbredningen av vegetations- 
typer, som är fattiga på eller helt saknar lignoser (bortsett från dels 
taggiga eller torniga buskar och småträd, dels dvärgbuskar och halv
buskar) och som är öppna, lågvuxna och karakteriserade av sins
emellan mer el. mindre starkt divergerande fuktighetsförhållanden 
(från extremt xeriska till utpräglat hygriska typer). Inom undersök
ningsområdet gynnas alltså av betning följande vegetationstyper: 
th-stäpp, he-stäpp, stäppartad torräng, säsonghygrofil alvarhed, 
mesofil äng och fuktäng. Jfr Gams 1927, s. 573 ff och 750—751, samt 
Berg 1958—1959, del II s. 51 (betningens betydelse för uppkomsten 
och vidmakthållandet av skilda stäppartade växtsamhällen).

Betesfred befrämjar uppkomsten eller utbredningen av vege
tationstyper mer el. mindre rika på träd och buskar, slutna, hög
vuxna och karakteriserade av sinsemellan mindre starkt divergerande 
fuktighetsförhållanden, således en utveckling i mesofil riktning. 
Inom undersökningsområdet gynnas alltså av betesfred följande 
vegetationstyper: na-stäpp, xerofila snår, mesofila snår, fuktsnår, 
meso-hygrofil snårskog och lund.

I detta sammanhang må anmärkas, att de nötkreatur, som betat 
på undersökningsområdet under senare år, visat en tydlig förkärlek 
för de delar av området, vilka intas av he-stäpp, na-stäpp och stäpp
artad torräng.

Att intensiv betning på ett visst område minskar artantalet där 
högst väsentligt är ju ett välkänt faktum. Även total betesfred kan 
emellertid medföra liknande verkan. Betningen försvagar i större 
eller mindre utsträckning konkurrensen arterna emellan och gynnar 
alltså de av en eller annan anledning konkurrenssvaga på bekostnad 
av de konkurrenskraftiga (betningens betydelse för vissa relikt
förekomster beröres av Walter 1954, III: 2 s. 215 ff). Genom måttlig 
betning får vegetationen mera varierande sammansättning; kon- 
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kurrenssvaga och konkurrenskraftiga arter växer om varandra. 
Växtligheten är, samtidigt som den är artrik, ofta även homogen 
över stora ytor. Upphör betningen helt blir vegetationen mer enformig; 
en rad arter undantränges helt eller delvis av vissa andra, som i stället 
blir desto mer dominerande, ofta över stora ytor. På så sätt kan en 
art bli ensam dominant över en stor yta och en annan art ensam 
dominant över en annan stor yta. Växtligheten blir alltså inhomogen. 
Inom en provyta blir resultatet lågt artantal men hög täckningsgrad 
för en eller några få arter. Flera exempel på nu nämnda förhållan
den ges i denna uppsats. Jfr Walter 1943, s. 102 11 och 109-110, 
Steen 1958, s. 38 il, och Pettersson 1963, s. 130 11.

Under den korta tid, 1957-1962, som område A inom undersök
ningsområdet varit helt betesfredat, har vissa tendenser i utveck
lingen av vegetationen och floran kommit till klart uttryck. Vege
tationen har i allmänhet fått en mer sluten och högvuxen prägel och 
både de xerofila och de hygrofila vegetationstyperna antar en mer 
mesofil karaktär. Träd och framför allt buskar vinner terräng. Per
enna örter breder ut sig på bekostnad av annuella. Växter med för
måga till vegetativ spridning (mattbildande växter) sprider sig 
kraftigt. Högvuxna arter tar överhanden över lågvuxna.

Betesfredens resp. betesgångens betydelse för de enskilda arterna 
inom undersökningsområdet har redovisats i tabell I (i uppsatsens 
första del). Sammanfattningsvis må dock följande anföras.

Till de av betesfreden klart gynnade arterna hör:
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Arrhenatherum elatius 
B r achy podium pinnatum 
Calamagrostis epigeios 
Elytrigia repens 
Allium oleraceum 
A. vineale 
Adonis vernalis 
Thalictrum simplex 
Medicago falcata 
Vicia tenuifolia 
Sedum acre

Sedum album 
Geranium sanguineum 
Helianthemum nummularium 
Origanum vulgare 
Satureja vulgaris 
Valeriana officinalis 
Galium aparine 
G. Iriandrum 
Knautia arvensis 
Aster linosyris 
Artemisia oelandica

Bland lignoserna må särskilt framhållas följande, som gynnats 
av betesfreden: Fraxinus excelsior, Euonymus europaeus och Potentilla 
fruticosa.

Till de betesgynnade arterna hör ett stort antal annueller, alla 
orkidéer inom undersökningsområdet samt
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356 LARS RODENBORG

Luzula campestris 
Festuca ovina 
Sesleria coerulea 
Anthoxanthum odoralum 
Cynosurus cristatus 
Sieglingia decumbens 
Phleum phleoides 
Poa bulbosa 
Carex panicea 
C. caryophyllea 
C. ericetorum 
Sagina nodosa 
Anthyllis vulneraria 
Trifolium montanum 
Potentilla cranlzii 
P. erecta

Polygala amarella 
P. comosa 
P. vulgaris 
Calluna vulgaris 
Veronica officinalis 
Plant ago major 
P. maritima 
Thymus serpyllum 
Prunella vulgaris 
P. grandiflora 
Succisa pratensis 
Cirsium acaule 
Leontodon autumnalis 
Artemisia rupestris 
Erigeron acre

Annuella arter torde i regel gynnas av betesgång. De är för sin 
existens helt beroende av frönas möjligheter att gro och utveckla 
sig. Genom betesgång hålles växttäcket lågt och mer eller mindre ut- 
glesat, öppen jord skapas här och var, fröna trampas ned i jorden; 
allt detta av betydelse för groningen och groddplantans utveckling.

Från regeln att annueller är betesgynnade utgör emellertid det 
halvparasitiska släktet Melampyrum ett undantag. Steen 1954, 
s. 78, hänför M. pratense till de utpräglat beteskänsliga arterna. Över
huvudtaget synes de nordiska Melampyrum-arterna gynnas av betes
fred.

Att lågvuxna arter är beroende av en viss betning för att kunna 
motstå konkurrensen från högvuxna arter, som bildar mattor eller 
stora tuvor, är uppenbart. Vid svag eller utebliven betning sker så
lunda i ängs- eller stäppartad vegetation en kraftig vegetativ sprid
ning av vissa högvuxna gräs, ex.vis Brachypodium pinnatum och 
Calamagrostis epigeios; härigenom undantränges mer el. mindre en 
rad andra arter. Inom område A på undersökningsområdet försvann 
på detta sätt Potentilla crantzii, Polygala amarella, Prunella vulgaris, 
P. grandiflora och Cirsium acaule från flera lokaler. Beträffande 
Brachypodium pinnatum jfr Steen 1954, s. 54, och Ellenberg i 
Walter 1963, s. 623. Se även Berg II s. 50 (spridning av Bromus 
inermis på obetat stäppområde).

I sydöstra delen av undersökningsområdet invid murarna mot 
alvaret och mot söder, där marken delvis ligger lägre än angränsande 
delar av området, bildar Arrhenatherum elatius täta och rätt ut
bredda bestånd. Dessa växer i anslutning till xerofila snår och na- 
Sv. Hot. Tidskr., 61 (1967): 3
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Fig. 1. Centrala delen av Albrunna lund. Skogsstäpplandskap nära alvarmuren; stäpp- 
artad torräng omgiven av xerofil snårskog. Området har åtminstone sedan 1957 ej 

betats av husdjur. Foto Ulf Svedberg 2.7.1966.
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stäpp. I Arrhenatherum-hestånden anträffas ex.vis Primus spinosa, 
Potentilla fruticosa, Elytrigia repens, Alliaria petiolata, Potentilla 
reptans och Adonis vernalis, alltså en mycket heterogen samling 
av arter. Av intresse härvidlag är redogörelsen hos Krausch 1961, 
s. 185 och 192, för en subass. av Arrhenatherum elatius till ass. 
Adonido-Brachypodietum och för övergång av denna ass. till Arr- 
lxenatheretum.

Arrhenatherum elatius gynnas kraftigt av svag eller utebliven 
betning och sprider sig då till busksnår inne i den angränsande 
na-stäppen, alltså en utveckling mot mer mesofil vegetation (jfr 
Ellenberg i Walter 1963, s. 741-742). I de täta Arrhenatherum- 
bestånden saknas bottenskikt nästan helt; de mattbildande mesolila 
mossor, som man skulle vänta sig här, torde ha undanträngts av 
Arrhenatherum. Jfr v. Rochow s. 83 11, där mosskiktets svaga ut
veckling i olika former av Arrhenatheretum elatioris beröres.

På ett ännu kraftigare sätt än genom de ovannämnda högvuxna 
gräsens spridning påverkas vegetationen genom att Potentilla fru
ticosa vid svag eller utebliven betning bildar täta och höga snår, 
nästan helt utan fältskikt.

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3



358 LARS RODENBORG

Beträffande inverkan av slätter eller betning på orkidéfloran se 
Ellenberg i Walter 1963, s. 622-623, där det bl. a. framhålles, 
att många orkidéer gynnas av »gelegentliche Düngerzufuhr», något 
som torde vara fallet vid betning av den intensitet, som under senare 
tid varit förhärskande i Oxhagen. Jfr Steen 1958, s. 40.

Inom undersökningsområdet är jorden säkerligen genomgående 
mer el. mindre kalkhaltig med circumneutral eller basisk reaktion, 
bortsett från mark i kontakt med urbergsblock och marken under 
gamla enbuskar, där ett lager av sur barrförna hunnit utbilda sig. 
Acidifila arter kan sålunda, med angivna lokala undantag, icke 
finna optimala livsbetingelser inom området. En förutsättning för 
att dylika arter skall kunna infinna sig eller hålla sig kvar inom om
rådet i stort är säkerligen att den fulla konkurrensen från andra 
arter förhindras; genom betesgången skapas denna förutsättning, 
såsom ovan framhållits. Härigenom torde några spridda förekomster 
av Veronica officinalis och Calluna vulgaris i mer el. mindre mesofil 
ängsmark samt av Antennaria dioica i stäppartad torräng förklaras 
(jfr Steen 1954, s. 78, där Calluna betecknas som tämligen betes
känslig).

Av intresse i detta sammanhang är även de rätt talrika förekoms
terna av den acidifila Sieglingia decumbens i mesofil eller svagt 
hygrofil ängsmark med bl. a. Sesleria coerulea, Carex flacca, Orchis 
morio, Gymnadenia conopsea, Plantago maritima och Primula farinosa 
i fältskiktet samt Camptothecium lutescens och Thuidium philibertii 
i bottenskiktet. Förklaringen till detta förhållande torde vara den
samma som angivits för Calluna vulgaris och Veronica officinalis. 
Jfr Ellenberg i Walter 1963, s. 765-766 (Calluna och Sieglingia 
efter betningens upphörande på sura betesmarker i montant till 
submontant läge).

I he-stäpp på undersökningsområdet finnes spridda förekomster 
av några mer el. mindre acidifila arter: Viscaria vulgaris, Dianthus 
deltoides och Trifolium arvense. Detta förhållande torde bero på att 
konkurrensen från mer basifila arter ej är så stor i den av sig själv 
lågvuxna och tämligen glesa vegetationen; genom betning hålles 
vegetationen i ett ännu mer lågvuxet och utglesat tillstånd. Betr. 
liknande förekomster annorstädes i Albrunna lund hänvisas till 
uppsatsens andra del (Bodenborg 1966, s. 270). Jfr Braun-Blan- 
quet 1961, s. 220 ff. (Trifolium arvense och andra acidifiler i ostalpin, 
stäppartad vegetation), samt Ellenberg i Walter 1963, s. 234 ff. 
(förekomster på kalkjord av Melampyrum pratense och andra 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3



»Säurezeiger»); se även Albertson 1946, s. 22 ff., och 1950, s. 302 
och 307, samt v. Rociiow 1951, s. 47-48 (acidifiering av kalkjord).

Rörande vissa inom undersökningsområdet förekommande arter 
skall nu betesgångens betydelse och därmed sammanhängande 
förhållanden närmare beröras.

Poa bulbosa.

Som i uppsatsens första del angivits, växer Poa bulbosa inom undersök
ningsområdet väsentligen i th-stäpp och he-stäpp samt är påtagligt betes- 
gynnad. Walter (1943) anger P. b. var. vivipara för de sydliga fjädergräs- 
stäpperna i Ukraina och förklarar, att den där visat sig vara helt okänslig 
för stark betning (»typisches Gras der überweideten Flächen»), Enligt 
Krylov (1916) var P. bulbosa i västra delen av guvernementet Tomsk 
inskränkt till de sydligare stäpperna. Lavrenko (1961) betecknar för norra 
Kazakhstans del P. bulbosa som ökenstäppelement. Arten i fråga synes 
där huvudsakligen växa i mer el. mindre utpräglade sandstäpper (i Stipeta 
rubentis arenoso herbosa s.l. och i Stipeta pennatae psammophytica). Lavrenko 
anmärker även, att P. bulbosa vid nordgränsen för sin utbredning i norra 
Kazakhstan växer blott på lätta jordar, medan den på de sydligare stäp
perna och halvöknarna uppträder på lerjord. Ellenberg i Walter 1963, 
s. 604-605, anger P. bulbosa som »Charakterart der Ordnung Festucetalia 
vallesiacae».

Av det ovan anförda följer, att Poa bulbosa är en starkt värmeälskande 
(termofil) art, som växer i öppen vegetation av stäpp- eller halvökentyp. 
Den är alltså på sina nordvästeuropeiska utpostlokaler (bl. a. Öland) 
starkt beroende av att omgivande växttäcke genom betning hålles lågt 
och utglesat.

Orchis ustulata (som fertil).

Denna orkidé förekom 1958 talrikt i vegetation av typen he-stäpp inom 
område A av undersökningsområdet; 1959 intet ex. där; 1960 blott ett ex., 
på gränsen till område B; 1961 åtta ex. inom område A; 1962 intet ex. inom 
område A, medan samma år åtskilliga ex. förekom inom område B på 
mark av samma beskaffenhet som den, där arten förekommit på område A. 
Även utom undersökningsområdet har iakttagits, att arten ej förekommer 
på mark, där betning sedan längre tid tillbaka upphört, men däremot upp
träder på betad mark av i övrigt likartad beskaffenhet.

Ar 1965 har Orchis ustulata anträffats i blott 7 ex. på undersökningsom
rådet men i minst 18 ex. på den starkare betade alvarmarken alldeles utan
för undersökningsområdet och det på en yta avsevärt mindre än under
sökningsområdet. Intet av dessa 7 ex. har anträffats inom det under längre 
tid helt betesskyddade område A. År 1966 har 16 ex. anträffats på under
sökningsområdet, varav 6 på område A; år 1967 har över 100 ex. an
träffats, tämligen jämnt spridda över både A och B. Att arten ånyo, mer 
el. mindre talrikt, uppträder på område A, torde sammanhänga med att 
betning alltsedan 1963 sker där i samma omfattning som på område B.

Sv. Ilot. Tidskr., (il (1967): 3
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I detta sammanhang må framhållas, att Orchis ustulata efter mycket 
torra vårar, såsom våren 1964, ej utvecklas i he-stäpp (även våren 1959 
var mycket torr). Enligt Ellenberg i Walter 1963, s. 601 ff. och 623, 
är O. ustulata »Verbandscharakterart des Mesobromion».

Adonis vernalis.

Ifrågavarande art har alltsedan 1957 varit rätt talrik på område A och 
har fram t. o. m. 1963 spritt sig ej oväsentligt där; från början nästan ute
slutande på djupare jord med skogsstäppvegetation, företrädesvis vid sten
block samt vid och i busksnår, har den sedermera spritt sig till mark med 
relativt tunt jordlager och med vegetation, som på grund av betesfreden 
på området är i färd med att övergå från he-stäpp till na-stäpp. På område 
B har alltsedan 1957 blott några få ex. funnits. Genom betesfreden på om
råde A synes Adonis alltså ha fått möjlighet att kolonisera nya delar av 
området. Måttlig betning av nötkreatur synes å andra sidan icke decimera 
Adonis, såsom man kan se på vissa betade torrängar nere vid Kalmar sund, 
i Ventlinge socken; på dessa ängar växer Adonis mycket rikligt; även här 
är jordlagret djupt och vegetationen är av typen stäppartad torräng. Det 
visar sig också, att nötkreatur, som betar på marker med Adonis, icke för
tär densamma, i varje fall icke de mer utvuxna skotten. Däremot synes de 
späda bladskotten kunna bli uppätna samtidigt med omgivande vegetation. 
Härför talar bl. a. följande iakttagelser. På en viss del av undersöknings
området växte år 1966, före midsommar och innan betningen för året 
börjat, 18 skott av Adonis, de flesta helt små; intet av skotten stod inne i 
täta busknår utan alla växte på mer el. mindre öppen mark, med bl. a. 
mycket rikligt inslag av Artemisia oelandica; vegetationstypen var na-stäpp 
eller intermediär mellan denna och he-stäpp. Den 27 juli samma år, efter 
några veckors betning på undersökningsområdet, var åtminstone 1/3 av 
skotten försvunnen. Stark torka hade rått under tiden mellan de båda 
iakttagelsetillfällena. Härigenom förklaras, att Adonis före inträdet av 
betesfred på område A i huvudsak var inskränkt till sådana lokaler (busk
snår och stenblock), som var mer skyddade för betning. Betningen kan sägas 
ha bevarat Adonis vid status quo; de gamla förekomsterna skonades, medan 
de nytillkomna mestadels förintades, åtminstone om de växte på öppen 
mark.

På Stora alvaret torde Adonis vernalis helt saknas. Intet ex. därav har 
setts av mig på den del av Stora alvaret, som vidtar närmast utanför under
sökningsområdet, trots att åtskilligt med Adonis finnes alldeles innanför 
gränsmuren. På samma sätt förhåller det sig både norr och söder om under
sökningsområdet: omedelbart väster om Stora alvaret obetade eller av 
nötkreatur svagt betade områden med mer el. mindre skogsstäppartad 
vegetation och riklig förekomst av Adonis, på Stora alvaret däremot intet 
spår av densamma. Jfr Sterner 1938, karta nr 140 (utbredningen av Ado
nis vernalis på Öland). Nyssnämnda abrupta skillnad kan uppenbarligen 
ej härröra från nagon primär olikhet i de ekologiska betingelserna på ömse 
sidor om stenmurarna mot Stora alvaret; förklaringen ligger utan tvivel 
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i olika art och grad av kulturpåverkan. På Stora alvaret torde intensiv 
betesgång av främst får och hästar ha direkt eller indirekt utrotat de före
komster av Adonis, som säkerligen tidigare funnits även där. Jfr Wendel- 
berger 1953, s. 10-12. Observeras bör att fårbetning icke i och för sig torde 
skada Adonis; enligt Krausch 1961, s. 203, försmås den giftiga Adonis ver- 
nalis av fåren och gynnas därigenom i sin utbredning (se även Ohlsson 
1966, s. 110). På de delar av Stora alvaret, vilka ligger i närheten av Al
brunna lund, har emellertid får- och hästbetningen helt upphört och bet
ningen genom nötkreatur är rätt måttlig. Man kan då fråga sig, om ej 
Adonis genom fröspridning från förekomsterna i väster skulle kunna bilda 
bestånd ute på Stora alvaret. Möjligheterna till fröspridning i denna rikt
ning är emellertid små, i varje fall med vindens hjälp. Fröna är relativt 
stora och tunga; tämligen täta och höga stenmurar spärrar vägen åt öster, 
vartill på flera ställen kommer träd och busksnår vid murarna; i bakgrun
den, åt väster, vidtager hela vägen ett mer el. mindre väl utvecklat skogs
bälte, som kraftigt försvagar vindverkan från väster (nordväst, sydväst). 
Dock torde även myror bidraga till spridningen av de oljerika fröna. Bort
sett från frönas spridningsmöjligheter torde emellertid betesgången, för
utom att den måhända direkt, genom avbetning, nedtrampning och över
gödsling, förintat Adoms-förekomster på Stora alvaret, ha skapat sådana 
klimatiska, edafiska och biotiska förhållanden (uppfrysning om vintern, 
stark uttorkning av jordlagren om sommaren, låg humushalt, brist på 
skyddande busksnår, m. m.), som icke blott kommit redan befintliga Adonis- 
bestånd på alvaret att försvinna utan även förhindrat och alltjämt för
hindrar kolonisation där från de kvarvarande bestånden utanför alvaret.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att Adonis vernalis på Öland åt
minstone som regel är bunden till mer el. mindre djup och humusrik jord 
med ängsstäpp- eller skogsstäppvegetation (stäppartade torrängar, xero- 
fila snår) och följaktligen saknas på den utpräglade alvarmarkens tunna, 
humusfattiga lager av vittringsjord; först när den senare ståndortstypen 
genom betesfred eller tillräckligt svag betning undergått en viss utveckling 
i riktning mot den förra ståndortstypen inställer sig Adonis. Jfr Sterners 
(1938, s. 102) uppgift om Adonis’ ståndortsförhållanden på Öland: »In 
Trockenwiesen, besonders Avena pratensis-wiesen»; se även Sterner 1922, 
s. 291. Detta överensstämmer med artens förekomstsätt i dess huvudut
bredningsområde, de sydosteuropeisk-sydsibiriska stäpperna; där växer 
den huvudsakligen på de nordliga stäpptyperna (skogsstäpp, ängsstäpp) 
med degraderad, nordlig eller mäktig svartjord (tschernozjom); se Walter 
1951, III: 1 s. 425 ff. Liknande förekomstsätt har Adonis i inre Wallis, det 
enda område i Alperna där den anträffas. Enligt Braun-Blanquet 1961, 
s. 168 ff., växer Adonis där rikligt i associationen Brometo-Pulsalilletum 
montanae, subassociationen adonidetosum (490-570 m ö.h.). Denna asso
ciation intager bl. a. nord- eller nordvästvända sluttningar med relativt 
djup, kalkrik jord av rendzinatyp. Växttäcket är slutet och innehåller 
talrika mesofyter. Bland de viktigare följeväxterna till Adonis märkes 
Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, Phleum phleoides, Helianthemum 
nummularium, Medicago falcata, Prunella grandiflora, Veronica spicata
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och Centaurea scabiosa. Mosskiktet är mestadels väl utbildat och innehåller 
bl. a. Thuidium abietinum, Rhytidium rugosum och Hylocomium splendens.
I livsformsspektrum dominerar hemikryptofyter, medan therofyter spelar 
en obetydlig roll. Associationen har alltså en måttligt xerofil prägel; den 
hänlöres till ordningen Festucetalia vallesiacae. Betning är en förutsättning 
för associationens existens. I obetat tillstånd övergår den till Quercion 
pubescenti-petraeae eller till tallskog. Se även Krausch 1961, s. 182 och 
186-187 (Adonis vernalis’ ståndortsförhållanden i Brandenburg m. m.).

Anemone pratensis.

Denna art är inom undersökningsområdet talrik i he-stäpp strax innan
för muren mot Stora alvaret; utanför muren däremot finnes blott något 
enstaka ex. av den. Någon väsentlig primär olikhet i de ekologiska för
hållandena på ömse sidor om alvarmuren finnes ej. Skillnaden i förekomst 
får säkerligen, som ovan framhållits betr. Adonis vernalis, tillskrivas olikhet 
i kulturpåverkan. Intensiv betning torde helt eller nästan helt ha utrotat 
de tidigare förekomsterna på Stora alvaret av Anemone pratensis, som där
emot ej synes ha skadats av den måttliga betningen av hästar och nötkrea
tur inom undersökningsområdet och vissa närliggande områden väster 
om Stora alvaret. Jfr Pettersson 1958, s. 100 (Anemone pratensis på 
Gotland).

Aster linosyris.

Arten i fråga har talrika förekomster närmast väster om muren mot Stora 
alvaret såväl på undersökningsområdet som norr och söder därom men synes 
helt saknas på angränsande delar av Stora alvaret. Förklaringen härtill 
torde vara densamma som ovan angivits för Adonis vernalis och Anemone 
pratensis. På undersökningsområdet har iakttagits, att boskapen ofta 
betar av skotten på Aster linosyris. Jfr Rosenkranz 1954, s. 330-331.

Artemisia rupestris.

På Stora alvaret anträffas ifrågavarande art huvudsakligen på lågt 
liggande kalkhällmarker med tunt och periodvis starkt fuktigt jordlager 
(säsonghygrofil alvarhed). Den har dessutom iakttagits i halofil vegetation 
på av havsvatten tidvis översvämmad hällmark på nordöstra Öland. Inom 
undersökningsområdet återfinnes artens fåtaliga förekomster uteslutande 
på högt liggande kalkhällmark med tunt jordlager och med starkt xerofil 
vegetation (he-stäpp); här växer den tillsammans med bl. a. Artemisia 
oelandica och A. campestris. Upphör betningen på sistnämnda slag av stånd
ort konkurreras A. rupestris ut av andra arter, t. ex. av A. oelandica, må
hända beroende på att de tätt till marken tryckta, mattliknande vegetativa 
skotten blir övervuxna och förkvävda av bladverket hos andra arter. Över
huvud synes A. rupestris såväl på hygriska som på xeriska ståndorter vara 
beroende av en viss, ej alltför svag betning. I detta sammanhang må an
märkas, att ett bestånd av A. rupestris iakttagits på halvkulturmarken 
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Fig. 2. Östra delen av skittet närmast norr om Oxhagen (se Rodenborg 1966, s. 277 ff.). 
I gläntan bortom stenmuren t. h. skymtar Stora alvaret. I förgrunden stäppartad 
vegetation med visst hygriskt inslag; bl. a. rikligt med Aster linosyris. Foto Ulf

Svedberg 2.7.1966.

omedelbart söder om undersökningsområdet. Växttäcket är där fläckvis 
glest, den grovgrusiga jorden ligger bar och åtskilliga arter ur alvarfloran 
har vandrat in och koloniserat de öppna partierna vid sidan av Dactylis 
glomerata, Medicago sativa och Trifolium pratense (delvis kan det ju också 
röra sig om relikter från tiden före områdets kultivering). Gemensam för 
de tre ovannämnda slagen av naturliga ståndorter för Artemisia rupestris 
är förekomsten av hällmark med mer el. mindre tunt jordlager av alkalisk 
reaktion. Lavrenko (1961) karakteriserar för norra Kazakhstans del A. 
rupestris som dels petrofil (som klippstäppelement ingående i Stipeta ru- 
bentis helictolrichosa desertorum herbosa s.l.), dels halofil (ingående i Festuceta 
sulcatae på halofytiska stäppvarianter med solonets-och solontschakjordar), 
vilket ju passar in även på dess öländska förekomster. Även i Flora URSS 
(1961) anges A. rupestris för såväl solontschak- och solonetsjordar som blottad 
kalksten.

Artemisia rupestris har på område A, dvs. den från 1957 till hösten 1962 
betesfredade delen av undersökningsområdet blommat mycket sporadiskt; 
1958 förhållandevis riklig blomning (flera lokaler); 1959 och 1960 ingen 
blomning; 1961 blomning på blott 1 lokal; 1962-1965 ingen blomning. 
Utebliven blomning torde sammanhänga med försvagad vitalitet, sedan 
betningen på området upphörde och konkurrensen från de omgivande ar
terna därigenom blev större.
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Artemisia oelandica.

Denna art är mycket riklig på undersökningsområdet och har åtskilliga 
förekomster även norr och söder därom, väster om muren mot Stora alvaret, 
men är sparsam öster om muren. Icke minst är skillnaden stor, när det 
gäller fertila skott; väster om alvarmuren regelbunden och ofta riklig 
blomning, öster därom sporadisk och aldrig riklig sådan. Även i detta fall 
har utan tvivel betningen på Stora alvaret haft en ogynnsam inverkan.

Om Artemisia oelandica på undersökningsområdet skall nu något mer 
detaljerade uppgifter lämnas. Som nyss nämnts är den mycket riklig och 
dess vegetativa skott täcker på flera ställen marken som en stor samman
hängande matta av gråaktig färgton. Denna mattbildning är typisk för 
he-stäppen och na-stäppen inom området. Antalet fertila skott är emeller
tid mycket växlande i dessa vegetationstyper; vissa år (t. ex. 1958, 1961 
och 1964) utvecklas fertila skott i stor mängd (framför allt 1961, då jag 
31.8. för arten ifråga antecknat »synnerligen riklig blomning»), andra år 
(t. ex. 1963) framkommer blott ett och annat dylikt skott. De fertila skotten 
har vanligen, åtminstone som unga, en påfallande gråaktig (ljusgrå) färgton.

Utom i he-stäpp och na-stäpp växer A. oelandica även i de yttre delarna 
av xerofila snår. Här blir den dock aldrig så dominerande som på de öppna 
ytorna i de båda förstnämnda vegetationstyperna. Antalet fertila skott är 
i de xerofila snåren ej heller så varierande under olika år och utgör aldrig 
mer än en ringa del av det antal, som under för arten gynnsamma år utveck
las i he-stäpp och na-stäpp.

I detta sammanhang må anmärkas, att Shpa-arterna enligt iakttagelser 
på de sydryska fjädergrässtäpperna försvinner vid intensiv betning (Wal
ter 1943, s. 103, och Berg 1958-1959, del II s. 50). Det är därför möjligt, 
att frånvaron av Stipa pennala på Öland beror på att den utrotats där just 
genom stark betning. Falbygdens Shpa-kullar däremot torde ha betats 
tämligen svagt (Fridén 1948). Jfr nedan s. 376 (Carex montana). Se även 
Rosenkranz l.c.

Vegetationsutvecklingen inom undersökningsområdet och 
närliggande områden.

Vid försök att rekonstruera tidigare vegetationstillstånd inom 
undersökningsområdet är man huvudsakligen hänvisad till träd
skiktet och till rester därav. Som förut angivits är samtliga ex. av 
Quercus robur mer el. mindre unga utom ett, som växer på lågt 
liggande mark och omgives av fuktsnår och meso-hygrolil snårskog. 
Ej heller sistnämnda ex. är anmärkningsvärt gammalt. Samtliga ex. 
av Fraxinus excelsior är mer el. mindre unga. Däremot finnes flera 
kraftiga och säkerligen mycket gamla ex. av Crataegus curvisepala. 
Dessutom finnes gamla, trädformiga ex. av Rhamnus cathartica och 
Euonymus europaeus. Fraxinus och Euonymus har ofta vuxit upp inne 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3



FLORA OCH VEGETATION I ALBRUNNA LUND. III 365

bland taggiga eller torniga buskar, där de varit skyddade för betes- 
dj uren.

1 na-stäpp och säsonghygrofil alvarhed finnes åtskilliga gamla 
men mycket lågvuxna ex. av Prunus spinosa. I mer el. mindre hygriska 
vegetationstyper anträffas stora och utbredda ex. av Juniperus, 
säkerligen av betydande ålder.

Stubbar eller eljest rester av döda grövre träd har icke iakttagits. 
Danielsson, den i uppsatsens början omnämnde förre ägaren till 
skiftet Oxhagen, har uppgivit, att Oxhagen tidigare hade en betydligt 
glesare träd- och buskvegetation än vad nu är fallet. Trädskiktet 
bestod nästan uteslutande av hagtorn. Ek fanns knappast. Tokbusken 
växte i avsevärt mindre mängd än nu; de hästar, som då gick i 
hagen, betade i viss utsträckning av tokskotten; korna däremot äter 
ej av tokbuskarna.

Av det anförda följer, att undersökningsområdet under en tid, 
vars slut ej ligger särskilt långt tillbaka, blott haft enstaka träd eller 
trädliknande buskar; dessa utgjordes nästan utan undantag av ex. 
av Crataegus, Rhamnus cathartica och Euonymus europaeus. Den 
sistnämnda växte inne bland snår av andra träd och buskar, där 
den var skyddad för betesdjuren; Crataegus och Rhamnus cathartica, 
mer el. mindre torniga arter, förekom även fristående. Härtill 
kom låga snår av Prunus spinosa samt, huvudsakligen på fuktigare 
mark, spridda förekomster av Juniperus. Betr. Potentilla fruticosa 
se ovan.

Ett indicium på att undersökningsområdet tidigare haft karaktär 
av öppen betesmark är frånvaron av ett antal längre norrut i Al
brunna lund vanliga lundväxter, nämligen Anemone hepatica, 
Pulmonaria officinalis, Mercurialis perennis och Gagea lutea; härtill 
kommer Anemone ranunculoides, som på undersökningsområdet 
anträffas blott på en enda lokal. Lämpliga ståndorter för dessa 
lundväxter synes numera finnas på åtskilliga ställen inom området.

Av intresse i detta sammanhang är de spridda förekomsterna av 
åkermossan Eurhynchium distans i olika slag av snårvegetation 
inom undersökningsområdet; arten i fråga torde vara en relikt från 
en tid med mer intensiv betesgång på området, då öppen jord bilda
des och vidmakthölls genom djurens tramp och betning. Enligt 
Steen 1958, s. 46, är Eurhynchium distans starkt betesgynnad. Se 
f. ö. v. Krusenstjerna 1945, s. 129 ff. och 137.

Förekomsten av Brachythecium mildeanum inne i snårig småskog 
tyder på att lignoserna först på senare tid tagit överhanden och att

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3



366 LARS RODENBORG

öppen ängsmark med blott spridda lignoser tidigare varit förhärs
kande (se v. Krusenstjerna 11. cc.).

De rikliga förekomsterna av kärrmossan Mnium seligeri i meso- 
hygrofil snårskog skulle kunna tolkas som relikter från ett tidigare 
stadium i vegetationsutvecklingen, då betad och upptrampad kärräng 
med spridda buskar och småträd var förhärskande i snårskogens 
ställe, il/, seligeri synes dock föredra ståndorter med en viss beskugg- 
ning genom lignoser. Jfr beskrivningarna i uppsatsens andra del 
av vegetationen i en periodvis vattengenomdränkt eller översvämmad 
sänka på ömse sidor om alvarmuren ett stycke söder om undersök
ningsområdet; på alvarsidan lignosfri, vätartad vegetation med 
dominerande Drepanocladus intermedins och Campylium polygamum 
i bottenskiktet men utan M. seligeri-, på andra sidan snår av Poten- 
tilla fruticosa med dominant M. seligeri i bottenskiktet. 5>e vidare 
v. Krustenstjerna 1945, s. 140 f. Det bör här framhållas, all 
lundmossan Mnium undulatum ej anträffats inom undersöknings
området.

I ovan berörda spörsmål om mossarter som indikatorer på tidi
gare vegetationstillstånd hänvisas f. ö. till Sjögren 1964, s. 55-56 
och 123 (bottenskiktsrelikter i igenväxande ängar och lövängar).

Alla nu nämnda omständigheter talar för alt betningen på un
dersökningsområdet förr varit intensivare än i våra dagar.

Vissa iögonenfallande drag i vegetationsutvecklingen på senare 
tid må här framhållas. Kraftig utveckling av Potentilla fruticosa 
på mer el. mindre lågt liggande mark med djup jord. Talrika små
träd och skott av Quercus robur, såväl i fuktsnår och mesofila snår 
som i vegetation av skogsstäpptyp; de llesta ex. uppträder dock på 
lägre liggande och tämligen fuktig mark. Fraxinus excelsior sprider 
sig på samma slags mark som Quercus robur; Fraxinus förekommer 
dock inte på långt när i samma antal. Viburnum opulus sprider sig 
i mesofd till svagt hygrofil vegetation. Även Euongmus europaeus 
är i tydlig spridning; den uppträder därvid både på xeriska och på 
relativt hygriska ståndorter. Av intresse är slutligen Betula-arternas 
uppträdande. Av Betula pubescens har, som tidigare nämnts, blott 
ett litet skott anträffats, nämligen i fuktäng. Av Betula verrucosa 
finnes både större och mindre ex.; samtliga växer emellertid i mesofil 
eller hygrofil vegetation. 1 de mer xeriska vegetationstyperna, t. ex. 
de xerofila snåren, saknas B. verrucosa helt. Understrykas bör, att 
Corylus avellana liksom släktet Ulmus helt saknas inom undersök
ningsområdet och dess nära omgivningar.
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I samband med den kraftiga spridningen av busksnår av olika 
slag torde Rhytidiadelphus triquetrus i motsvarande mån ha brett 
ut sig (jfr Sjögren s. 55-56). Som i uppsatsens första del framhållits, 
förekommer i mesohygrofil snårskog rikligt med Mnium seligeri och 
Rhytidiadelphus triquetrus, varvid den förra torde representera ett 
tidigare stadium i vegetationsutvecklingen än den senare. Som en 
följd av igenväxningen till snårskog torde markytan åtminstone tid
vis ha blivit avsevärt torrare med resultat att den senare mossarten 
kraftigt spritt sig.

Beträffande den framtida vegetationsutvecklingen inom under
sökningsområdet må följande anföras.

Om kreatursbetet helt upphörde, skulle på mark med djupare 
jord, antingen marken är av fuktigare eller torrare typ, säkerligen 
i accelererad takt den utveckling fortskrida, som inletts under den 
hittillsvarande perioden med viss begränsad betning. Fuktäng och 
fuktsnår skulle till slut övergå till askblandskog med inslag av 
Querem och Betula (rörande konkurrens mellan Querem och Fraxi- 
nus se Lindquist 1938, s. 92 ff, 117 ff och 132 ff); Potentilla fruticosa 
skulle då så småningom försvinna, troligen på grund av stark be- 
skuggning, och ersättas av Filipendula ulmaria såsom redan skett 
på vissa områden längre norrut i Albrunna lund (se Rodenborg 
1966, s. 262, 273-275 och 280-281). På högre liggande, torr mark 
med mer el. mindre djup jord skulle vegetationen genomgående få 
en skogsstäppartad prägel och de stäppartade torrängarna skulle 
blott bli fragment mellan grupperna av xerofila lignoser; Fraxinus 
skulle även här bli dominerande trädskiktsart; buskskiktet skulle 
domineras av Lonicera xylosteum; fältskiktet torde förbli tämligen 
artrikt, åtminstone på stenig eller blockrik mark, med inslag av 
t. ex. Adonis vernatis, Geranium sanguineum, Origanum vulgare och 
Galium triandrum.

Kalkhällmark med mer el. mindre tunt jordlager torde, om betes- 
fred under längre tid finge råda, bli täckt av täta bestånd av vissa 
perenna örter, som till följd av vegetativ förökning eller av annan 
orsak bildar mattor, snår eller kraftiga tuvor, såsom Sedu/n-arter, 
Fragaria viridis, Medicago falcta, Helianthemum nummularium, 
Aster linosyris och Artemisia oelandica. Ett mer el. mindre glest 
buskskikt av Prunus spinosa och Rosa skulle utbildas. Orkidéer, 
Carices och annueller skulle däremot bli sparsamma eller helt 
försvinna. Vegetationen skulle mer el. mindre anta karaktären av 
nanophanerofytstäpp.
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Fig. 3. Detalj bild från östra delen av skiftet närmast norr om Oxhagen. På bortre 
sidan av muren i bakgrunden ligger Stora alvaret. På främre sidan av muren xerofila 

snår och stäppartad torräng. Foto Ulf Svedberg 2.7.1966.

Den ovan skisserade framtida vegetationsutvecklingen på under
sökningsområdet under förutsättning av betesfred har redan mer el. 
mindre uppnåtts på vissa norr om området liggande och till Stora 
alvaret i öster gränsande skiften, som tidigare torde ha betats ungefär 
som Oxhagen men på senare tid varit helt betesfredade eller blott 
obetydligt betade. En redogörelse för vegetationsförhållandena på 
nämnda skiften har lämnats i andra delen av denna uppsats.

Stora alvarets nuvarande vegetation på annan mark än den, där 
kalkhällen går i dagen eller endast täckes av ett tunt jordlager, har 
säkerligen genom kulturpåverkan under långa tider i form av mer el. 
mindre intensiv betning, bl. a. fårbete, uppstått ur skilda, av träd 
och buskar mer el. mindre dominerade vegetationstyper (skogs- 
stäpp, fuktsnår, lundartad vegetation m. m.), vilka ännu återfinnes 
på vissa områden omedelbart väster om Stora alvaret och vilka 
beskrivits därifrån i denna uppsats; jfr Martinsson 1965, s. 52—54 
(ridåskogar på alvaret).

Den intensiva betningen på Stora alvaret under äldre lid har 
med all sannolikhet haft en övervägande negativ inverkan på 
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flora och vegetation där (försvinnande av beteskänsliga arter, uni
formering av vegetationen); jfr Sterner 1955, s. 75—76. Vill man 
få en rik och mångsidig utveckling av floran och vegetationen, synes 
betesgången böra inskränkas till måttlig betning av hästar och (eller) 
nötkreatur (ang. skillnaderna i betningshänseende mellan nötkreatur, 
får och hästar se Steen 1958, s. 61 ff). Betningen bör ske antingen 
extensivt under längre sammanhängande tider, som fallet torde 
ha varit, innan systematisk betning genom tamboskap började 
äga rum, eller mer intensivt under kortare perioder med betesfred 
dessemellan, såsom på senare år skett i Oxhagen. Det nu anförda 
torde böra beaktas vid övervägande av lämpliga åtgärder för skötseln 
av naturskyddsområden på Stora alvaret. Jfr Walter 1943, s. 102 ff 
och 109-110, Steen 1958, s. 38 ff, Berg 1958-1959, del II s. 49 ff, 
Stålfelt 1960, s. 239, Ellenberg i Walter 1963, s. 225 If och 
621 ff, samt Martinsson 1965, s. 50 ff.

Vissa arters indigenat och därmed sammanhängande frågor.

Inom undersökningsområdet och de andra i denna uppsats be
handlade områdena omedelbart väster om Stora alvaret har med 
all sannolikhet betningen aldrig varit så intensiv som den under 
långa tidrymder varit på Stora alvaret. Detta torde vara den vikti
gaste orsaken till den stora skillnaden i flora och vegetation mellan 
områdena i fråga och Stora alvaret. Den relativt måttliga betning, 
som varit förhärskande på områdena, gör att dessa torde ha bevarat 
många sådana inslag i flora och vegetation, som till följd av den 
hårda betningen med bl. a. får och hästar gått förlorade på Stora 
alvaret. Betningsintensiteten på dessa väster om Stora alvaret belägna 
områden under den tid, då människan här drivit boskapsskötsel, 
torde ej i någon högre grad ha skilt sig från vad tidigare varit fallet. 
Med all sannolikhet kan man förutsätta, att antalet växtätande vilda 
däggdjur, ur betessynpunkt jämförbara med nutida nötkreatur och 
hästar, i början av postglacial tid var avsevärt mycket större än i 
våra dagar. I och med människans framträngande i dessa trakter 
blev emellertid de större vilda däggdjuren så småningom nästan 
helt utrotade, i den mån de icke domesticerades. Som exempel på 
de däggdjur, som här torde komma ifråga, må nämnas vildsvin, 
uroxe och skilda hjortdjur; fossilfynden synes dock vara mycket 
sparsamma; se bl. a. Ekman 1922 och Hanson 1955. Betningens 
inverkan på områdena i fråga skulle alltså kunna ha varit i stort
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Fig* 4. Gränsen mellan centrala delen av Albrunna lund och Stora alvaret därutanför. 
Alvarmuren är dold av skogsbrynet t.v. I förgrunden t.h. snårparti med ung ask. Genom 
avtagande av betningen på denna alvarmark vandrar buskar och träd ut på alvarmar- 

ken, som är tämligen lågt liggande och har djup jord. Foto Ulf Svedberg 2.7.1966.

sett rätt likartad under hela den postglaciala tiden 1'rain till våra 
dagar, nämligen en mer el. mindre måttlig inverkan först genom 
blott vilda djur och senare i allt högre grad genom tamboskap. Härav 
följer att sådana arter, som här uteslutande eller företrädesvis 
växer på kreatursstigar eller annan blottad jord eller som gynnas 
av gödslad mark (nitrofila arter), icke behöver ha införts hit med 
människan (antropokorer, synantroper) utan kan vara fullt ur
sprungliga (indigena). I)et har ofta antagits, att dessa arter tidigare 
varit inskränkta till havsstränder och liknande ståndorter för att 
sedan, gynnade av kulturen, vandra in på annan slags mark, såsom 
åkrar, vägar, gårdar etc. Det är emellertid sannolikt, att åtminstone 
några, om icke alla, av ifrågavarande arter även före den mänskliga 
kulturens uppträdande växte på blottad eller gödslad jord annor
städes än på havsstränder o. dyl., såsom vid fågelkolonier i inlandet, 
vid av gnagare bildade gångar och jordhögar samt på stigar och läger
platser för vilda djur i allmänhet. Detta skulle kunna gälla t. ex. 
Urtica dioica, Polygonum avicalare, Chenopodium album, Plantago 
major och Cirsium arvense. Här bör emellertid observeras ev. före- 
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kommande differentiering av berörda arter i skilda raser (ekotyper) 
med ibland olika geografiskt ursprung. Jfr Braun-Blanquet 1951, 
s. 365 IT., Erdtman 1955, Fries 1958, s. 28-29 och 44, Berg 1958— 
1959, del II s. 49 ff., Stålfelt I960, s. 239, Pettersson 1963, 
s. 130 11'., Ellenberg i Walter 1963, s. 60, 299 11'., 556—557, 755 
och 794, Martinsson 1965, s. 54, samt Berglund 1966, del I s. 
138 och 149, del II s. 160 och 166.

Arrhenatherum elatius, Elytriyia repens och Knautia arvensis, 
vilka ibland betraktas som synantroper i Norden, frånsett havs
strandförekomster för de båda gräsarterna, uppträder inom områ
dena i fråga till synes utan något samband med kulturen; de gynnas 
tvärtom av utebliven betning. Intet vägande skäl synes mig föreligga 
för att betrakta dessa tre arter som synantroper i nu berörda trakter. 
Vad de båda gräsarterna beträffar, uppträder de huvudsakligen i 
xerofil eller mesofil snårvegetation. Vid betesfred sprider de sig 
kraftigt och kan då bilda stora, täta bestånd på ståndorter med mer 
el. mindre djup jord och tämligen god ljustillgång. Beträffande Arr
henatherum jfr Sterner 1933 (Kalmarsunds skärgård) och Ser- 
nander 1948, s. 71-73. Angående Knautia se Sterner 1938, s. 155; 
jfr Berglund 1966, del II s. 126 och 186 (pollenfynd från atlantisk 
tid i östra Blekinge).

Cynosurus cristatus, vilken ävenledes ibland betraktas som synan- 
trop i nordisk vegetation, uppträder, som i uppsatsens första del 
angivits, på undersökningsområdet mer el. mindre rikligt i mesofil 
ängsmark och i säsonghygrofil alvarhed. Den är visserligen tydligt 
betesgynnad men efter vad ovan anförts hindrar detta ej, att den i 
dessa trakter kan vara äldre än den mänskliga kulturen där; under 
vissa tider måhända mer sporadiskt förekommande men dock med 
bevarad kontinuitet. Jfr Sterner 1933, s. 223, och 1938, s. 66; 
den på sistnämnda ställe lämnade ståndortsangivelsen »in Kultur
wiesen verschiedener Art» är i varje fall ej uttömmande.

Erodiam cicutarium uppträder i dessa trakter på kalkhällmarker 
med tunt jordlager och gles vegetation. Intet skäl synes mig föreligga 
för att betrakta den som synantrop på dessa växtplatser. Den torde 
vara lika ursprunglig där som ex.vis Geranium molle. Jfr Sterner 
1938, s. 35, och Krauscii 1961, s. 183 (ogräsarter i stäppvegetation). 
Se även Weimarck 1963 och Rothmaler 1962 (indigena och synan- 
tropa typer inom Erodium cicutarium- och E. glutinosum-komplexen). 
Av intresse är vidare Gams 1927, s. 361 ff.

På undersökningsområdet har anträffats både Stellaria media
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s. str. och S. apetnln. Den förra är uppenbarligen rent tillfällig 
(blott sedd 1965, på ställe där jorden blivit omrörd genom mänsklig 
verksamhet). Den senare däremot synes vara ett stabilt inslag i 
xerofil snårvegetation, där den anträffas tillsammans med Poly- 
gonatum odoratum, Draba muralis, Veronica chamaedrys och Arte
misia oelandica-, den är med all sannolikhet indigen i dessa trakter. 
Enligt Sterner (1938) har S. apetala på Öland endast anträffats 
på sandiga havsstränder och på blottlagd sandjord i strandens 
närhet. S. apetala synes i xerofil snårvegetation vara en motsvarig
het till S. neglecta i mer hygrofil lundvegetation.

Centaurea scabiosa är enligt Sterner (1938) arkeosynantrop på 
Öland. Inom undersökningsområdet förekommer den, som i upp
satsens första del angivits, blott i några få ex. 1 undersökningsom
rådets närhet har den endast anträffats på sådan mark, som normalt 
ej betas (i xerofil snårvegetation vid stenmurar). C. scabiosa är 
mycket beteskänslig. De fertila skotten synes nämligen regelmässigt 
avbetas, så snart tillfälle finnes, varigenom fruktsättning och sprid
ning förhindras. På grund härav kan arten på Öland mycket väl 
ha utrotats från sådana områden, där mer el. mindre intensiv betes
gång förekommit, och huvudsakligen blivit inskränkt till mer betes- 
skyddade ställen såsom invid stenmurar, på åkerrenar och väg
kanter. På så sätt kan C. scabiosa ha fått en skenbart synantrop 
utbredning på Öland. Jfr nedan s. 376 (jämförelse med Falbygdens 
torr ängsbackar). Se även Berglund 1966, del I s. 138 och 175 
(pollenfynd från yngre Dryas-tid i östra Blekinge).

Några växtgeografiska jämförelser.

I Braun-Blanquets arbete »Die inneralpine Trockenvegetation» 
(1961) finnes talrika exempel på assiociationer, som mer el. mindre 
nära ansluter sig till de i denna uppsats beskrivna xeriska vege- 
tationstyperna på vissa av Stora alvarets randområden. De llesta 
av dessa associationer tillhör ordningen Festucetalia vallesiacae 
(»subkontinentale Steppenrasen»).

Om de inneralpina stäppartade växtsamhällenas beroende av 
kulturen säger Braun-Blanquet (s. 47): »sie stehen zum weitaus 
grössten Teil auf ehemaligem Waldboden und verdanken ihre heute 
mächtige Ausbreitung dem Eingriff des Menschen. Sich selbst 
überlassen würden sie über kurz oder lang wieder vom Wald über
schattet und erdrückt».
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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De nämnda associationerna av Festucetalia-ordningen utgör syd
västliga utposter, spridda från Provence i väster till Steiermark i 
öster, av utpräglat kontinentala, stäppartade växtsamhällen. Dessa 
utposter är mer el. mindre starkt uppblandade med submediterrana 
lloraelement. De xeriska vegetationstyperna på Stora alvarets rand
områden utgör nordvästliga utposter av nämnda stäppartade sam
hällen, utposter som där är uppblandade med bade subatlanlisk- 
submediterrana lloraelement och element från de värmeälskande 
ekblandskogarna i Central- och Sydosteuropa. Ännu längre åt 
nordväst är dessa växtsamhällen representerade på utpostlokaler 
på Falbygden (åssluttningar och kalkbranter med bl. a. Stipa pennata 
och Dracocephalum ruyschiana) samt, i mer fragmentariska ut- 
bildningsformer, vid Oslofjorden och i Gudbrandsdalen. På bal
bygden liksom i Gudbrandsdalen är emellertid det subatlantisk- 
submediterrana och det till de värmeälskande ekblandskogarna 
hörande floraelementet mycket svagare utbildat än på Öland och 
vid Oslofjorden; i stället finnes på Falbygden och i Gudbrandsdalen 
ett betydande inslag av borealmontana, mer el. mindre kontinen
tala arter, som saknas eller är sällsynta på södra Öland.

I korthet skall nu en jämförelse ske mellan de stäppartade vege
tationstyperna (inkl. de xerofila snåren) på Stora alvarets random
råden och motsvarande vegetationstyper på Falbygdens åsar, morän
kullar och kalkbranter (nedan sammanfattade under benämningen 
torrängsbackar). Typiska exempel på dessa torr ängsbackar utgör 
Sffpa-lokalerna. Däremot avses här ej Falbygdens alvarmarker, 
vilka i viss mån förhåller sig till torrängsbackarna där som Stora 
alvaret till sina randområden. Jämförelsen motiveras bl. a. av att 
det i båda fallen förelegat en tämligen lindrig kulturpåverkan i form 
av måttlig betning.

Skillnaderna mellan randområdena och torrängsbackarna är, 
som framgår av det följande, mycket avsevärda.

Antalet träd- och buskarter är på Falbygdens torrängsbackar 
mindre än på Stora alvarets randområden och de flesta falbygds- 
arterna har en mer borealkontinental prägel. De vanligaste ligno- 
serna på torrängsbackarna synes vara Pinus, Juniperus (mycket 
riklig), Rhamnus cathartica, Prunus avium (i allmänhet småskott), 
Sorbus aucuparia, S. intermedia, Rosa villosa, R. majalis, Cotoneaster 
integerrima (saknas helt på de av mig undersökta randområdena) 
och Fraxinus (i allmänhet yngre ex.); även Picea abies, Betula, 
Populus tremula, Malus silvestris, Rubus idaeus, Rosa dumalis och
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Lonicera xylosteum har anträffats. Däremot saknas (eller är mycket 
sällsynta) t. ex. Querem robur, Crataegus oxyacantha, Prunus spinosa, 
Rosa canina och Euonymus europaeus. I detta avseende har den stäpp- 
artade vegetationen på Falbygdens torrängsbackar en mer nordligt 
kontinental prägel än motsvarande vegetation på Stora alvarets 
randområden. Framhållas bör dock att Pirius och i synnerhet Juni- 
perus torde ha gynnats avsevärt av betningen på torrängsbackarna 
och att på sådana områden, där betningen numera är obetydlig eller 
helt upphört, lövträdsarter som Fraxinus och Prunus avium i viss 
mån intar de båda coniferernas plats.

Inslaget av annueller synes vara obetydligt på Falbygdens torrängs
backar. Speciellt vinterannueller synes spela en mycket underordnad 
roll. För dessa områden torde endast följande annueller vara upp
givna: Saxifraga tridactylites, Linum cathartieum, Medicago lupulina, 
Arenaria serpyllifolia, Alyssum alyssoides, Androsace septentrionalis, 
Satureja acinos och Euphrasia; Saxifraga och Androsace på kalkbran
ten Varholmen. De flesta av dessa arter och samtidigt de vanligare 
av dem har sin huvudblomning förlagd till sommaren.

Vid en undersökning i juni 1965 av de båda Sfipa-lokalerna vid 
Nolgården i Näs’ socken jämte kringliggande åsar (se Friden 1948 
och Rodenborg 1965 a) kunde jag ej anträffa andra annueller än 
Arenaria serpyllifolia, Medicago lupulina, Linum cathartieum, Satureja 
acinos och Myosotis arvensis. Av dessa förekom emellertid Arenaria 
och Myosotis blott på eller i närheten av direkt kulturskapade lokaler 
såsom åkrar (Myosotis) och grusmark, där jordtäcket avlägsnats 
(Arenaria). Vårblommande annueller (vinterannueller) såsom Ero- 
phila verna, Myosotis hispida, M. strieta, Cerastium-ssp. och Veronica- 
spp. syntes helt saknas på åsarna i dessa trakter trots att det på de 
mer el. mindre branta åssluttningarna med stäppartad vegetation 
finnes större eller mindre fläckar med naken jord, där annueller 
skulle ha möjlighet att utveckla sig. Se även Albertson 1946, s. 16.

På Stora alvarets randområden däremot spelar annueller, framför 
allt vår- och försommarblommande vinterannueller, en mycket 
stor roll både i fråga om art- och individantal. Rikedom på vinter
annueller synes vara ett subatlantisk-submediterrant drag och inslaget 
av sådana försvagas åt öster, mot Sydsibirien, Kazakhstan och Altaj- 
bergen. Denna förändring i väst-östlig riktning torde bero på att 
vinterannuellerna för sin utveckling fordrar milda och tämligen fuk
tiga höstar eller vintrar. Även i denna del har vegetationen på Fal
bygdens torrängsbackar alltså mer kontinental prägel än vegetationen 
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på Stora alvarets randområden. Jfr Braun-Blanquet 1961, s. 18 
och 113 (annueller i inneralpin stäppvegetation) samt Danert, 
Geier och Hanelt 1961, s. 86-87 (frånvaro av »Frühjahrs-Annuel- 
len-Aspekt» i stäppvegetation i nordöstra Mongoliet). Se även Ro
denborg 1965 a.

Överhuvudtaget saknas på Falbygdens torrängsbackar (eller är 
mycket sällsynta där) ett stort antal arter, som mer el. mindre talrikt 
förekommer i xeriska vegetationstyper på Stora alvarets randområ
den. Många av dessa arter är till utbredningstypen subatlantiska 
sensu Hultén (1950). Hit hör följande: Allium vineale, A. scorodo- 
prasum, Orchis morio, Cerastium pumilum, Dianthus armeria, Euony- 
mus europaeus, Vicia lathyroides, Trifolium striatum, Crataegus 
oxyacantha, Sedum album, S. rupestre, Saxifraga granulata, Hor- 
nungia petraea, Draba muralis, Valerianella locusta och Serratula 
tinctoria; nästan halva antalet är typiskt nog annueller (jfr ovan). 
Även av övriga arter, som saknas (eller är mycket sällsynta) på 
Falbygdens torrängsbackar, har många en västligt betonad huvud
utbredning och saknas öster om Ural. Dylik utbredning har Allium 
oleraceum, Gagea pratensis, Arrhenatherum elatius, Sesleria coerulea, 
Anemone pratensis, Corydalis pumila, Trifolium campestre, Prunus 
spinosa, Agrimonia eupatoria, Geranium molle, Laserpitium latifolium, 
Torilis japonica och Armeria maritima. Även Ranunculus bulbosus och 
Helianthemum nummularium, som båda är mycket allmänna på 
södra Öland men är sällsynta på Falbygden, har en västligt betonad 
huvudutbredning och saknas öster om Ural.

Ett betydande inslag i vegetationen på torr ängsbackarna i Fal
bygden utgör det boreala och subboreala floraelementet, som är 
mycket svagare representerat på södra Öland. Hit hör bl. a. följande 
arter på torrängsbackarna: Pinus silvestris, Picea abies, Luzula 
multiflora, Sorbus aucuparia, Rubus idaeus, R. saxatilis, Fragaria 
vesca, Hypericum maculatum och Solidago virgaurea, av vilka ingen 
anträffats i xeriska vegetationstyper på de av mig undersökta rand
områdena till Stora alvaret. Rubus idaeus, R. saxatilis, Fragaria 
vesca, Hypericum maculatum och Solidago virgaurea saknas f. ö. 
helt på sistnämnda områden.

Väl representerat på Falbygden är vad Walter 1954, III: 2 s. 
184—185, kallar det sydsibiriska geoelementet. Av den nedan intagna 
vegetationsbeskrivningen från Altaj-området framgår, att åtskilliga 
arter tillhörande detta geoelement är gemensamma för Altaj och 
Falbygden, ex.vis Dracocephalum ruyschiana och Crepis praemorsa.

Su. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3



376 LARS RODENBORG

Jfr Meusel 1940, s. 405 ff, där Dracocephalum och Crepis tillsammans 
med bl. a. Carex supina, Trifolium lupinaster och Galium boreale 
betecknas som »subarktische oder boreale Steppenpffanzen» och 
som »nördlich-kontinentale Elemente».

Det mellaneuropeiska geoelementet (sensu Walter) är däremot 
avsevärt rikare utbildat på Stora alvarets randområden än på Fal
bygdens torrängsbackar. Blott några få dithörande arter finnes på 
de senare men saknas på de förra; främst Carex montana, som är 
mycket karakteristisk för Shpa-kullarnas vegetation men som helt 
saknas på Öland (se Meusel 1940, s. 409, »dichtrasige Wiesen
steppe» i form av »Carex montana-Rasen»). Enligt Steen 1954, 
s. 78, är Carex montana i motsats till C. caryophyllea och C. erice- 
torum utpräglat beteskänslig. Jfr även vad ovan s. 364 anförts om 
Stipa pennata.

Av intresse är den rikliga förekomsten på Falbygdens torrängs
backar av Plantago media, som helt saknas på de i uppsatsen be
handlade randområdena, och av Centaurea scabiosa, som är mycket 
sparsam på randområdena. På vissa torrängsbackar finnes även 
Anthemis tinctoria, som helt saknas på av mig undersökta rand
områden. Sterner (1938) betecknar alla tre arterna som arkeo- 
synantroper på Öland, Anthemis dock med viss reservation (se 
s. 158 159). Betr. Centaurea jfr ovan s. 372.

Anmärkningsvärda är förekomsterna på Falbygdens stäppartade 
torrängar av en rad arter, som på Stora alvarets randområden saknas 
i utpräglat xeriska vegetationstyper men som där i stället uppträder 
i meso-hygrofil vegetation (skogsäng, fuktsnår m. m.). Hit hör 
Convallaria majalis, Gymnadenia conopsea, Rosa majalis, Potentilla 
erecta, P. crantzii, Trifolium medium, Heracleum sphondylium ssp. 
sibiricum, Pimpinella saxifraga, Polygala amarella, Veronica offici
nalis, Succisa pratensis, Inula salicina, Scorzonera humilis och Ilyflo
ch oer is maculata. Falbygdens stäppartade torrängar har uppenbar
ligen ingen renodlat xerofil prägel.

I Kellers arbete om Altaj-områdets vegetation (1914) återges 
analyser av åtskilliga provytor med stäppartad vegetation av varie
rande typ, såsom ängsstäpp och klippstäpp; provytorna var belägna 
på skiftande höjd, från 410 till 1365 meter över havet. Följande ur 
nordisk synpunkt mer intressanta inslag i nämnda vegetation må 
här anföras (nomenklaturen oförändrad efter Keller).
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I buskskiktet (om sådant finnes) anträffas representanter för släktena 
Caragana, Coloneaster (C. vulgaris), Crataegus, Rosa (R. acicularis och R. 
pimpinellifolia) och Spiraea.

Bland graminiderna märkes mer el. mindre rikligt, åtminstone i någon 
provyta, med Slipa pennata, Phleum boehmeri, Brachijpodium pinnatum, 
Calamagroslis arundinacea, C. epigeios, Poa pratensis angustifolia, Avena 
pubescens och Carex pediformis.

Bland herbiderna finnes mer el. mindre rikligt, åtminstone i någon prov
yta, med Achillea millefolium, Inula salicina, Antennaria dioica, Artemisia 
campeslris, A. laciniata, Hypochoeris maculata, Hieracium umbellatum, 
Campanula glomerata, Galium boreale, G. verum, Thymus serpyllum, Dra- 
cocephalum ruyschiana, Veronica spicata, Plantago media, Primula officina
lis, Pulsatilla patens, Ranunculus polyanihemus, Thalictrum minus, T. 
simplex, Viola hirta, Polygala vulgaris, Epilobium angustifolium, Filipen- 
dula hexapetala, Fragaria collina, Rubus saxatilis, Sanguisorba officinalis, 
Vicia cracca, Polygonum bistorta och Polygonatum officinale; spridda ex., 
åtminstone i någon provyta, anträffas av Solidago virgaurea, Senecio cam- 
pestris, Tragopogon pratensis orientalis, Erigeron acre, Viola mirabilis, 
Libanotis montana, Rosa cinnamomea och Silene nutans; f. ö. anträffas 
Crepis praemorsa, Origanum vulgare, Euphrasia sp., Linaria vulgaris, 
Lithospermum officinale, Androsace septentrionalis, Anemone silvestris, 
Adonis vernalis, Viola arenaria, Carum carvi, Hypericum perforatum, Lathy- 
rus pratensis, Vicia tenuifolia, Medicago falcata, Trifolium pratense, T. repens, 
Chenopodium album, Rumex acetosa, Lilium martagon, Gymnadenia conopsea, 
Herminium monorchis, Platanthera bifolia och Coeloglossum viride.

1 bottenskiktet märkes bl. a. Rhytidium rugosum, Thuidium abietinum, 
Entodon orthocarpus, Rhodobryum roseum, Tortella tortuosa och Cladonia 
pyxidata var. pocillum.

Vegetationen på de ovan nämnda provytorna i Altaj-området visar 
betydligt större överensstämmelse med vegetationen på Falbygdens 
torrängsbackar än med motsvarande vegetation på de i uppsatsen 
behandlade randområdena till Stora alvaret. Detta framträder bl. a. 
i buskskiktet (Cotoneaster vulgaris = C. integerrima), i förekomsten 
av Stipa pennata samt av Dracocephalum ruyschiana och andra 
boreala stäppväxter, i förekomsten av vissa subboreala floraelement 
såsom Rubus saxatilis och Solidago virgaurea, i mosskiktet (Rhyti
dium och Entodon), i den obetydliga förekomsten av annueller 
(vinterannueller synes saknas eller åtminstone spela en helt under
ordnad roll) samt i förekomsten av mesofila eller svagt hygrofila 
element såsom Gymnadenia conopsea, Herminium monorchis, Lilium 
martagon, Polygonum bistorta, Rosa cinnamomea, Sanguisorba 
officinalis och Inula salicina.

Sammanfattningsvis torde man kunna konstatera, att den stäpp- 
artade vegetationen på Falbygdens torrängsbackar har enförhållande-
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vis enhetlig prägel, med klar dominans för mer el. mindre boreala 
och kontinentala floraelement (»dichtrasige Wiesensteppe» sensu 
Meusel), och rätt starkt erinrar om vissa montana stäpptyper i 
Altaj-området, medan motsvarande vegetation på Stora alvarets 
randområden har en betydligt mer heterogen prägel, med starka 
inslag av både subatlantisk-submediterrana, central-sydosteuro- 
peiska och sibirisk-centralasiatiska floraelement.

Tillägg till de föregående delarna av uppsatsen.

Under år 1966 har på undersökningsområdet anträffats följande, i upp
satsens första del ej nämnda kärlväxtarter.

Viola rupeslris. 3 ex. i mesofil till svagt hygrofil ängsmark på område 
B (den kontinuerligt betade delen av undersökningsområdet). V. rupestris 
anträffades även i spridda ex., strax utanför undersökningsområdet, inom 
Oxhagens område, på mark av liknande beskaffenhet som den mark, där 
den växte inom undersökningsområdet. Tydligt betesgynnad.

Viola canina (inkl. V. montana). 2 små bestånd; det ena i mesofila snår, 
det andra i fuktsnår.

Globularia vulgaris. 3 fertila skott på 1 lokal, invid stenblock i stäppartad 
torräng på område B. Tydligt betesgynnad.

Lamium amplexicaule. 1 ex. på utfyllningsjord, på platsen för stängsel
stolpe till område A.

Stachys arvensis. 1 ex. på utfyllningsjord, på platsen för stängselstolpe 
till område A. Jorden tagen 1965 från halvkulturmarken närmast söder 
om undersökningsområdet; på denna halvkulturmark har jag tidigare 
funnit arten ifråga (se Rodenborg 1961, s. 227).

Antalet kärlväxtarter, som anträffats inom undersökningsområdet, 
uppgår härmed till 251.

Under åren 1966 och 1967 har på undersökningsområdet anträffats de i 
uppsatsens första del ej nämnda mossarterna Frullania dilatata, Leucodon 
sciuroides och Isothecium myurum, alla tre på Crataegus. Hela antalet på 
området funna mossarter uppgår härmed till 59.

Bland de lavarter, som under åren 1966 och 1967 iakttagits på undersök
ningsområdet, inkl. murarna, men ej är nämnda i uppsatsens första del, må 
följande anföras.

Lecanora albescens. På kalksten i murarna (riklig) och inne på undersök
ningsområdet; även på silikatsten i alvarmuren.

L. campestris. På 1 kalkstensblock i muren mot söder och på 1 silikat
stensblock i alvarmuren.

L. grumosa. På silikatstensblock inne på undersökningsområdet.
L. allophana. På Betula verrucosa.
L. hageni. På lignoser.
Ochrolechia parella. På silikatstensblock i alvarmuren.
Parmelia exasperata (P. aspera). På död gren av Crataegus.
P. tiliacea. På Crataegus.
Ramalina calicaris. På Quercus, Crataegus och Rhamnus cathartica. 
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R. polymorpha. På 1 silikatstensblock.
Xanthoria candelaria. På Crataegus.
Physcia dubia. På 1 kalkstensblock i alvarmuren.
P. teretiuscula. På 1 kalkstensblock i alvarmuren.
P. orbicularis. På Quercus, Euonymus, Crataegus och Rhamnus calhartica; 

åtskilliga förekomster.
Antalet lavarter, som iakttagits på undersökningsområdet, inkl. murarna, 

torde överstiga 100.

Zusammenfassung.

Flora und Vegetation in und bei dem Haine von Albrunna im Süden 
der Insel Öland.

In dem Aufsatz werden beschrieben die Flora und die Vegetation 
gewisser Gebiete, in der Gemeinde Södra Möckleby im Süden der 
Insel Öland gelegen, ausserhalb des südostschwedischen Festlandes. 
Diese Gebiete gehören grösstenteils dem sogenannten Hain von Al
brunna (Albrunna ist ein naheliegendes Dorf) an, der im Osten 
unmittelbar an das Gross-Alvar grenzt, das grosse südöländische 
Kalksteinplateau mit meistens mehr oder weniger dünnem Erd
lager und mit einer eigenartigen Flora und Vegetation, worin weit 
getrennte Florenelemente und Vegetationstypen sich treffen, unter 
anderem solche mit Anknüpfung an die südosteuropäisch-südsi
birischen Steppen. Der Hain von Albrunna ist nur teilweise ein 
Hain im gewöhnlichen Sinn des Wortes; da gibt es auch mehr oder 
Aveniger steppenhafte Vegetation, mit entsprechender Vegetation des 
Gross-Alvar verwandt aber in mannigfaltiger Hinsicht davon Arer- 
schieden, auf anderer Art und anderem Grad von Kultureinfluss 
beruhend.

Im südöstlichen Teil des Haines von Albrunna ist ein Gebiet von 
ungefähr 8000 m2 (das Spezialgebiet) für genauere Untersuchung 
abgeschieden worden. Im Spezialgebiet sind 251 Gefässpflanzen- 
arten (darunter 6 Orchidéenarten), 59 Moosarten und mehr als 
100 Flechtenarten angetroffen; 13 verschiedene Vegetationstypen 
sind ausgeschieden worden. Unter den mehr charakteristischen Ge- 
fässpflanzen mögen hervorgehoben Averden die für Öland endemische 
Artemisia oelandica (Besser) Kraschen., die ausgeprägt kontinentale 
Wiese nsteppenart Adonis vernalis, die submediterrane Winterannuelle 
Hornungia petraea, die auf ziemlich feuchtem Boden sehr reich
liche, borealmontane Potentilla fruticosa und die auf solchem Boden 
zerstreut vorkommende, zentralasiatisch-kontinentale Rosa majalis; 
eine sehr charakteristische Moosart ist das kalkliebende Campto-
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thecium lutescens, das in der Mehrzahl der Vegetationstypen mehr 
oder weniger reichlich ist. Die Pflanzendecke ändert ab von reinen 
Kryptogamengesellschal'ten auf entblössten Kalkfelsen und steppen
artigen Pflanzengesellschaften auf mehr oder weniger dünnem Erd
lager von Rendzinatypus zu Strauchwald und Hainfragmenten auf 
tiefem Boden.

Der Teil des Haines, wo das Spezialgebiet liegt, Oxhagen ( = die 
Ochsenweide) genannt, ist fortwährend von Vieh, früher auch von 
Pferden, dagegen nicht von Schafen beweidet. Die Beweidung ist 
nur im massigen Umfang geschehen. Für das Studium der Bedeutung 
des Weideganges für die Entwicklung der Flora und der Vegetation 
ist das Spezialgebiet in zwei Teile aufgeteilt worden, der eine während 
gewisser Jahre ganz gegen Beweidung geschützt, der andere wie 
vorher beweidet.

Der nördlichere und zugleich grössere Teil des Haines von Al- 
brunna ist früher sicherlich in gleicher Weise wie das sogenannte 
Oxhagen beweidet worden aber heutzutage seit längerer Zeit fast 
ganz unbeweidet. Auf dem Gross-Alvar östlich des Haines haben in 
der Vergangenheit sowohl Vieh und Pferde wie auch Schafe mehr 
oder weniger intensiv geweidet, heutzutage weidet nur Vieh da und 
zwar im mässigen Umfange.

Ausser dem Haine von Albrunna sind auch gewisse südlich des 
Haines gelegene Gebiete beschrieben worden, die zweifelsohne früher 
Teile des Haines gewesen, aber jetzt Kulturweide oder Wiese sind 
(gewisse Teile des alten Haines sind übrigens jetzt Ackerland); 
ausserdem werden diejenigen Teile des Gross-Alvars erörtert, die an 
den Hain von Albrunna und an übrige soeben genannte Gebiete 
grenzen.

Unter den mehr interessanten Gefässpllanzen, die in den unter
suchten Gebieten angetroffen sind, mögen ausser den oben erwähn
ten folgende genannt werden: Orchis militaris, 0. ustulata, die aus
geprägt kontinentale (pontisch-pannonische) Wiesensteppenpflanze 
Ranunculus illyricus und die submediterrane Globularia vulgaris.

Die Gebiete, deren Flora und Vegetation beschrieben sind, können 
nach dem oben erwähnten auf drei verschiedene Typen verteilt 
werden: Gebiete, die während langer Zeiträume mehr oder weniger 
intensiv von Vieh, Pferden und Schafen beweidet sind aber heut
zutage nur ziemlich massig von Vieh beweidet werden, Gebiete, die 
seit langem und immer noch von Vieh mehr oder weniger rnässig 
beweidet sind (früher auch von Pferden), dagegen von Schafen 
So. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3



FLORA OC1I VEGETATION I ALBRUNNA LUND. Ill Ml

»ar nicht beweidet, und Gebiete, die früher in derselben Weise wie 
der letztgenannte Typus von Gebieten beweidet doch heutzutage 
ganz unbeweidet sind. Der erstgenannte Typus von Gebieten sind 
Teile des Gross-Alvar, die beiden anderen sind unmittelbar westlich 
des Gross-Alvar gelegen. Während früher postglazialer Zeit dürften 
die drei Typen von Gebieten ziemlich gleichartige Vegetationsver
hältnisse gehabt haben aber durch verschiedene Art und Grad vom 
Kultureinlluss ist seitdem eine bedeutende Differenzierung geschehen. 
Die Gebiete mit massiger Beweidung von Vieh (und Pferden) dürften 
die Vegetationsverhältnisse der frühen postglazialen Zeit am besten 
bewahrt haben; die Vegetation und die Flora hat hier die reichste 
Ausbildung mit einer bedeutenden Anzahl von Pflanzengesellschaften 
und mit hoher Artenanzahl. Die beiden anderen Typen von Ge
bieten sind von einer einseitigen Ausbildung der Pflanzendecke 
ausgezeichnet; einerseits, auf dem Gross-Alvar, kurzrasige V eide- 
länder, wo weideempfindliche Arten ganz ausgerottet oder selten 
sind (wie Adonis vernalis, der auf dem Gross-Alvar ganz mangelt, 
Anemone pratensis, Geranium sanguineum und Aster linosyris), 
andererseits, auf den heutzutage ganz unbeweideten Gebieten, l’ber- 
handnahme von Bäumen und Sträuchern oder Übergang zu arten
armen und mehr oder weniger inhomogenen Wiesentypen, wo zum 
Beispiel Orchidéeen und Annueilen verschwinden oder selten Vor
kommen. Betreffs Adonis vernalis mag hervorgehoben werden, dass 
er freilich nicht an und für sich besonders weideempfindlich ist, 
aber dass mehr oder weniger intensiver Weidegang auf dem Gross- 
Alvar während langer Zeiträume solche ökologischen Verhältnisse, 
wohl vor allem in edafischer Hinsicht, da gesehaflen hat dass Adonis 
dort verschwunden ist und Neubesiedlung aus den Beständen west
lich des Alvars nicht geschieht.

Es soll unterstrichen werden, dass das Ergebnis derjenigen \ ege- 
tationsentwicklung, die die Folge völligen Schutzes vor Beweidung 
wird, die Verhältnisse in den erörterten Gebieten zur Zeit vor dem 
Eintritt der menschlichen Kultur dortselbst gar nicht wiederspiegeln 
dürfte. Grössere und kleinere, wilde Säugetiere dürften damals, 
sowohl in Arten- wie auch in Individuenzahl, viel zahlreicher ge
wesen sein als heutzutage und dürften eine Einwirkung ähnlich 
deren, die heutzutage bei mässiger Beweidung von Vieh und Pferden 
bewirkt wird, ausgeübt haben. Daraus folgt auch dass gewisse 
nitrophile oder trittbegünstigte Arten, die oft als Synanthropen be
frachtet werden (zum Beispiel Polygonum aviculare, Chenopo-
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diam album und Plantago major) schon während früher postglazialer 
Zeit durch Tritt, Beweidung und Düngung wilder Tiere Gelegenheit 
hatten sich anzusiedeln und zu verbreiten. Solche Arten könnten 
also in den untersuchten Gebieten von dieser frühen Zeit an bis nach 
unseren Tagen ununterbrochen gelebt haben.

Zum Schluss einige pflanzengeographische Vergleiche, haupt
sächlich zwischen den untersuchten Gebieten an der Westgrenze des 
Gross-Alvar und gewissen entsprechenden Gebieten im zentralen, 
kambrosilurischen Teil, Falbygden genannt, der südschwedischen 
Provinz Västergötland. In diesen letztgenannten Gebieten findet 
man u. a. Stipa pennata (einzige Fundorte in Nordeuropa nördlich 
von Deutschland und Polen) und Dracocephalum ruyschiana und 
es ist eine ziemlich einheitliche, steppenartige Vegetation von boreal- 
montanem Typus entwickelt. Es wird gezeigt, dass diese Vegetation 
eine verhältnismässig starke Anknüpfung an gewisse montane 
Steppentypen im Altaj-Gebiet hat. Die entsprechende öländische 
Vegetation dagegen hat mehr verschiedenartiges Gepräge mit einem 
bedeutendem Anteil sowohl submediterran-subatlantischer als auch 
zentral-südosteuropäischer und sibirisch-zentralasiatischer Floren
elemente.
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NÅGRA SYNPUNKTER PÅ LUNDGRÄSENS EKOLOGI 

I ÖSTRA SVEALAND.

AV

MÅNS RYBERG.

Bergianska Trädgården, Stockholm 50.

Till de mest karakteristiska elementen i ädellövskogens fältskikt 
hör under sommaren ett antal gräs och halvgräs. I många svenska 
vegetationsbeskrivningar framhålls också den betydelse som gräsen 
vid sidan av vårörterna har för ädellövskogarnas eller lundarnas 
vegetation och flora (t. ex. hos Samuelsson 1922, Sterner 1938, 
Selander 1955, Sjörs 1956). (I fortsättningen kommer ädellövskog 
och lund att användas som synonyma begrepp för skogar med ± 
slutet trädskikt dominerat av ek och/eller alm, ask, lönn eller lind 
samt vanligtvis hassel.)

Vilka arter som skall innefattas i begreppet lundgräs är delvis 
en smakfråga. Av inhemska arter tillkommer utöver dem som redo
visas i tab. 1 Bromus ramosus och Dactylis aschersoniana samt ev. 
Carex divulsa (nomenklatur enl. Hylander 1955). Det skulle också 
kunna anses motiverat att taga med Luzula pilosa, Carex digitata, 
Calamagrostis arundinacea, Dactylis glomerata och Melica nutans, men 
dessa arter har samtliga en betydligt vidare ståndortsamplitud än de 
övriga och har därför uteslutits. Ofta får lundgräsen epitetet »de 
bredbladiga» och betraktas som en »ekologisk grupp» bildad av arter 
med samma anspråk på sin miljö och med likartat utseende med av
seende på de vegetativa delarna (jfr Raunki^er 1895-1899, Samuels
son l.c., Sjörs l.c.). Det finns även andra skäl till att sammanföra 
lundgräsen såsom deras i flera (men inte alla) fall likartade geogra
fiska utbredning. Denna uppfattning jämte synpunkter på deras 
ekologiska samhörighet kommer tydligt fram hos Samuelsson och 
Almquist. Samuelsson anser dem bl. a. vara kalkgynnade.

Hur stämmer nu denna uppfattning med verkligheten sådan den
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avspeglar sig inom en mycket begränsad del av lundgräsens svenska 
utbredningsområde? Under 1960-talet har jag i samband med studier 
av ädellövskogens växtlighet haft anledning och möjlighet att upp
märksamma lundgräsens uppträdande i centrala och östra Söder
manland och (i ett par fall) Närke, resp. nordligaste Östergötland. 
Lokalernas belägenhet framgår av fig. 1. Vissa av dem är tidigare 
uppgivna i litteraturen som växtplatser för de upptagna arterna (se 
t. ex. Almquist & Asplund 1937 och där anförda uppgifter och 
litteratur, Almquist 1953, Sörlin 1953, Rasch 1965, Ki.rs 1967). 
För demonstration av den mycket märkliga Bråtö-lokalen står jag 
i tacksamhetsskuld till f. folkskolläraren Allan Johansson, Sträng
näs. Fig. 1 visar, att den av Samuelsson framhållna utbrednings- 
luckan för lundgräsen mellan Bråviken och Södertörn nu är betydligt 
utfylld och således endast skenbar. (För Melica uniflora tillkommer 
en lokal i Tunabergs socken vid Bråviken enl. Jansson 1966 
och en lokal på Ringsö SO om lokal 21 i fig. 1, upptäckt 1967 av 
bot. inst., S. U.).

En granskning av ståndortsförhållandena på de i tab. I medtagna 
lokalerna har givit vid handen, att även om det är mycket som förenar 
de uppräknade arterna är det också mycket som skiljer dem åt. Att 
gruppen sådan den framträder i tab. I, dvs. med i huvudsak samma 
omfattning som hos (lera andra författare, är heterogen ur både 
morfologisk och ekologisk synpunkt i olika avseenden framgår 
av följande fakta. Vissa arter är långtifrån bredbladiga (Melica 
uniflora, Carex diuulsa och än mer Poa nemoralis); de växer inte 
bara i lundar (t. ex. Brachypodium siluaticum i strandsnår, Milium 
och Carex silvatica i m. e. m. lövblandad granskog, Roegneria canina 
på så skilda ståndorter som kalkstensklippor och al—ask-kärr). Ett 
bättre namn än gräs vore eg. graminider med tanke på att även Carex 
silvatica (och ev. C. divulsa m. 11.) ingår i gruppen. »Lundgräs» är 
emellertid ett så vedertaget begrepp att jag föredrar det. Vissa arter 
hör till våra sällsyntaste växter (t. ex. Hordelymus europaeus, Festuca 
altissima (i de flesta trakter) samt (den ej stud. Bromus ramosus),

Fig. 1. De i tab. I redovisade lokalernas belägenhet. Utanför kartan tillkommer en 
växtplats för vardera Melica uniflora och Brachypodium silvaticum i S:t Annas skär
gård, Österg. 1. Hammarberget, 2. Hammersta, 3. Kapellön, 4. Korpberget, 5. Bråtön, 
6. Södra Hammaren, 7. Ulvsunda, 8. Ledarön, 9. Stensta, 10. Hummelgården, 11. Näset, 
12. Kolsö, 13. Andervik, 14. Stensund, 15. Gålö, 16. Ramsholmen, 17. Hagberg, 18. 
Lagnö, 19. Askö, 20. Fifång, 21. Nynäs. — ©Viktig lokal med flera arter. O Enstaka 
arter. — (Distribution of the localities referred to in Table I except for two localities 
in the province of Östergötland. ® Locality with many species, o locality with few

species or of less interest.)
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medan andra hör till våra allmännaste arter (Poa nemoralis och 
flerst. Milium effusum).

Nedan skall de i tab. I uppräknade arternas geografiska utbred
ning, förekomstsätt och ekologiska amplitud belysas med hjälp av 
litteraturuppgifter, varpå följer mina egna observationer avseende 
ståndortsval, morfologi och förhållande till olika slag av kulturpå
verkan, främst genom slåtter och bete.

Geografisk utbredning.

Vad utbredningen i Sverige beträffar är denna ganska likartad 
för flera arter enligt Hultén (1950). Sålunda har Melica unijlora, 
Festuca gigantea, Brachypodium silvaticum och Bromus benekeni en 
stark dragning till kustbygderna, i sht i norra Götaland och Svealand. 
Utbredningen av Festuca altissima företer liknande drag men också en 
starkare koncentration av lokalerna till Västsverige. Hordelymus är 
utpräglat sydlig men gör ett överraskande hopp upp till Stockholms 
skärgård, inre Roslagen och norra Uppland. Carex silvatica avviker 
genom sina många inlandsförekomster i södra Sverige. Milium, 
Roegneria och Poa nemoralis är vanliga i större delen av landet 
(Milium har dock en ganska märklig detalj utbredning). Poa remota 
visar också en helt annan utbredningsbild än de förstnämnda arterna.

Av Uegris (1960) kartor över de norska förekomsterna framkom
mer att Brachypodium silvaticum, Bromus ramosus, B. benekeni, Carex 
silvatica, Festuca altissima och F. gigantea har en mycket likartad 
utbredning. Samtliga är kustbundna, rel. sydliga (värmefordrande) 
och undviker oligotrofa områden. Melica uniflora växer endast utmed 
sydkusten, den har en betydligt mindre förekomst i Norge än de övriga 
»sällsynta» arterna (m. u. av Hordelymus som saknas helt och hållet). 
Regri anser Melica uniflora's utbredningsbild i Norge (jämte Carex 
divulsas) nära överensstämma med Fagus'.

Går man över till den totala utbredningen finner man, att Hultén

l.c. fördelar dem på liera grupper. Tre arter betecknas som subat- 
lantiska (Hordelymus, Melica uniflora och Bromus ramosus, grupp 20) 
och sex som västeuropeisk-sibiriska (Bromus benekeni, Brachypodium 
silvaticum, Carex silvatica, Festuca altissima, F. gigantea, Roegneria 
canina, grupp 26, 27). Av dessa hör endast Roegneria till de i Sverige 
vanliga arterna. Vår övriga allmänna arter tillhör andra grupper med 
tyngdpunkten av sin utbredning förlagd längre österut (Melica nutans 
och Calamagrostis arundinacea, grupp 28, resp. 35) eller borealt-cir- 
kumpolärt (Poa nemoralis och Milium, grupp 29, resp. 32). De två 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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förstnämnda arterna är dock som redan nämnts ej speciellt ut
märkande för lundarna, eftersom deras ståndortsamplitud avsevärt 
överskrider de egentliga lundgräsens. Även den relativt sällsynta 
Poa remota (grupp 36) kan uppvisa en östeuropeisk-kontinental 
utbredning. Dess ståndortskrav skiljer sig avsevärt från de övrigas, 
även om arten ibland uppträder tillsammans med vissa av dem.

Lippmaa (1939) och Meusel et al. (1965) visar kartor över flera 
av de nämnda arternas totala utbredning; deras uppgifter visar nära 
överensstämmelse med Hulténs.

LUNDGRÄSENS EKOLOGI I ÖSTRA SVEALAND

Ståndorterna enligt litteraturen.

En viktig omständighet som framhållits av Samuelsson (1922) är 
att norrut uppträder de mindre vanliga arterna ofta många tillsam
mans på samma lokaler. Inte sällan är dessa lokaler skilda åt av 
stora mellanliggande områden med en betydligt »trivialare» flora. 
Det torde till stor del vara detta förhållande som gjort att lundgräsen 
i Sverige av många författare ansetts ha samma ekologiska krav.

Hur det förhåller sig med den saken längre söderut såsom i syd
ligaste Skandinavien och Tyskland kan man finna hos t. ex. Lind
quist (1931) och Scamoni (1954). De behandlar lövskogssamhällena 
i Skåne-Danmark, resp. norra delen av DDR. Av deras framställ
ningar kan utläsas att lundgräsen i här tagen omfattning jämförda 
med varandra uppvisar stora olikheter med avseende på sina stånd
ortskrav, även om många arter har en större amplitud i Mellaneuropa 
än längre norrut. I synnerhet gäller detta vissa i Sveland mindre 
vanliga arter såsom Brachypodium silvaticum, Festuca gigantea och 
Melica uniflora. Brachypodium växer bl. a. fuktigare i Nordtyskland 
än vad den har gjort på någon av de i tab. I upptagna lokalerna. 
Minsta amplituden har Bromus »asper» coll., Hordelymus och Festuca 
altissima. För åtm. Brachypodium och de vanligaste mellansvenska 
arterna, Poa nemoralis och Milium, kan man misstänka att de också 
träffas på betydligt näringsfattigare ståndorter i Nordtyskland än i 
östra Svealand (Scamoni l.c.). Varken hos Scamoni eller Lindquist 
kan man finna några uppgifter om att de topografiska förhållandena 
inverkar (annat än indirekt genom grundvattensnivåns relation till 
terrängens utformning). Däremot tycks korrelationer föreligga mellan 
dominerande trädslag, jordmån och dominerande lundgräsarter. 
Det tjänar emellertid inte mycket till att gå närmare in på denna 
fråga, eftersom förhållandena i östra Svealand inte är direkt jäm-
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förbara med dem som möter i de längre söderut belägna områdena. 
Inte mindre än tre av de dominerande trädslagen i den egentliga 
mellaneuropeiska lövskogsregionen saknas nämligen i mellersta 
Sverige i vilt tillstånd: Carpinus, Fagus och Querem petraea, varill 
kommer några kvantitativt mindre viktiga arter såsom Acer pseudo- 
platanus och A. campestre, Ulmus foliacea och U. laevis.

Ellenberg (1963) gör en sammanställning av de mellaneuropeiska 
lövskogarnas vegetation och visar därvid de viktigaste fältskikts- 
arternas krav på sin miljö genom att ställa upp s. k. ekologiska grup
per. Förutom på egna iakttagelser grundar han sina uppgifter på 
främst Schlenkers (1938) och Schönhars (1954) studier. Med eko
logisk grupp avser dessa författare en samling arter som befunnits 
ha likartade anspråk med avseende på vissa markfaktorer, särskilt 
fuktighet och surhetsgrad (inom ett visst område).

Ellenberg l.c. s. 84 IT. urskiljer ett stort antal ekologiska grupper. 
De som är av intresse i detta sammanhang är följande. Arter inom 
[] är ej närmare behandlade av mig.

II. Grupper med tyngdpunkten på friska (måttligt torra till måttligt 
fuktiga) jordar.

3. Anemone nemorosa-gruppen. »Diese Gruppe ist besonders 
geeignet zur Abgrenzung der Mullböden einschliesslich der 
noch relativ guten Moderböden gegen Böden mit ungünstigen 
Humusformen, also saurem Rohhumus oder sehr saurem 
Moder.»

[Dactylis polygama ( = aschersoniana)]
Melica uniflora 
Milium effusum 
Poa nemoralis
Festuca altissima (ansluter tili den ej ref. grupp II 2

bestående av arter med sin främsta 
utbredning på sura jordar och med 
stor fuktighetsamplitud)

4. Galeobdolon-gruppen. »Eine etwas engere Amplitude hin
sichtlich der Basenversorgung hat die Galeobdolon-gruppe.» 
Av lundgräsen betecknas följande som hithörande och alltså 
mer basifila än ovanstående.

Brachypodium siluatieum 
[Bromus ramosus]
Carex silvatica
Elymus europaeus
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1667): 3
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III. Grupper med tyngdpunkten på friska — fuktiga jordar.
3. Ajuga reptans-gruppen. Utgör en parallell till Anemone nemo- 

rosa-gruppen men med större fuktighetsamplitud.

[Deschampsia caespitosci] Festuca gigantea

4. Fica/■;'«-gruppen. Utgör en parallell lill Galeobdolon-gruppen. 

Agropyron canimim ( = Roegneria)

Av dc behandlade arterna (jfr tab. I) saknas f. ö. endast Poa remota. 
I stora drag stämmer Ellenbergs översikt väl med uppgifterna i 
tab. I. Vissa skillnader finns dock. Milium och Carex silvatica visar 
en något större böjelse för fuktiga ståndorter enl. tab. 1. Carex silva
tica är dock så sällsynt i mellersta Sverige att dess ståndorter där ej 
lämnar säkert besked om artens fordringar på sin miljö. Att Roegneria 
skulle vara inskränkt till rel. fuktiga jordar är en betydlig överdrift. 
Dess amplitud är i stället mycket stor. En hög markfuktighets be
tydelse för Festuca gigantea framträder tydligt.

Det kan också vara av intresse att se hur lundgräsen fördelar 
sig på olika slag av lövskogar i Centraleuropa. Även ur den aspek
ten har Ellenberg (l.c. s. 98 IT) gjort en översikt. Följande lundgräs 
betecknas som Characterarten eller ledarter (ang. dessa begrepp se 
t. ex. Du Rietz 1942 samt stenc. komp., Scamoni 1963).

För klassen Querco-Fagetea (Edellaubmischwälder):

Brachypodium silvaticum Poa nemoralis
Carex silvatica

För ordningen Fagetalia (Buchen-Edellaubmischwälder), dvs. en 
trängre sociologisk enhet:

Agropyron caninum 
[Bromus ramosus]
Festuca gigantea (spec, på fuktiga marker)
Milium effusum (med dragning åt bokskogar på su

rare underlag än de övriga)

För förbandet Fagion, dvs. en ännu mindre sociologisk enhet:

Elymus europaeus Melica uniflora
Festuca altissima

Av denna uppställning framgår att samtliga dessa arter i Mellan
europa har en stark ställning i bokskogen (liksom i Danmark och 
Skåne, jfr Lindquist 1931), men att de även kan finnas i andra

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1961): 3
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skogstyper. På sin höjd kan de tre sist nämnda arterna sägas vara 
koncentrerade till bokskogen i snäv bemärkelse, eftersom ordn. 
Fagetalia innehåller flera andra lövskogstyper också, såsom ek- 
avenbokskogar, almskogar m. 11. Ellenberg betonar (l.c. s. 192), 
att flertalet ledarter för Fapion-förbandet anträffas allmänt även i 
ek-avenbokskogen. Han säger (l.c. s. 102) t. o. m., att man »ausser 
Fagus silvatica selbst keine einzige gute und zugleich stete, für 
ganz Mitteleuropa gültige Characterart des Fagion-Verbandes mehr 
kennt.» Att ingen av de nämnda arterna är bunden till bokskogen 
i Sverige framgår av alt de samtliga växer betyligt norr om bokens 
nordgräns och då såväl i ädellövskog av olika slag som i örtrik 
granskog osv.

I och för sig är detta ingen ovanlig företeelse. Det torde tvärtom 
vara vanligt, att en art har olika krav på sin ståndort i olika delar 
av sitt utbredningsområde eller uttryckt med andra ord att den upp
träder i skilda sociologiska konstellationer alltefter sin geografiska 
förekomst. Schlenker (1938) har framhållt, att skogar i olika geo
grafiska omraden kan ha helt olika trädskikt men ändå ha samma 
arter i fältskiktet.

Lundgräsens ståndortsval på de studerade lokalerna.

Av tab. 1 framgår, att snarlika ståndortsförhållanden återkommer 
för Ilera arter och att man kan urskilja åtm. ett par artgrupper med 
olika krav på ståndortens beskaffenhet. Andra faktorer är i regel 
gemensamma för samtliga arter. Tabellen upptar samtliga arter som 
varit föremal för undersökning utom Poa nemoralis och Poa remota.

En grupp bildar Melica uniflora och Bromus benekeni. Båda är 
koncentrerade till varma sluttningar (med sydlig-västlig exposition) 
och med mattliga krav pa markfuktighet. Åtm. Melica kan växa 
påfallande torrt. Vanligen påträllas Melica uniflora på sluttningarnas 
högre delar och då gärna omedelbart under bergklackar eller intill 
trädbaser (observerat även av andra författare, Skärman 1909, 
Almquist 1929, Lindquist 1931). Bromus är inte lika strängt bunden 
till sadana växtplatser. Liknande förekomstsätt uppvisar Hordelymus 
och Festuca altissima, men deras stora sällsynthet gör, att man inte 
kan dia nagra bestämda slutsatser av förhållandena på de här med
tagna lokalerna. Bade arterna är i Uppland funna även i granskog 
(Almquist l.c.), och på Möja växte Hordelymus i (delvis) kuperade 
lövskogar av olika karaktär (»björkbacke», »lund», »skuggig 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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hassellund») enligt Selander & Bryant-Meisner (1909). Däremot 
synes Bromus på sin enda lokal i inre Finland ha helt andra fordringar 
på växtplats. Den växer där på en källmyr (Repo I960)! Brachy- 
podium silvaticum ansluter också till denna grupp men dessutom till
kommer dess förkärlek för strandlokaler. Johansson (1897) be
tecknar Brcichypodium liksom Cctrex silvatica som granskogsväxter 
på Gotland. Carex divulsa står litet vid sidan av de övriga.

En helt annan ekologi har Festuca gigantea. Såväl med avseende 
på topografi som exposition och markfuktighet skiljer den sig från 
ovanstående arter. Rel. fuktiga, gärna beskuggade växtplatser på 
plan mark är vanliga. Detta hindrar inte att Festuca gigantea på 
vissa lokaler kan växa i omedelbar närhet av en eller flera av de 
nyssnämnda arterna. Dess amplitud är sålunda större. Carex sil
vatica är studerad på endast två ställen, men dessa visar stor likhet 
med Festuca gigantea-lokalerna.

Milium och Roegneria förekommer ofta tillsammans med Festuca 
gigantea. Deras amplitud är emellertid mycket större. De är dessutom 
bägge rel. allmänna arter såväl inom undersökningsområdet som i 
största delen av landet. I båda fallen antyder tabellen, att de är 
mindre beroende av de faktorer som verkar att influera på de förut 
nämnda arternas ståndortsval. Möjligen kan man framhålla Milium’s 
förkärlek för ståndorter med rel. hög markfuktighet. I inledningen 
framhölls, att i detta avseende uppvisade Roegneria stor variation.

Poa remota har endast anträffats på en av de studerade lokalerna 
(Näset) och är dessutom funnen på Bråtön (muntl. meddel. av 
Allan Johansson, Strängnäs, även S. herb.). På Näset är den ofta 
rikligt förekommande och växer då i fuktig ask- eller alskog till
sammans med Milium. Annars är Poa remotas naturliga ståndorter 
alkärr, bäckraviner o. d. ställen. Till de egentliga »lundgräsen» kan 
denna art knappast räknas.

Lundgröet, Poa nemoralis, växer på samtliga i tab. I upptagna lo
kaler. Jag har inte velat redovisa dess förekomstsätt i tabellen. 
Artens höga frekvens och stora ekologiska amplitud gör ett sådant 
förfarande meningslöst. Jag vill i stället lämna en kort samman
fattning av de resultat som en noggrann undersökning avlundområdet 
Näset vid Tullgarn (omnämnt på fl. st. i tab. I) givit (Ryberg, opubl.). 
Poa nemoralis är där en av de allra vanligaste arterna i fältskiktet 
och överträffas i frekvens endast av Anemone nemorosa och Convallaria 
majalis. Detta förhållande innebär emellertid inte, att Poa skulle 
vara likformigt spridd över hela lundområdet. Tvärtom visar den en

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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utpräglad förkärlek för de torrare sluttningarna och krönen av de 
många låga kullar och bergspartier som sätter sin prägel på Näsets 
topografi. På sådana ställen dominerar gärna Poa, medan den för en 
mer undanskymd tillvaro på andra typer av ståndorter, dock utan att 
helt saknas ens på fuktig mark. En sak som tillkommer är att Poa 
nemoralis är påtagligt gynnad av förhållandena på sådana lokaler, 
där trädskiktet bildas av gamla träd med i huvudsak slutet kronskikt 
och endast en sparsam underväxt av buskar eller lågträd. Motsvarande 
förhållanden har observerats på flera andra ställen och även i här 
medtagna lundområden. Liknande struktur synes utmärka de 
bokskogar där lundgröet dominerar (Lindquist 1931).

Utmärkande för så gott som alla lokaler i tab. 1 är att de till sin 
fysionomiska typ bäst betecknas som lundar i vilka de ädla löv
träden och hassel åtminstone bildar ett väsentligt inslag. Detta är 
alltså det sammanhållande bandet för samtliga studerade arter, även 
om Brachypodium silvaticum ibland växer i strandsnår (S:t Anna), 
Milium i granskog (Stensta) och Roegneria i kalkbergens skrevor 
(Andervik) eller t. o. m. i barrskog på sand (Stensund). Inledningsvis 
framhölls dock med avseende på vissa sällsynta arter, att de inte 
behövde vara bundna till ädellövskog i andra delar av landet. 
Detta gäller ännu mer för de allmänna arterna. När Milium och 
Poa nemoralis förekommer i örtrik barrskog kan detta visserligen 
vara en reminiscens av ett tidigare lövskogsstadium, men en sådan 
tolkning är ofta osäker.

LUNDGRÄSENS EKOLOGI I ÖSTRA SVEALAND

Odlingens betydelse för lundgräsens förekomst 
på olika typer av ståndorter.

Genom sin omformning av landskapet och de naturliga växtsam
hällena har människan på olika sätt gynnat eller missgynnat den 
naturliga växtligheten. Hennes direkta eller indirekta påverkan av 
växtplatserna har tagit sig olika uttryck. I detta sammanhang skall 
nämnas skogsavverkning, slåtter och bete.

Tabellen visar de studerade lokalerna för samtliga behandlade arter utom Poa nemoralis 
och P. remola (jfr fig. 1). »Bete förr» avser förhållanden före 1950. Osäkra uppgifter 
anges med ().

1 Lokal endast flyktigt studerad.
2 Fårbete sedan 1965 kan beröra lokalen.

Table showing the studied localities with regard to all species except Poa nemoralis 
and P. remota.

St>. Bot. Tidskr., 61 (1967): .1
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Skogsavverkning torde för östra Svealands del ha spelat en mindre 
roll för lundgräsens existens. Många förekomster ligger på öar och 
holmar, som knappast kan ha utsatts för något egentligt skogsbruk. 
Det är oklart om något verkligt skottskogsbruk, såsom det har be
drivits på kontinenten och i England (jfr Tansley 1949, Ellenberg 
1963, Romell 1966) och enligt Sjöbeck (1964) även i delar av 
Sverige, har förekommit i de här aktuella landsdelarna. Däremot 
har säkert m. e. m. tillfälliga avverkningar av olika trädslag samt 
röjningar av hassel m. m. ägt rum, varvid de plötsliga förändringarna 
i belysningsintcnsitet och markens näringsförhållanden har för
orsakat m. e. m. tillfälliga ändringar i markvegetationens samman
sättning. Vid sådana tillfällen bör de genom avverkning etc. upp
komna, nya konkurrensförhållandena ha kunnat inverka menligt 
på förekomsten av bl. a. vissa lundgräs. I andra fall kan samma 
åtgärder ha gynnat somliga arters utveckling. Sålunda uppvisade 
Milium en kraftig uppblomstring efter avverkning och röjning av 
granblandskog på Näset vid Tullgarn. En liknande reaktion anföres 
av Palmgren (1915, s. 200) från Åland och av Lindquist (1931) 
från sydskandinaviska bokskogar. Av tab. I framgår att liera andra 
arter också växer på Näset. För Poa nemoralis och förmodligen P. 
remota har dessa ingrepp inte haft någon skadlig inverkan. För 
Bromus benekeni är förhållandet mer komplicerat. Där högvuxna 
örter och gräs såsom Urtica dioeca, Filipendula ulmaria och J)e- 
schampsia caespitosa m. 11. snabbt koloniserat marken, har ett gräs 
som Bromus mycket små chanser att hävda sig. På ytor som av 
någon anledning inte blivit täckta av m.e.m. ogräsbetonad vegeta
tion har Bromus i stället kunnat hålla sig kvar och även sprida sig. 
Ingrepp av denna typ har dock övergående verkan, eftersom skogen 
strävar efter att sluta sig igen.

Däremot bör ett regelbundet återkommande beskärningsingrepp 
(slåtter) eller oregelbundet sådant (bete) få stor och dessutom be
stående verkan genom att bägge åtgärderna, om de upprepas under 
lång tid, får en stark selektiv effekt. De arter som inte tål upprepad 
beskärning kommer att mönstras ut på betesmarkerna (såvida de 
inte medvetet undviks av betesdjuren). Detta förhållande framgår 
redan av att floran på en slåtteräng och på en betesmark, som brukats 
för sina respektive ändamål en längre tid, har olika artsammansätt
ning. I bägge fallen avviker artbeståndet dessutom från det som 
skulle finnas på en av slåtter eller bete orörd mark, förutsatt att de 
naturliga faktorerna vore desamma (jfr härom t. ex. Romell 1938, 
Sv. Bot. Tidslcr., 61 (1967): 3
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Steen 1958a, 19585 och där anf. arbeten, Tamm 1956). Att här gå 
vidare in på frågan om den allmänna effekten av dessa båda till 
sin natur olikartade ingrepp skulle föra för långt.

För bedömning av en växts motståndskraft mot åverkan på dess 
vegetativa system genom slåtter eller bete fordras en viss kännedom 
om dess vegetativa morfologi med avseende på skottbyggnad och 
skottregeneration, de assimilerande bladens ställning på skotten 
och plantans livslängd. Av stor betydelse är också dess blomnings
tid och förmåga till spridning och förökning genom frön. Experiment 
med beskärning av odlade eller vilda plantor bör kunna lämna upp
lysningar om lundgräsens sätt att reagera för sådana ingrepp. Vid 
kulturförsök får dock ej förbises att konkurrensfaktorn är satt ur 
spel.

Lundgräsens skottbyggnad.

Huvuddragen av de olika arternas skottbyggnad finns angivna 
hos Raunkler (1895-1899), varifrån de följande uppgifterna delvis 
är hämtade. Några reservationer måste dock göras. Ännu ej slut
förda studier av dessa förhållanden har väckt mina misstankar, att 
skottbyggnaden kan vara både mer komplicerad och varierande 
för en och samma art än vad som framgår av Raunki^ers för vissa 
arter summariska beskrivning. Det mildare klimatet i Danmark gör 
också, att man inte utan vidare får tillämpa uppgifter om vinter
gröna skott m. m. på mellansvenska förhålladen. Ej heller var det 
Raunklers avsikt att ta hänsyn till de modifikationer i skottpro- 
duktionen som kan förorsakas av beskärning i någon form. Jag 
ämnar återkomma till dessa frågor i annat sammanhang och skall 
därför inte gå in på dem här.

Samtliga i tab. I nämnda arter utom Melica uniflora kännetecknas 
av tuvbildning. Hos vissa arter kan tuvorna bli täta och stora: 
Brachypodium silvaticum, Roegneria canina, Festuca gigantea, Poa 
remota, i viss mån Festuca altissima, Poa nemoralis. Hos de två 
sistnämnda arterna är tuvorna mycket lösa i motsats till särskilt 
Brachypodium. Tuvigheten uppkommer genom en livlig axillskotts- 
bildning från äldre skottbaser. Dör de äldre skottdelarna bort helt 
och hållet, blir resultatet en grupp m.e.m. fria individ; lever dessa 
delar kvar blir tuvan tat och fast. Vanligen bildar endast de nedersta 
axillerna (ofta lågbladsveck) utvecklingsdugliga knoppar men ibland 
är detta fallet även med den ovanför det nedersta sträckta internodet 
belägna knoppen (Festuca gigantea, Melica uniflora, Roegneria). Om

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3



400 MÅNS HYBERG

sådana knoppar skall kunna överleva beror förmodligen delvis 
på om de hinner utbilda adventivrötter, som når ned till marken 
förrän moderskottets internod nedanför knoppen dör. Tuvigheten 
är särskilt påfallande under optimala betingelser (såsom vid odling). 
I naturen är den ofta mindre.

Ett specialfall bildar Milium genom att ha dels tuvor, dels utlöpare. 
Denna art kan därigenom genomväva marken på ett helt annat sätt 
än de rena tuvarterna. Ibland synes utlöparna dominera över tu
vorna, ibland tvärtom. Oftast framträder i oktober från basen av 
ett kort vegetativt skott en serie köttiga axillknoppar av vilka några 
följande vår kommer att bilda blomstänglar och andra utlöpare.

Utlöpare har Melica imiflora, som därigenom alstrar glesa mattor 
på platser, där MeZzca-bestånden når större omfattning. Knoppar 
anläggs även från de basala, ovanjordiska axillerna.

Av största betydelse är frågan om skottens anläggningstid och 
livsrytm. Generellt gäller att axillskotten utvecklas sent, stundom 
inte förrän i oktober eller ännu senare. De bildar då m.e.m. typiskt 
utbildade rosetter eller kvarstår på knoppstadiet. Hos flera — antag
ligen de flesta — arterna finns i de kraftigaste axillskottens egna 
axiller under hösten synliga knoppar eller små rosettskott. 1 sådana 
fall gäller att axillskotten av första ordningen följande säsong växer 
ut till ledade skott (strån) med eller utan blomställningar. Deras 
egna axillskott hålls däremot ofta tillbaka och börjar inte utvecklas 
förrän under eftersommaren. Undantag från detta tidsschema bildar 
Poa remota samt ev. Milium och Festuca gigantea. De kraftigaste 
axillskotten av andra ordningen kan hos vissa arter sträcka sig 
och t. o. m. avslutas med en blomsamling under samma säsong som 
moderskotten. De skott som åstadkommer denna andra blomning 
är dock mycket klena och hinner i regel aldrig sätta mogen frukt.

Hos vissa arter (Bromus, Hordelymus, ev. Festuca gigantea) tycks 
ungplantorna producera Ilera skottgenerationer i snabbare takt än 
äldre exemplar. Härav följer att en fröplanta redan vid första vege
tationssäsongens slut kan ha fått formen av en liten kompakt tuva. 
Hos de två förstnämnda arterna efterföljs istället ett kraftigt blom
ningsstadium av svag axillskottsbildning och resultatet av detta 
blir ej sällan att individet dör. Flera arter blir blombara under sitt 
andra levnadsår.

R/YUNKiiER anger att flertalet av lundgräsen har treårig skottut- 
veckling, vilket innebär att skotten första årets höst är knoppar 
eller svaga axillskott, som nästa år genomlöper ett vegetativt för- 
Sv. Rot. Tidskr., 61 (1967): .‘i
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stärkningsstadium och det tredje året går upp i blom, sätter frukt 
och dör. Från denna regel finns dock, som jag ovan antytt, förmod
ligen flera undantag, och Raunkler uppger själv att utvecklingen 
ofta tar två å tre år. Ett osäkerhetsmoment är redan den omständig
heten att det mången gång kan vara svårt att avgöra, om en axillknopp 
hunnit utvecklas så långt att den skall »räknas». En mikroskopisk 
undersökning skulle säkert avslöja att alla axillskott hade knoppar 
så gott som omedelbart efter sin egen anläggning. Ett så tidigt ut
vecklingsstadium torde Raunkler dock inte ha tagit hänsyn till.

Säkert tvååriga skott har, såvitt jag har sett, endast Poa nemoralis 
och Melica uniflora. Poa nemoralis — som i detta avseende skiljer 
sig påfallande starkt från andra Poa-arter, t. ex. Poa remota — har 
ännu i september bara sommarskott med eller utan vippor samt i 
de nedersta axillerna obetydliga knoppar. I oktober har dessa nått 
en längd av 2-5 cm och samtidigt vuxit ut till små, gröna skott, 
vilkas blad har korta skivor. I november kan skotten vara decimeter
höga. På detta sätt övervintrar Poa nemoralis och är snabbt i stånd 
att sträcka på de nybildade stråna, då vårvärmen sätter in. Under 
sommaren finns däremot inga oledade skott (rosetter), så som fallet 
är hos övriga arter, om också i växlande omfattning. Melica uniflora 
synes ha en likartad rytm. I slutet av oktober påträffas endast vita 
knoppar på de underjordiska rhizomen eller nedersta stråaxillerna. 
Några rosettskott bildas således inte, vilket också framhållits av 
Mühlberg (1960). Nästa år växer — åtm. en del — knoppar ut till 
bladförsedda skott med eller utan blomsamlingar. Melica nutans 
har däremot »normala», bladförsedda övervintringsskott.

Till skillnad från andra gräs och då särskilt från dem som kolo
niserar ängsmarker av olika slag har lundgräsen en senare skott- 
bildning. Vidare sitter de för assimilationen viktigaste bladen på de 
utvuxna stammarna, stråna, och inte på de rosettformiga skotten, 
vilket också betonats av Raunki^er. Detta gäller dock inte för 
Carex silvatica och naturligtvis inte ungplantor med enbart rosetter. 
Först långt fram på hösten sker en ändring i detta avseende, men då 
är också vegetationsperioden i huvudsak till ända (åtm. i vad som 
gäller assimilationsarbetet). Endast hos Milium och Festuca altissima 
(ev. F. gigantea) samt den föga lundbetonade Poa remota finns som 
ovan nämnts assimilationsblad på rosettskott under en större del 
av sommaren. Den motsatta ytterligheten representeras alltså av 
Poa nemoralis och Melica uniflora. Festuca altissima bildar en egen 
typ, så tillvida som dess axillskott om våren växer ut antingen till 
26 - 673878 Se. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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höga blomstänglar eller också till skott utan sträckta internod men 
med ett par mycket stora blad. I andra fall är även de vegetativa 
sommarskotten av samma byggnad som de fertila så när som på 
blomsamlingarna, dvs. de har sträckta internod (Brachypodium 
silvaticum, Roegneria, Poa nemoralis, Melica uniflora och förmod
ligen även Bromus och Hordelymus).

Raunki^ER (l.c. s. 544-45) har framhållit, att flera lundgräs är 
vintergröna (i Danmark) och att detta skulle tyda på att de egent
ligen hör hemma i trakter med ett mildare vinterklimat. Han delar 
in dem i tre grupper. De normalt vintergröna skulle vara: Poa remota 
(såsom »P. sudetica»), Festuca gigantea. Nästa grupp med vacklande 
vanor i detta hänseende skulle bestå av Hordelymus och Bromus 
benekeni. Ännu känsligare skulle Roegneria vara, och Brachypodium 
silvaticum skulle alltid vissna bort ovan jord.

Blomningstid, fröspridning, vitalitet.

Raunkuer uppgav att lundgräsen överlag hade en sen blom
ningstid jämförda med ängsgräsen. Detta förhållande framgår också 
av följande sammanställning grundad på utvecklingsgraden hos 
exemplar odlade i Stockholms universitets försöksträdgård vid 
Lilla Frescati. Den 6 juli 1965 hade nedanstående arter nått angivet 
utvecklingsstadium (de tidigast utvecklade arterna inleder):

Milium effusum 
Poa remota 
Melica uniflora 
Roegneria canina 
Festuca altissima 
Bromus benekeni 
Hordelymus europaeus 
Brachypodium silvaticum

Festuca gigantea

Utblommad, frukt nästan mogen 
Utblommad, frukt nästan mogen 
Utblommad 
I full blom
Vippa väl utv., ännu i knopp 
Vippa väl utv., ännu i knopp 
Ax väl utv., ännu i knopp 
Ax håller på att tränga fram ur den 
översta bladslidan

Vippa håller på att bryta fram ur 
närmaste bladslida

I Bergianska trädgården hade Carex silvatica den 3 juli samma år 
blommat ut, men frukterna var ännu omogna. För Poa nemoralis 
fmns inga data från detta tillfälle, men blomningstiden brukar inte 
infalla förrän ett stycke in i juli.

Dessa siffror avser den normala blomningen. Som redan nämnts 
kan vissa arter bilda svaga blomskott längre fram under säsongen, 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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även om plantorna får växa helt orörda. Dessa blomskott har dock 
ingen betydelse för fortplantningen genom frön.

Som synes är det endast de tre förstnämnda gräsen som kan be
tecknas som tidiga. För de övriga infaller blomningstiden under hög- 
eller t. o. m. eftersommaren.

Sedan 1961-1962 har samtliga ovannämnda arter utom Carex 
silvatica och Poa nemoralis odlats i kallbänk eller på öppen jord i 
universitetsträdgården vid Lilla Frescati. I regelbar fruktställningarna 
fått mogna på plantorna, i synnerhet av de arter, som inte har visat 
sig vilja ge självsådd avkomma. Däremot har arterna med den 
största fertiliteten hållits under viss kontroll genom att de flesta 
blomställningarna skurits av, innan de mognat. I rots detta har dessa 
arter spritt sig till det omedelbara grannskapet. Det är tydligt, att 
den art som alstrat största antalet fröplantor, Festuca gigantea, 
också har haft förmågan att sprida sig längst från odlingsplatsen. 
Därnäst kommer Milium, Roegneria och Bromus benekeni. Brachy- 
podium silvaticum har efter 4—5 års odling lyckats alstra flera frö
plantor i moderplantornas omedelbara grannskap. Detsamma gäller 
Poa remota. Av Melica uniflora och Festuca altissima har inga frö
plantor påträffats, av Hordelymus tre stycken. I Bergianska trädgar
den har Hordelymus förökat sig något genom frön.

Med tanke på att dessa växter odlas under goda betingelser och 
utan nämnvärd konkurrens från andra växter är den dåliga fer
tiliteten för vissa arter anmärkningsvärd.

Lundgräsens olika livslängd har vidrörts i förbigående. Sämsta 
vitaliteten har Bromus benekeni och Hordelymus. De verkar att 
kunna »blomma ihjäl sig». Flera individ har producerat kraftiga 
strån med stora blomsamlingar och dött vid fruktmognaden vid 
endast ett par års ålder. Axillskotten har inte förmått utvecklas utan 
vissnat. All kraft har således gått till fruktsättningen. Ju större plan
torna har varit, desto större tycks möjligheterna vara att de skall dö. 
För Bromus har samma förhållande iakttagits på naturliga stånd
orter (Näset). Åtminstone Bromus kan därför sägas stå på gränsen 
till hapaxantherna.

Tydligt har också varit att båda dessa arter samt Brachypodium 
silvaticum har svårt att fördra fuktiga förhållanden och konkurrens 
med andra arter. De trängs då lätt ut av de mer starkväxande Festuca 
gigantea och Milium.

Slutligen skall i detta sammanhang nämnas att rotsystemet är 
mycket olika väl utbildat hos resp. arter. Sämst synes det vara hos
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Bromus benekeni. Det är ofta lätt att lyfta upp en hel planta. Detta 
gäller även på naturliga växtplatser. Förhållandet kan ha viss be
tydelse vid betesgång på växtplatsen.
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Lundgräsens reaktion på slåtter och bete.

De ovan anförda dragen i lundgräsens byggnad och livsrytm, 
främst deras beroende av de sträckta skotten för assimilationen och 
deras sena produktion av föryngringskott samt sena fruktsättning, 
talar starkt för att dessa arter inte mår väl av att utsättas för upprepade 
beskärningsingrepp i form av slåtter eller bete. I varje fall bör 
deras förmåga att konkurrera med mer starkväxande ängsgräs 
och -örter bli kraftigt nedsatt, även om känsligheten är olika stark 
hos olika arter.

I litteraturen kan man finna strödda uppgifter om lundgräsens 
tålighet för slåtter- och betespåverkan. Ofta är dessa uppgifter in
direkta. När lundgräsen anges som hemerofoba, kan detta säkert 
till stor del återföras på deras sätt att reagera på beskärning i någon 
form. Som hemerofoba anges bl. a.:

Brachypodium silvalicum 
Bromus benekeni

Hordelymus europaeus 
Melica uniflora 
Milium effusum

Almquist (1929)
Almquist (1929), Lindquist (1938) 
är däremot icke så säker på detta. 

Almquist (1929)
Almquist (1929)
Almquist (1929), Hård (1935), 
Lindquist (1938)

Somliga författare, t. ex. Palmgren (1915) beträffande Milium, 
Pon nemoralis och Roegneria, betonar att lundgräsen växer under 
träd, eller i hasselrunnor, således på skyddade ställen. Steen 
(1958 a) säger direkt, att dessa arter är missgynnade av bete.

Med avseende på lundgräsen och slåttern kan också den natura- 
liserade parkgräsfloran lämna vissa indicier. Hylander (1943) 
nämner i sin utförliga översikt av de med utländskt gräsfrö intro
ducerade arterna i 1800-talets och sekelskiftets parker och träd
gårdar flera sådana lokaler för Festuca giganten och Carex silvatica, 
däremot endast ett par stycken för Brachypodium silvaticum, Bromus 
benekeni och Milium, vilka i och för sig borde kunna vara vanliga 
i denna miljö. Avsikten med sådd av sådana fröblandingar i vilka 
ovannämnda arter ingick som förorening var närmast att åstad
komma en »halvvild», skuggfördragande gräsvegetation, som på sin 
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höjd skulle slås en gång om året, således ett ganska lindrigt ingrepp. 
Det år bestickande, att Festuca gigantea och Carex silvatica, alltså 
de oftast återkommande av de ovannämnda arterna, också torde 
vara de mest slåtterhärdiga.

Samma slutsats kan man f. ö. dra av Festuca gigantea’s starka na
turalisation på södra Djurgården i Stockholm, där den gärna växer 
även på slagen mark. Det råder heller inte någon tvekan om att de 
två vanligaste »gräsfröinkomlingarna» i dessa »parkängar», näm
ligen Poa Chaixii, som till sin skottbyggnad mycket påminner om 
den närstående P. remota, och Luzula luzuloides ( = albida) tål 
årlig slåtter utan olägenhet. För Poa Chaixii kan denna upprepas 
t. o. m. flera gånger årligen. Carex silvatica har jag haft tillfälle att 
studera under flera års tid i Tullgarns park. Plantorna, som slås 
av årligen, är dock oansenliga och blir bara ett par dm höga. På de 
lokaler där jag har sett samma art i vilt tillstånd (tab. I), blir däremot 
individen mellan i och 1 m höga, och Almquist (1929) nämner att 
Carex silvatica kan bli »mer än manshög» i norra Uppland. Åt
minstone delvis torde dessa skillnader bero på att parkslåttern äger 
rum för tidigt för att tillåta de rel. sent utvecklade lundgräsen inbe
räknat Carex silvatica att producera tillräckligt med assimilat för 
uppbyggnaden av nya kraftiga skottgenerationer.

Vad betets roll beträffar framgår av tab. I, att betade ståndorter 
på de av mig studerade lokalerna tidigare (före 1940) dominerat 
över betesfredade sådana. (Hänsyn kan givetvis här endast tagas 
till bete av tamdjur.) För de lokaler som utmärkts med ? gäller att 
de antagligen också hyst betesdjur tidigare, kanske gäller detta ännu 
liera. Med tanke på den pågående strukturomvandlingen av det 
svenska kulturlandskapet är det föga ägnat att förvåna, att endast 
några få lokaler och i ett par fall endast vissa partier av dem fort
farande betas. Bete sker numera endast med nötkreatur utom på 
Fifång, där får infördes 1965.

Det ligger nära till hands att tolka den rika förekomsten av t. ex. 
Bromus henekeni, Festuca gigantea och Melica uniflora på obetad 
mark på Ledarön som en följd av att de dungar där dessa arter nu 
växer är undantagna från bete. Övriga delar av ön, som betas av ett 
par hundra nötkreatur, visade sig vid ett besök i juli 1966 hysa en 
betydligt torftigare vegetation. Anmärkningsvärt är också, att bo
tanister som tidigare besökt Ledarön, t. ex. Arnell (1917), inte 
nämner något om dessa växter, vilket rimligtvis borde innebära att 
de då fört en mycket undanskymd tillvaro, troligen som följd av
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betet. I varje fall kan de inte ha förekommit i samma abundans som 
nu, eftersom Arnell har publicerat en utförlig lista över alla ovan
ligare växter som han har sett på Ledarön. Ingen av de tre arterna 
finns heller uppgiven för Ledarön i Almquist & Asplund (1937).

För Kolsö och Lagnö gäller att Melica uniflora numera huvud
sakligen växer på obetad mark (på Lagnö har bete upphört helt). 
Själv har jag kunnat konstatera att MeZzca-bestånden på dessa platser 
ökat i omfattning allt mera sedan 1940- och 1950-talen. På den av 
mig mest studerade lokalen, Näset vid Tullgarn, har däremot 
varken Melica eller Bromus ökat påtagligt under den tid som betes- 
freden fått verka (sedan 1948). Bestånden är möjligen något bättre 
på de betesfredade växtplatserna än på det enda ställe där de växer 
på ännu betad mark. Speciellt för Bromus tillkommer dock, att 
denna enligt min uppfattning konkurrens svaga aid lätt trängs ut 
av den hyggesflora som kom in på Näset omkring 1950 efter en 
stark granavverkning och hasselröjning samt markberedning för 
frösådd av ek. På den betade lokalen har båda arterna skydd av 
terrängförhållandena (blockmark) samt gynnas av att marken är 
m.c.m. bar till följd av stark beskuggning. Troligen är Melica uniflora 
det lundgräs som längst håller ut med bete på grund av sitt matt
bildande växtsätt. En del skott har därför alltid utsikt att undgå 
att bli avbetade. Lindquist (1938) betonar Melica uniflora’s för
måga att överleva på hårt utnyttjad mark.

På de lokaler som ännu betas får topografin säkert allt större 
betydelse för beteskänsliga lundväxters existens. Med övergång 
till köttdjursdrift följer alt betet utsträcks till en så lång tid av året 
som möjligt. Betesgången blir förlängd och förutom själva betes- 
effekten tillkommer därför, särskilt under hösten, ofta svåra tramp
skador. Dessa faktorer bidrar till att lundväxterna koncentreras 
till betesfredade refugier, vare sig dessa kommer till stånd genom 
stängsel eller naturliga hinder.

Några försök med beskärning av lundgräs.

I syfte att direkt kunna iakttaga effekten av beskärning på lund
gräs gjorde jag under åren 1964 och 1965 vissa försök med de flesta 
av de i tab. I medtagna arterna. Försöken utfördes på plantor, som 
under ett par år hade hållits i odling i försöksträdgården vid Stock
holms universitets botaniska institution. Poa nemoralis och även 
Roegneria studerades under 1964—1966 på motsvarande sätt i 
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Bergianska trädgården med hjälp av spontana exemplar. Tyvärr 
var materialet av vissa arter mycket begränsat och för försök av 
denna typ alldeles för litet. För dessa arter är resultatet mycket 
osäkert och av preliminär karaktär. För andra arter ger resultatet 
åtminstone en fingervisning om deras troliga reaktion på beskärning 
genom slåtter eller svagt bete. Beskärning har bara skett högst en 
gång under säsongen och endast i ett par fall under mer än en säsong. 
Ett intensivt bete skulle utan tvekan skada plantorna allvarligare 
än vad som skett i flertalet fall efter min beskärning.

Resultaten av beskärningsförsöken kan sammanfattas på följande 
sätt (jfr fig. 2):

Brachypodium silvaticum. — En nedsättning av vitaliteten är påtaglig 
Bara 1 av 5 obehandlade kontrollex. visade försämrad kondition.

Bromus benekeni. — Bara 2 ex. beskurna. I båda fallen blev plantorna 
kortlivade. Detta gäller dock även kontrollplantorna. Försöken ger därför 
inget säkert utslag.

Festuca altissima. —• Bara 2 ex. beskurna. Ingen effekt. Någon säker 
bedömning av motståndskraften efter beskärning kan dock ej göras. Kon
trollplantorna har utvecklats väl.

Festuca gigantea. — Ingen beskärningseffekt (8 ex).
Hordelymus europaeus. — 3 ex. beskurna, samtliga dog. H. dock kort- 

livad även utan beskärning (jfr Bromus benekeni).
Melica uniflora. —• Beskurna individ med tillfälligt nedsatt vitalitet.
Milium effusum. — Har förhållit sig som Melica.
Poa nemoralis. — Bästa försöksserien, sammanlagt 28 tuvor beskurna 

samt dessutom ett bestånd om ca 0,5 m2 (det sistnämnda ej redovisat i 
fig. 2). Fullständig beskärning har i de flesta fall lett till plantans död och 
i de övriga till en ytterst nedsatt kondition. Ev. har tidig beskärning lett 
till sämre utgång för plantan än motsvarande beskärning senare under 
året. Med hänsyn till skottutvecklingen — se ovan — är detta naturligt. 
Det större beståndet hämtade sig men var året efter beskärningen något 
klenare än de orörda bestånden intill. Beskärningen var dock ej heller lika 
fullständig som för de redovisade plantorna.

Roegneria canina. — 6 ex. beskurna. Nedsatt vitalitet.

Av Festuca gigantea, Milium och Roegneria beskars helt eller del
vis 12, resp. 5 och 5 ett- eller tvåårsplantor den 7 juli 1965. Den 29 
oktober kunde konstateras att samtliga plantor visade god vitalitet. 
Ett Milium-individ hade t. o. m. producerat ett blomskott. Det
samma gällde för samtliga Roegneria-pl&ntovl Härav följer att skott- 
produktionen måste vara stor för dessa arter, i varje fall för unga 
individ i god kondition. Ovan har ju också framhållits att antalet 
skottgenerationer tycks vara betydligt större hos ungplantor än 
hos äldre individ.
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Fig. 2. Lundgräsens reaktion på beskärning. Varje horisontell rad avser ett individ. 
(The reaction of nemoral grasses on cutting. Each horizontal line shows one specimen.) — 

Plantan helt avskuren strax ovan markytan. (The whole specimen cut off just above 
the soil level.) A Plantan delvis avskuren. (Specimen partly cut off.) □ God vitalitet, 
stark skottutveckling. (Vitality and shoot production high.) 0 Vitalitet nedsatt, svag 
skottutveckling. (Vitality lowered, weak shoot production.) B Vitalitet mycket ned
satt, skottutveckling mycket obetydlig. (Vitality much lowered, shoot production 

negligible.) ■ Plantan död. (Specimen dead.)

Till uppgifterna om Poa nemoralis’ känslighet för beskärning kan 
fogas att jag under ett tiotal år i följd kunnat följa ett par så gott 
som rena Poa-bestånd, vardera täckande en yta av mellan 20 och 
50 m2, vilka årligen slogs med lie i juli månad. Till följd av ojämn
heter i terrängen, stenblock o. d. blev Poa-tuvorna avtagna på unge- 
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fär halva sin höjd. Bestånden hade därför åtskilliga blad kvar under 
brottstället. Plantorna överlevde och bibehöll sin ursprungliga 
kondition men vissnade tidigare ned än orörda Poa-individ. Några 
vegetativa ersättningsskott bildades aldrig. Tydligen var den kvar- 
lämnade blad- och stammassan tillräcklig för plantornas assimila
tion och knopproduktion efter slåttern.

I stort sett finner jag att dessa försök — även om de äro alt betrakta 
som både preliminära och ofullständiga — stödjer uppfattningen 
att lundgräsen missgynnas av (upprepad) beskärning. Det är dock 
troligt att olika arter reagerar olika starkt för sådana ingrepp. Att 
det finns ett samband mellan skottproduktion och reaktion på be
skärning är naturligt. Mest påfallande är detta förhållande hos Poa 
nemoralis.

Sammanfattning: Lundgräsens utbredning och ekologiska uppträdande 
är en följd av både klimatiska, edafiska och historiska faktorer.

Strängt taget gäller rubrikens banala konstaterande för de allra 
flesta växterna i vår flora. Lundgräsen framstår dock som ett ganska 
komplicerat och därigenom intressant exempel på detta förhållande. 
De i föregående avsnitt relaterade uppgifterna och iakttagelserna över 
lundgräsens geografiska utbredning, ekologi, sådan denna ter sig 
inom undersökningsområdet, samt skottmorfologi kan samman
fattas på följande sätt.

Flertalet arter ingår som ett viktigt inslag i den mellaneuropeiska 
lövskogens vegetation och flora. Några arter visar därvid en tydligt 
oceanisk utbredningstendens. Av detta följer att de i Skandinavien 
har en sydlig eller sydlig-västlig utbredning och ofta följer kusterna. 
Sistnämnda förhållande talar också för att de befinner sig nära sin 
klimatiska nordgräns. Norr om östra Svealand finns endast några 
strölokaler. Även i Sydsverige är de mindre allmänna i flera fall, 
och ett par arter (Hordelymus, den av mig ej studerade Bromus 
ramosus) hör t. o. m. till våra allra sällsyntaste växter. Redan i Dan
mark är de sistnämnda t. o. m. vanliga i bokskogsområdena.

En helt annan grupp bildar av medtagna arter de mer kontinen
tala Milium, Poa nemoralis och den jämförd med dessa något västligare 
Roegneria canina jämte Poa remota, som dock avviker genom sina 
speciella ståndortskrav. De tre förstnämnda hör i motsats till 
föregående arter till våra vanliga gräs i många trakter och finns
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över så gott som hela landet. Därav följer att de icke kan ha ens 
sin huvudsakliga utbredning inskränkt till ädellövskogen.

Dessa förhållanden visar att klimatet är en faktor av största 
betydelse för den skandinaviska utbredningen i stort av de »bred- 
bladiga lundgräsen».

Med avseende på detaljutbredning, frekvens, abundans etc. synes 
dock andra faktorer ha varit bestämmande eller ha haft stort in
flytande. Eftersom följande ståndpunkter grundar sig på 
studiet av lundgräsens uppträdande inom en mycket 
begränsad del av landet, får de dock inte utsträckas 
till att gälla för andra delar av Sverige utan före
gående undersökning. Detta visas bl. a. av att Lindquist (1931) 
fann, att Hordelymus gynnades påtagligt av urhuggning i danska 
bokskogar. I Svealand skulle Hordelymus lätt konkurreras ut av en 
ljusgynnad hyggesflora. Hos Lindquist kan ej heller utläsas några 
bestämda relationer mellan topografiska förhållanden och lund
gräsens förekomst och frekvens.

Åtminstone två ekologiska grupper kan urskiljas. Den ena består 
av rel. torr- och skuggfördragande arter såsom Bromus benekeni, 
Hordelymus europaeus och Melica uniflora, till vilka sällar sig den all
männa Poa nemoralis (som dock växer även på många andra stånd- 
ortstyper). De kräver varma, ofta men inte alltid sydligt eller väst
ligt exponerade, väl dränerade sluttningar, gärna under bergsstup 
o. d. ställen. Även i andra väderstreck kan de förekomma, om 
terrängförhållandena i övrigt är gynnsamma. På de ställen där de 
vuxit i östlägen har terrängen ofta varit mindre brant, vilket i dessa 
lägen synes vara fördelaktigt ur temperatursynpunkt.

Den andra gruppen består av Festuca giyantea, Carex silvatica 
och Milium (undantagsvis även Poa remota) och föredrar något 
fuktiga, gärna skuggiga växtplatser på m.e.m. jämn mark. Väder
strecket synes ej spela någon roll.

De återstående arterna har mer oklara krav på ståndort, antagligen 
beroende på att de anträffats endast på ett par lokaler. Festuca al- 
tissima ansluter sig på sin enda studerade växtplats närmast till 
grupp 1. Brachypodium silvaticum avviker genom sin utpräglade 
förkärlek till strandlokaler. En mycket vid amplitud har Roegneria, 
som växer på lokaler tillhörande mycket olika ståndortstyper.

Litteraturuppgifter avseende mellaneuropeiska förhållanden an
tyder att arterna har liknande ståndortskrav även i Danmark och 
söder om Östersjön. Amplituden synes dock vara större i flera fall. 
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Att torr- resp. fuktgynnade arter ändå ofta träffas inom samma 
lundområde förklaras av att dessa områden av andra skäl bildar 
ekologiska enheter av högre dignitet. En sådan enhet är just ädel
lövskogen eller lunden med alla dess varianter. Variationen är en 
följd av att olika ståndortstyper formade av växlande edafiska och 
klimatiska faktorer vanligen ryms inom ett och samma lundområde. 
Bakgrunden till denna variation är den ofta kuperade terrängen, 
som medger stor variation i ståndorternas detaljutformning.

Det är emellertid långt ifrån enbart topografin som bestämt ädel
lövskogens förekomst och utformning. Historiska skäl är lika viktiga. 
Markens utnyttjande för olika ändamål såsom äng, betesmark, jakt
mark osv. har i förening med lämpliga klimat- och markförhållanden 
skapat ståndorter, som under vissa förutsättningar gynnat lundväxt- 
floran.

Det är särskilt två typer av odlingsenheter som tycks ha bidragit 
till att gynna lundvegetationen i östra Svealand: skärgårdarnas fiskare
boställen och småbruk samt storgodsen.

Preliminära studier av skottbyggnad och likaså preliminära be- 
skärningsförsök talar för att litteraturens uppgifter om att lundgräsen 
är missgynnade av slåtter och/eller bete har fog för sig. Med den 
omfattning som både slåtter och bete har haft i det mellansvenska 
kulturlandskapet är det därför närmast en paradox att det finns 
så många lokaler för lundgräs — liksom för andra för beskärning 
i någon form känsliga lundväxter — kvar inom området. Dessa bruk- 
ningsformer har ju förekommit i samband med allt jordbruk såväl i 
skärgårds- och herrgårdslandskapet som i rena bondebygder.

Vissa skillnader i landskapets utnyttjande är dock påtagliga. På 
öarna var det nödvändigt att utvinna högsta möjliga avkastning 
av marken; hävdade ängar med ädla lövträd och hassel var vanliga 
samtidigt som den ofta besvärliga, bergiga terrängen skapade till
flyktsorter för känsliga arter. I storgodslandskapet gynnades löv
skogen av andra skäl. Ängsslåttern ersattes relativt tidigt av bete och 
mycket ängsmark plöjdes upp till åker (jfr Julin 1948, sid. 6, 10). 
För lundfloran skapades likväl refugier genom att löv- och speciellt 
ekskogen skyddades, särskilt på ur betessynpunkt mindre värdefull, 
kuperad mark. De små-medelstora bondgårdarnas ängar förvand
lades däremot till åker eller m. e. m. öppna beteshagar. De ädla 
lövträden, hasseln och deras följeväxter eliminerades i stor ut
sträckning även från hagarna. Granskogen fick stor utbredning.

Jag har tidigare (Ryberg 1956) vidrört en del av dessa omstän-
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digheter och skall här bara betona vad som är av vikt för att förklara 
just lundgräsens uppträdande. För »Bromus benekeni-gruppens» 
arter är det påtagligt, hur de är koncentrerade inte bara till de kli
matiskt mest gynnade delarna av terrängen utan även hur gärna de 
uppträder vid bergrötter, på otillgängliga avsatser, i skrevor, på 
blockrik mark osv. med andra ord på mark där betet varit sporadiskt 
och slåttern inte kan ha spelat någon större roll. Detsamma gäller i 
viss mån också för »Festuca g ig« n / e o - gr u p p e n s » arter, även om dessa 
oftare uppträder på plan mark, som måste ha utnyttjats intensivt un
der tidigare mer slätter- och betesvänliga epoker. Av tab. I framgår 
dock, att även dessa arter har sina bästa förekomster på åtm. numera 
betesfredad mark. Även på annat sätt har de skuggfördragande lund
gräsen gynnats av att hag- och skogsbetet upphört eller inskränkts. 
Trädens lövverk har i större utsträckning än tidigare tillåtits sluta 
sig. Den ökade beskuggningen har fört med sig att ett tidigare mer 
ängsartat fältskikt tunnats ut, vilket har underlättat för de konkurrens
svaga lundgräsen att etablera sig. Där ett område med lundartade 
dungar omväxlande med öppna partier fortfarande betas, är betes
trycket också störst på de sistnämnda. Däremot kan allvarliga 
trampskador uppstå inne i den slutna lunden med dess m. e. m. 
bara och därför ömtåliga mark, eftersom djuren gärna uppsöker 
sådana ställen om natten eller som skydd vid dålig väderlek.

De variationer i skottbyggnad och skottregeneration som före
kommer hos lundgräsen gör det troligt, att de är olika känsliga för 
beskärning, vare sig denna sker som slåtter eller bete. Detta för
hållande har behandlats i samband med redogörelsen för beskär- 
ningsförsöken och tidigare uppgifter i litteraturen. Här skall bara 
framhållas alt av »Festuca gigantea-gruppens» arter i varje fall 
Festuca själv hör till de mest oömma och hemerofda arterna. Milium 
ställer sig mer oklar. Genom sin organisation med både tuvor och 
utlöpare har Milium dock lättare att hålla sig kvar på betad mark till 
dess bättre tider kan komma. Att Milium utvecklas bäst på obetad 
och oslagen terräng är dock påtagligt.

Det är rimligt att de sydliga, m.e.m. sällsynta arterna, som be
finner sig invid sin klimatiska nordgräns, också är de som reagerar 
mest för ingrepp som försvagar deras konkurrenskraft såsom slåtter 
(vid olämplig tidpunkt) och bete. Det är därför naturligt att de har 
en (för vissa arter mycket) sparsam förekomst inom det studerade 
området. Det är också mindre ägnat att förvåna att arter med en 
mycket stor utbredning i hela landet reagerar mindre för sådana 
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ingrepp. Det kan dock tyckas vara egendomligt, att den art som rea
gerar mest negativt för beskärning, Poa nemoralis, trots detta är den 
allmännaste arten, som knappast saknas någonstans, där lundvege
tation förekommer. Då skall emellertid framhållas att på lokaler där 
vissa partier betas fortfarande, medan andra är fredade för bete, 
är Poa nemoralis betydligt bättre utbildad på den betesfredade mar
ken. Vidare synes den utgöra ett dåligt foder — man kan ofta se hur 
illa tilltufsade Pon-ruggar står kvar på de betade ytorna. Slutligen 
är det tydligt att lundgröet hör till de gräs som utvecklas bäst på 
oländiga ställen, där betet av den orsaken blir föga effektivt. Artens 
ekologiska amplitud är också större än för flertalet lundgräs. Det 
sista förhållandet gäller f. ö. även för Roegneria.

En anledning till att jag har uppehållit mig så pass utförligt vid lund- 
gräsens reaktion på slåtter och bete är den för närvarande mycket 
starka tendensen inom naturvården att till varje pris söka hålla 
kulturlandskapet öppet, dvs. att bevara eller t. o. m. skapa marker 
utformade som ängar eller beteshagar, bl. a. med motiveringen att 
man därigenom vidmakthåller gamla tiders blomsterrika »natur». 
Det är otvivelaktigt också så, att många av våra örter och gräs för 
att trivas är gynnade av eller t. o. m. fordrar sådana åtgärder som 
präglat det kulturlandskap som håller på alt försvinna. 1 den slutna 
skogen dör dessa växter ut. Men lundväxterna har helt andra krav 
på sin ståndort, vilket jag hoppas ha visat med denna översikt. 
Visserligen trivs de inte i det allra djupaste skogsdunklet, men den 
slutna skogen är dock deras hem mycket mer än den öppna ängen 
eller hagen. Det behöver inte ens alltid vara ädellövskog, det kan 
som tidigare nämnts också vara ängsgranskog m. m. Man måste 
göra klart för sig att samma åtgärder som gynnar ängs- eller hag- 
marksfloran är skadliga för de egentliga (löv-)skogsväxterna, bland 
vilka ännu uppe i östra Svealand märks flera företrädare för den 
lövskogsflora som har tyngdpunkten av sin utbredning förlagd till 
Europa söder om Östersjön. Att det sedan i landskapsvårdande syfte 
kan vara önskvärt att hålla ett igenväxande ängs- eller hagmarks- 
landskap format av försvunna eller försvinnande brukningsformer 
öppet, är en annan sak.

LUNDGRÄSENS EKOLOGI I ÖSTRA SVEALAND
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Summary.
Views on the Ecology of some Swedish Graminids of deciduous (nemo- 
ral) Woods.

During Ihe last five years the author has studied the vegetation 
of some deciduous woods in eastern Central Sweden. The dominant 
trees of such woods are designated »nemoral» trees by Sjörs (1963, 
1965). This means that the woods are characterized by the presence 
of some broad-leaved trees like pedunculate oak (Quercus robur), 
ash, small-leaved lime (Tilia cordata), wych elm (Ulmus glabra), 
Norwegian maple (Acer platanoides), and hazel. Often less warmth
demanding (trivial) species like birch, aspen and red spruce occur 
in association with the species mentioned above.

In summer time the field layer of these woods is fairly scanty 
owing to the low intensity of light beneath the leaf canopy. The 
field layer of densely shaded woods often contains some graminids 
which sometimes may even dominate the undergrowth. In Sweden 
these graminids are usually called »lundgräs», i.e. grasses growing 
in nemoral woods. Most of these grass species have high culms with 
broad, soft, often hairy leaves. If rosette leaves occur, they are of 
lesser size and are of lesser importance for photosynthesis than the 
leaves borne on the culms. Flowering takes place during the latter 
part of the summer.

Table I shows: 1) Which species are included in this study.
2) The geographical distribution of the localities visited by the author.
3) The exposure of the sites with regard to the points of the compass.
4) The topography of the sites. 5) Their earlier and present state 
with reference to grazing.

Both the Scandinavian and the general distribution patterns of 
the nemoral grasses are treated on the basis of the information given 
by Hultén (1950), F^egri (1960), and Meusel et al. (1965). Most 
species have their main areas in the deciduous (nemoral) forest 
region of West and Central Europe. Only few species (Milium, 
Poci nemoralis, Roegneria canina) reach Siberia or have more than 
a few localities east of Ural. While the three species just mentioned 
occur in most parts of Scandinavia and there often show a high rate 
of frequency, the majority of the wood grasses as taken in this study 
are restricted to the southern parts of the Scandinavian peninsula 
and to the coast regions in particular. This suggests that climate is 
the principal delimiting factor for their Scandinavian distribution. 
On the whole they occur south of the northern limit of the peduncu- 
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late oak, but at least in the districts close to this limit they also grow 
in spruce forests of »meadow type» and not only in nemoral forests. 
Some species are very rare with less than a dozen localities in the 
whole of Central Sweden.

This, however, is only a generalization of their distribution and 
does not say much about the demands and delimiting factors of the 
nemoral grasses within their areas. An examination of their sites in 
eastern Central Sweden (Fig. 1) reveals that there must be a certain 
variation in the ecological demands of different species. One group 
composed of Bromus benekeni, Hordelymus europaeus, Melica uniflora, 
and Poa nemoralis very clearly prefer rather dry, often steep slopes 
mostly facing to the south or to the west. Festuca altissima grew in 
a site of this type on the single place, where it was studied closely. 
Another group comprises Milium, Festuca gigantea, Carex siluatica 
(rare) and Poa remota (which does not belong to the real nemoral 
grasses, however). They regularly grow in sites distinguished by their 
higher moisture and facing various points. Roegneria canina occurs 
in sites of all types.

Most sites are, or have earlier served as pasture ground. They 
have then been more open and have had groups of trees alternating 
with meadow glades. After the grazing, or still earlier the hay-making, 
on »natural meadows» finished, the woods became much denser 
and now the trees often form a continuous canopy, which means that 
the ground is deeply shaded during the summer. If the shade is not 
so deep that the earth lies bare, the examined grass species grow 
well in such woods. On the other hand they are not found on open 
ground characterized by meadow vegetation. The reasons for these 
differences can be explained partly by the higher competition between 
the species growing on ground fully exposed to the sun and partly by 
the low resistance against grazing, which seems to distinguish most 
wood grasses. The open meadows leave a better food for the cattle 
(which nowadays are the only domestic animals of importance in the 
districts examined) than the nemoral wood herbs and graminids. Ex
periments with cutting cultivated or spontaneous specimens of the 
nemoral grasses a few centimeters above the soil level (viz. Fig. 2) 
have indicated or suggested that serveral species are sensitive to such 
treatment. Some other species do not seem to suffer much from being 
occasionally treated as above. Poa nemoralis apparently is the most 
sensitive species, as tufts cut off' in the early summer generally 
die. If they survive, they remain very weak for a long time. As these
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experiments are only preliminary, it has not been possible up to now 
to make any definite statements for certain species. None the less it 
is significant that competition and sensitivity for grazing together 
with an adaptation for the weak light in the nemoral woods have 
contributed to restrict the distribution of the nemoral grasses, par
ticularly near the climatic limit of their areas.

In most localities studied grazing of domestic animals has de
creased or come to an end during the last decades. Where it still 
occurs, the best stands of wood grasses can be seen in areas devoid 
of grazing. It is also characteristic that most species grow in crevices, 
on shelves, in bouldery sites, etc., where the topographical features 
protect the plants from grazing to a certain extent.

It is not surprising if factors like those referred to above have 
contributed to produce the distribution patterns of the less frequent 
or rare nemoral grasses, but it is much more remarkable that the 
most frequent of all nemoral grasses in Sweden, Poa nemoralis, 
should be so sensitive for grazing, particularly as it often appears 
in grazed forests too. But it should then be remembered that, if 
possible, the animals seek to avoid the Poa tufts which they apparently 
do not like; that Poa always is much more frequent in ungrazed areas 
than in grazed ones, and that a normal grazing does not seem to be 
so effective in wood lands as to completely exterminate a plant species.

The author (1956 and in the present paper) has also called atten
tion to the fact that localities distinguished by a rich nemoral wood 
undergrowth, the broad-leafed wood grasses included, seem to occur, 
on one hand on ground belonging to the large estates, and on the 
other in the archipelago on small isles, formerly inhabited and/or 
cidtivated by people with fishing and some additional farming as 
their principal means of support. In ordinary farming districts the 
nemoral forests have been almost completely destroyed by the far
mers, and even the grazing grounds are then usually devoid of the 
demanding tree species enumerated above. Accordingly the under
growth of the nemoral woods has also disappeared from such dis
tricts. Thus, differences in the mode of exploitation may be re
sponsible for the occurrence or non-occurrence of wood species, 
particularly with reference to less common species which for climatic 
or other reasons have a narrow ecological amplitude in the studied 
region. These statements are valid for large parts of Central Sweden. 
In other parts of the country the distribution of the examined species 
may be determined by other factors.
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A corollary of this reasoning is that the proposals to restore for
merly mown or grazed meadows which have developed into dense 
nemoral woods will not be advantageous for the true wood species. 
Woods with a close canopy, formed by tall trees and/or hazel, there
fore have as much raison d’etre as the »park-meadows» and fenced 
»natural» grazing-grounds from botanical points of view.
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THREE NEW SWEDISH SPECIES OF GEOGLOSSUM.

BY

NILS HAKELIEB.

In Svensk Bot. Tidskr. 1964 (pp. 337-343) I published some 
Swedish finds of Geoglossaceae. I mentioned then that I had also 
found some specimens which I had been unable to determine. 
Already then I had found that they represent three apparently 
distinct species of Geoglossiun. I have later collected a larger material 
of them, and further studies in the field and under the microscope 
have confirmed my earlier views. As there are no described species 
with which they can be identified, I describe them here as three new 
species, viz. G. fumosum, G. lineare and G. uliginosum.

Geoglossum fumosum HäKELIER n. sp.

Ascocarpia clavata, ad 4,5 cm alta.—Pars ascigera fusca, lanceolata, 
compressa, a stipite distincte delimitata.—Stipes teres, obscure fuscus, 
dense squamulosus.—Asci clavati, 100-125 x12-17^, apice rotundati, 
8-spori.—Sporidia 30-40 x 4,5-5,5,«, clavata, hyalina-pallide fulvescentia 
aseptata vel pallide brunnea et 1-3-septata.—Paraphyses numerosae, 
filiformes, raro septatae, infima parte subhyalinae, superiori parte fumosae, 
apice incrassatae, plerumque curvatae.—Habitat in pascuis in Suecia 
media.

Ascocarps clavate, up to 4,5 cm high.—Ascigerous portion brown, 
as if impregnated by smoke, lanceolate, compressed, distinctly 
delimited from the stem.—Stem terete, dark brown, densely squa- 
mulose.—Asci clavate, 100-125 x 12—\1 g, apex rounded, 8-spored.— 
Spores 30-40 x 4,5-5,5g, clavate, hyaline—pale yellowish and 
aseptate or pale brown and 1-3-septate.—Paraphyses numerous, 
filiform, rarely septate, subhyaline below, greyish brown above, 
apex incrassate, mostly + curved.—Habitat: pasture-land in 
Central Sweden.

Typus: Västmanland, Viker parish, Älvhyttan, Venen, 11. IX.1965, 
N. Hakelier, UPS.
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Fig. 1. Geoglossum fumosum n. sp. Paraphyses and spores from the type.
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VÄSTERGÖTLAND. Tived: Bråten, pasture-land N of the houses, 
9 & 17.X.1965, N. Hakelier, UPS.

NÄRKE. Lerbäck: Önnabo, pasture-land along the road to Dunsjö 
railway-halt, 18. IX.1965, N. Hakelier, UPS.

VÄSTMANLAND. Grythyttan: Bovik, NNE of Vadfallet, 3.X.1965, 
N. Hakelier, UPS; Bovikstorp, 3.X.1965, N. Hakelier, UPS. Viker: 
Älvhyttan, Venen, 11, 12, 26.IX & 3.X.1965, N. Hakelier, UPS.

G. fumosum is a very distinct species, characterized by its spores 
and paraphyses, which are not like those of any other species of 
the genus. Owing to the occurrence of coloured, septate spores I 
have referred it to the genus Geoglossum. However, most spores 
remain hyaline and aseptate. The species thus forms a transition to 
Corynctes and shows that the limit between these two genera is not 
sharp.

G. fumosum is usually easily recognized even in the field by the 
ascigerous portion, which looks like impregnated by brown smoke. 
It grows in habitats typical of most species of the genus, i.e. not 
cultivated pasture-lands.
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Fig. 2. Geoglossum lineare n. sp. Paraphyses and spores from the type.

Geoglossum lineare Hakelier n. sp.

Ascocarpia anguste linearia, cylindracea vel paullo compressa, ad 4 cm 
alta, atra.—Pars ascigera elongata, a stipite non distincte delimitata.— 
Stipes glaber, viscidus.—Asci clavati, 140-155 x 13-16/1, apice angustati 
tarnen rotundati, 8-spori.—Sporidia 45-65 x 4,5-5,5/i, cylindraceo-clavata, 
pallide fusca, 3-7-spetata.—Paraphyses numerosissimae, ascis distincte
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superantes, robustissimae, rectae, raro septatae, basaliter hyalinae fili
formes, apicem versus subhyalinae—pallide fuscae, sensim incrassatae, 
apice ellipsoideo-globosae.—Habitat in pascuis in Suecia media et boreali.

Ascocarps narrowly linear, terete or slightly compressed, up to 
4 cm high, black.—Ascigerous portion elongate, not sharply delimited 
from the stem.—Stem smooth, viscid.—Asci clavate, 140-155 x 13- 
16/«, apex narrowed but rounded, 8-spored.—Spores 45-65 x 4,5- 
5,5g, cylindrical-clavate, pale brown, 3-7-septate.—Paraphyses very 
numerous, distinctly longer than the asci, very stout, straight, rarely 
septate, basally hyaline, filiform, above subhyaline—pale brown, 
gradually incrassate, apex ellipsoidal-globular.—Habitat: pasture- 
land in Central and North Sweden.

Typus: Västmanland, Ljusnarsberg parish, Östra Älvhöjden, 25.IX.1965, 
N. Hakelier, UPS.

VÄSTMANLAND. Grythyttan: Bovik, NNE of Vadfallet, 3.X.1965, 
N. Hakelier, UPS; Bovik, Bovikshyttan, pasture-land along the road to 
Saxhyttan, 3.X.1965, N. Hakelier, UPS. Hjulsjö: Övre Gunnarshult, 
19.IX.1965, N. Hakelier, UPS. Ljusnarsberg: Östra Älvhöjden, pasture- 
land S of the forester’s house, 25.IX.1965, N. Hakelier, UPS.

JÄMTLAND. Berg: S of Vigge, pasture-land E of the road, 5.IX.1964, 
N. Hakelier, UPS.

G. lineare is easily recognized even in the field by its narrow fruit- 
bodies and viscid stem. It occurs in similar habitats as G. fumosum 
but has a more northern distribution.

Microscopically G. lineare is characterized by the 3-7-septate 
spores and the long, stout paraphyses. It may perhaps be confused 
with G. vleugelianum Nannf., which has similar spores and stout 
paraphyses. However, the paraphyses of G. vleugelianum are shorter, 
less robust, darker, remotely septate and inspersed with amorphous 
brown matter. Further, the fruitbodies of G. vleugelianum are 
broader and the stems squamulose and not viscid.

Geoglossum uliginosum Hakelier n. sp.

Ascocarpia longe clavata, gracilia, ad 6 cm alta, atra.—Pars ascigera 
lanceolata, compressa, quam stipes brevior et ab ea non distincte delimi- 
tata.—Stipes teres, longus, non squamulosus sed plerumque rugosus, 
Tviscidus.—Asci clavati, 140-175 x14,5-17/«, apice rotundati, 8-spori.— 
Sporidia clavata, obscure fuliginea, 7-septata, plerumque paullo curvata, 
60-80 x 4,5-6/«.—Paraphyses numerosissimae, fragiles, basaliter hyalinae, 
filiformes, raro septatae, sensim incrassatae, apicem versus parce-dense 
Su. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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Fig. 3. Geoglossum uliginosum n. sp. Paraphyses and spores from the type.
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septatae, subhyalinae-pallide fuscae, ad septa non vel leviter constrictae, 
cellulis tubuliformibus, cylindraceis vel pyriformibus, apice interdum 
abrupte globuloso.—Habitat in paludosis in Suecia media.

Ascocarps longly clavate, gracile, up to 6 cm high, black.— 
Ascigerous portion lanceolate, compressed, shorter than the stem
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and not sharply delimited.—Stem terete, long, not squamulose but 
usually rugose, ± viscid.—Asci clavate, 140-175 x 14,5-17,«, apex 
rounded, 8-spored.—Spores clavate, dark fuliginous, 7-septate, 
usually slightly curved, 00-80 x 4,5—6^i.—Paraphyses very numerous, 
fragile, basally hyaline, filiform, remotely septate, gradually in- 
crassate and remotely—closely septate above, subhyaline—pale 
brown, not or only slightly constricted at the septa; cells tubular, 
cylindrical or pyriform; apex sometimes abruptly globular.— 
Habitat: swampy places in Central Sweden.

Typus: Västmanland, Viker parish, Enbergsäng, 5.IX.1965, N. Hakelier, 
UPS.

NÄRKE. Askersund: L. Bergshult, swampy pasture-land NE of the 
houses, 18.IX.1965, N. Hakelier, UPS. Lerbäck: Önnabo, swampy pasture- 
land, 7.IX.1963 & 2.X.1965, N. Hakelier, UPS.

VÄSTMANLAND. Ljusnarsberg: along the rivulet between Småtjärnarna 
and Grästjärnen, amongst Sphagna, 17.VIII.1966, N. Hakelier, UPS. 
Nora: Greksåsar, swampy pasture-land S of the road, 30. IX & 7.X.1962, 
19.IX.1963, N. PIakelier, UPS. Viker: Enbergsäng, swampy pasture- 
land SW of the houses, 5.IX.1965, N. Hakelier, UPS.

(r. uliginosum seems to be most closely related to G. cookeianum 
Nannf. and G. simile Peck and can be said to be intermediate between 
them. The paraphyses of G. uliginosum are unusually variable in 
shape. The most typical ones are remotely septate into tubular cells. 
Sometimes paraphyses occur which are similar to those of G. 
cookeianum or G. simile, but such typical of G. uliginosum are always 
present and make the species easily recognized.

G. uliginosum grows in swampy places in pasture-lands and woods 
amongst Sphagna and other fen-mosses (but not like G. glabrum 
Pers. ex Fr. in mires), often together with G. simile and Tricho- 
glossum hirsutum (Pers. ex Fr.) Boud. From G. simile, which is 
similar in habit, G. uliginosum can usually be separated even in the 
field by its viscidity.

Rynningegatan 30, Örebro.

So. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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M Kl.ICA CILIATA FUNNEN VID VÄNERN 
I VÄSTERGÖTLAND.

NÅGOT OM DEN ÖPPNA HÄLLMARKS VEGETATIONEN I 
KÅLLANDSOMRÅDETS BERGKULLSLANDSKAP.

AV

BENGT M. P. LARSSON.

LTnder växtekologiska fältarbeten på Kållandshalvön hösten 1964 
upptäcktes en av allt att döma fullt indigen förekomst av Melica 
ciliata på en strandklippa vid Kinneviken. Arten, som tidigare inte 
påvisats från Västergötland, har sina hittills västligaste lokaler på 
Omberg i Östergötland (Hultén 1950, karta nr 197). Fyndet skall 
här nedan presenteras och placeras in i sitt lokala och regionala 
växtgeografiska sammanhang.

Det urbergsblock som uppbygger Kållandshalvön med Kållandsö 
avgränsas mot öster av en markant, nästan linjalrak förkastnings- 
linje i nordnordost-sydsydvästlig riktning. Halvöns kustkontur i 
väster och norr ter sig helt annorlunda — en krans av öar och ögrup
per sätter här sin prägel på landskapet. — Urberget består av starkt 
mot väster stupande, mer eller mindre metamorfoserade lagerpackar 
av röda, intermediära och grå gnejser, vilka mellanlagras av grön- 
stensbergarter i flerstädes ganska breda stråk (Sundius 1943, s. 16 
och Stålhös 1958, s. 32, fig. 9). Bergarternas strykning är parallell 
med förkastningen, vilket ytterligare förstärker den allmänna orien
teringen av områdets terrängformer. Berggrunden är utmed för
kastningen starkt krossad och förskiflrad. Bergarterna har omvand
lats till glimmerskifferliknande bildningar och en långt gående 
mineralomvandling har ägt rum.

Den rika förekomsten av grönstensbergarter i det annars mycket 
sura västsvenska gnejsområdet samtförkastningszonens mineralogiskt 
gynnsamma sammansättning utgör viktiga förutsättningar för 
Kållandsområdets ovanligt rika flora. Förkastningsbrantens karak-

Su. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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Fig. 1. Den nordiska utbredningen av Melica ciliata enligt Hultén (1950) med tillägg 
av den nya lokalen (O). — Melica ciliata in the Nordic countries according to Hultén 

(1950), with addition of the new locality (O).

tär av östsydöstvänd klippkust förstärker ytterligare denna allmänna 
tendens.

Skärman (1927) har ingående diskuterat det påfallande stora 
antalet av »om ej notoriskt kalkbundna, så dock kalkälskande ellei 
av kalk gynnsamt påverkade arter» (l.c., s. 185) i områdets Hora 
(Kållandsö och angränsande delar av Kålland). Inte mindre än 
80-talet arter eller 12 % är enligt Skärmans definition att hänföra till 
denna grupp.

Till förkastningsbranten vid Kinneviken eller dess omedelbara 
närhet är följande arter inskränkta: Agrimonia odorata, Asplenium 
rata-muraria, Brachypodium pinnatum, Carex flacca och Sedum 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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album (jfr Skårman l.c., s. 185, fig. 8 b), medan andra även har 
förekomster i områdets inre delar (grönsten), ex.vis Artemisia 
campestris, Cotoneaster melanocarpa, Filipendula vulgaris, Gera
nium sanguineum, Potentilla rupestris, P. tabernaemontani och 
Veronica spicata.

Att ett liknande förhållande gäller för mossor och lavar torde vara 
uppenbart, även om våra kunskaper ännu är otillräckliga för de
finitiva slutsatser. Av i förkastningsbranten uppträdande arter kan 
följande nämnas (flertalet i stor mängd): Abietinella abietina, 
Amphidium mougeotii (även geolit.) Cinclidotus fontinaloides (en 
lokal, geolit), Cratoneuron fdicinum, Ctenidium molluscum, Dichodon- 
tium pellucidum (geolit.), Gymnostomum aeruginosum, Homalia tricho- 
manoides, Mnium stellare, Myurella julacea, Neckera complanata, 
Preissia quadrata, Tortella tortuosa och T. fragilis. — Tilläggas kan att 
Caloplaca elegans påträffats på en sydöstvänd lodyta i Sunnersbergs sn 
ej långt från Me/ica-hällen, tillsammans med bl. a. Cynodontium 
tenellum, Grimmia commutata, G. decipiens, Leucodon, Tortella 
fragilis och Weissia controversa (form med grov nerv, växande i 
hårt sammanträngda småkuddar i klippspringor). Caloplaca elegans 
är tidigare känt från Lurö i Vänerns Värmlandsdel (Hasselrot 
1953, fig. 3). För andra exempel på nordliga arter inom området 
hänvisas till Larsson 1960, s. 435.

I anslutning till de två stora stråken av ändmoräner (de s. k. 
mellansvenska ändmoränerna), som övertvärar södra Kållandsom- 
rådet, är urberget mer eller mindre dolt av lösa avlagringar. I 
övrigt däremot är morän i dagen ytterst sällsynt och sedimentlagren 
mycket tunna (jfr Karlsson 1870, s. 11). Vågornas kalspolande 
effekt under tidigare skeden av Vänerns historia torde åtminstone 
delvis ge förklaringen till detta förhållande, som ger Kållandsområdet 
en starkt mosaikartad och av större och mindre hällområden sönder
splittrad naturtyp — en gammal men numera till större delen torr
lagd skärgård (Karvik 1951, s. 193).

Medan de strandnära hällmarkerna i de flesta fall endast sent 
utsatts för kulturpåverkan (sommarstugebebyggelse, tramp från 
badande o. dyl.) har de i halvöns inre länge utsatts för sådan av 
olika art och intensitet. Belägna ute i eller i nära anslutning till 
åker- och betesmark är det fullt naturligt att dessa hällar och berg
knallar påverkats och påverkas än i dag av stoftimpregnation och 
bete, i varje fall av ungdjur.

Låt oss efter denna inledning, som avsetts ge förutsättningarna för
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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Fig. 2. Västergötland, Gösslunda sn, strandklippa vid Kinneviken. Växtplats för 
Melica ciliata. På udden i bakgrunden har Caloplaca elegans sin hittills sydligaste 
lokal i Vänerområdet. - Kinnekulles välkända silhuett skymtar i fjärran. — 6.7.1965.

Foto förf.

den fortsatta diskussionen, återgå till Melica ciliata och dess växt
samhälle. Lokalen är belägen i Gösslunda socken helt nära gränsen 
till Sunnersberg, vid Sjölunda, som dock ligger i den sistnämnda 
socknen. Den svagt välvda strandklippan, som höjer sig 1,5 å 
2 m över Vänerns vattenyta vid normalt vattenstånd, har under 
senare års extrema högvatten varit en liten ö. Hällen, som är starkt 
glacialslipad på N-sidan, genomsätts av sprickor i olika riktningar. 
Ett mycket typiskt rutmönster bildas av det fårsvingelsamhälle,. 
som växer i de mineraljordsfyllda sprickorna och som inramar de 
rena hällytorna med skorplavsamhällen m. m. Likheten med motsva
rande rutmönster på alvarhällmarkerna är påtaglig om också helt 
ytlig. — Hällen har utsatts för tramp och nötning av badande och 
solande sommargäster, vilket närmast skadat dess lavvegetation 
på några punkter.

Allt efter sprickornas olika djup och graden av utfyllnad med 
finjord kan en serie växtsamhällen urskiljas. De allra djupaste kan 
på sin skuggiga botten hysa bl. a. Geranium robertianum medan de 
mer eller mindre lodräta (överlutande) väggarna är klädda av 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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bl. a. Bryum capillare, Hypnum cupressiforme, Barbilophozia barbata, 
Metzgeria furcata m. fl. Något grundare sprickor bildar ofta små 
depressioner, som lätt samlar vatten och då får hällkarskaraktär 
med Litorella och Drepanocladus trichophyllus. Där dräneringen är 
bättre växer i dessa depressioner ofta rena bestånd av Sedum rupestre 
tillsammans med Abietinella, Ptilidium ciliare, Thuidium pliiliberti, 
Cladonia coccifera och Cornicularia aculeata. Sådana Sedum rupestre- 
fyllda sprickor är ganska vanliga utmed klippkusten vid Kinne- 
viken och följande artkombination har noterats på liknande strand
klippa vid Odensvik i Otterstad: Sedum rupestre, Veronica spicata, 
Ceratodon, Hypnum cupr. f. lacunosum, Leucobryum glaucum och 
Tortella tortuosa.

De sprickor eller depressioner, som är helt utfyllda av ett vanligt
vis mycket tunt lager humusrik mineraljord, är bevuxna med det 
tidigare omnämnda fårsvingelsamhället. Det är i detta som Melica 
ciliata förekommer. Hittills har två större och tre mindre tuvor på
träffats. Detta växtsamhälle har analyserats och resultatet redovisas 
i tab. I, där analyserna 1-12 representerar samhällets typiska ut- 
utformning, analyserna 13-15 en något fuktigare spricktyp samt 
analys 16 ett ytterligare steg åt det blötare hållet.

Typsamhällets fältskikt utmärks av rik förekomst av Festuca ovina, 
Poa compressa, Sedum acre, Thymus serpyllum och Veronica spicata. 
Av bottenskiktets mossor förtjänar följande framhållas: Abietinella, 
Barbula-arterna, Ditrichum flexicaule samt ihccfa-arterna. I övrigt 
bör Nostoc commune påpekas.

Den fysiognomiska likheten med viss alvarvegetation påpekades 
tidigare. Aven rent floristiskt finns en sådan likhet, betecknande nog 
dock avseende just det minst typiska alvarsamhället, nämligen 
Fesfnca-hällhedens degenerationstyp (Albertson 1946, s. 69 och 
tab. 15 och 16), vilken karakteriseras av bl. a. ymnigt uppträdande 
av Sedum rupestre. Bottenskiktet i denna degenerationstyp har »en 
för kalkhällmarksvegetation ganska främmande karaktär och erinrar 
mycket om motsvarande skikt i exempelvis skånska Corynephorion- 
samhällen», skriver Albertson (l.c., s. 70), som i detta sammanhang 
även påpekar likheten med det öländska spricksträngsalvaret 
(Sterner 1926, s. 86). Likheterna mellan A/e h'c a - s a m h ä 11 e t vid 
Kinneviken och Österplana heds degenererade Tes/nca-hällhed 
gäller även marken: jordlagret är i båda grunt, växlande från ett 
par till 6—7 cm, och humushalten (mullhalten) är hög; vidare är 
markens pH ungefär detsamma eller på Österplana varierande mellan

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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Fig. 3. Detaljer av strandklippan i fig. 1. — (A) Melica ciliata i en jordfylld spricka i 
hällen. I förgrunden Veronica spicata. (B) Djupare spricka med Sedum rupestre och 

Polypodium. — 6.7.1965. Foto förf.
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5,8 och 7,6 mot vid Kinneviken varierande mellan 5,1 och 7,5 
(8 prover analyserade vid Lantbrukskemiska kontrollstationen i 
Skara).

Albertson anser att de Sedum rupestre - dominerade växt
samhällena på Österplana kan betraktas som pionjärsamhällen 
(l.c., s. 71), vilket kan överenstämma med förhållandena vid Kinne
viken. I detta sammanhang kan framhållas att Sedum rupestre på 
Hindens udde (Söne sn) uppträder som primärkolonisatör på 
klappergrusvallar i epilitoralt läge (Larsson 1959).

Melica ciliatas totalutbredning har nyligen karterats av Meusel 
et al. (1965, karta nr 38 d). Sterner, som hänför arten till gruppen 
»meridionala arter med pontisk — centraleuropeisk utbredning» 
(1922, s. 239), framhåller, att den hör till de steppväxter, som på 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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Tabell I. Epilitoral Festuca ovina — klipphed.

Analys nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Agrosiis canina.........................
— tenuis ....................................
Bromus hord. ssp. mollis......... 1 1 1
Festuca ovina ............................ 4 2 3
Metica ciliata ............................ 2 2 3
Poa compressa........................... 2 4 1
Arenaria serpyltifolia............... 1
Campanula rotundifolia...........
Epilobiam collinum ................. 1
Geranium robertianum.............
Hieracium rigidum................... 1
— umbellatum............................ 2
Hypericum perforatum.............
Leontodon autumnale ............... 1
Lotus corniculalus.....................
Plantago major ..........................
Polypodium vulgare ................. 1
Potentilla argentea ................... 1 1 1
Prunella vulgaris ..................... 1
Sedum acre ................................ 5 2 4
— rupestre.................................. 1
Taraxacum sp. (Erythr.) .........
— sp. (Vulg.) ............................ 1 1
Thymus serpyllum ................... 4 1 4
Trifolium arvense..................... 2
— aureum....................................
— repens......................................
Veronica spicata....................... 2 2 2

1
1 1

1243413 11 1
5524422555253 
2
3312 44121 24

11 1

1 1 1

1 1
1 12 

112 111 2 2 1
4

1 11
1
1 112221 1111

1 1 
1133114331 11
111 5

1
111 11 11 
1 11431131 21

2 2 11 3 2
4 2 3

1
2212 1312 3

Abietinella abietina................... 1 3
Barbula convoluta..................... 1 1

-— recurvirostris ....................... 1 1
Brachythecium albicans............. 1 1
Bryum argenteum..................... 1 1

-— ssp............................................ 1 1
Ceratodon purpureus ............... 1 3 1
Climacium dendroides .............
Dicranum scoparium.................
Ditrichum flexicaule................. 1 1 1
Grimmia commutata................. 1 1 1
Hedwigia ciliata ....................... 1 1 1
Hypnum cupressiforme ........... 1 1 1

11112 11121 
1113 411 1

1111111 1 
111 11 1 
1111 1111 
1121111 11 
2113121231

1

1112 111111 
1 1111 111 
1 1111111 
1112111231

1 Täckningsgrader enligt Hult-Sernander-Du Rietz’ 5-gradiga skala.
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Tabell I. (forts.)

Analys nr i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Mnium affine............................ . i 1 1 1 1 1
Pogonatum urnigerum ........... 1 1 1
Polytrichum jimiperinum . . . 1 1 1
Rhodobryum roseum............... 1
Schistidium apocarpum........... 1
Thuidium philiberti................. 1 1 1
Tortula ruralis ........................ i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Parbilophozia barbala ........... 1 1 1
Cephaloziella divaricata........... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lophozia excisa........................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plilidium ciliare........................ 1 1 1 1
Riccia beyrichiana ................. 1 1 1
— sorocarpa ............................ 1 1

Bacidia muscorum ................. i 1
Cladonia pyxidata ................. 1 1 1 1 1 1 1 1
— rangi formis.......................... 1
— fyllokladier.......................... . i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cornicularia aculeata............. i 1 1 1 1
Leptogium lichenoides............. . i 1 1 1
— sinuatum ............................ 1 1
Parmelia physodes ................. 1 1
Peltigera canina ..................... 1 1 1 1
— polydadyla .......................... i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
— rnfescens.............................. i 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1
Nostoc commune........................ 1 1 1 1 1 1

Antal arter:
graminider............................ . 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2
herbider ................................ . 7 11 5 10 8 9 9 8 8 5 6 3 8 7 8 5
mossor.................................... . 12 18 13 16 10 13 12 10 18 11 10 13 14 14 18 7
lavar...................................... . 5 4 5 4 2 1 6 2 3 2 5 5 2 2 3 3

totalt .................................... . 28 27 27 34 23 26 30 22 32 21 23 24 28 25 33 17

Västergötland, Gösslunda sn, strandhäll vid Sjölunda.
Rutstorlek 1/4 m2. 1-2, 5-8, 13-14: 2.10.1964. 3-4, 9-12, 15-16: 6.7.1965.

Kommentar till tabellen.
Bryum spp. Avser sterila och obestämbara exemplar. Kan i något fall vara fråga om 

otypiska capillare-former.
Grimmia commutata och Iiedwigia ciliata är båda m.l.m. epilitiska och deras uppträ

dande här förklaras av det mycket tunna jordlagret och därmed närheten till naken 
häll.
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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sina perifera lokaler förekommer i solöppna och varma bergsbranter 
och klippstup med koloniartad vegetation, alltså lokaler med gynn
samt värmeklimat och liten konkurrens. Sak samma gäller för 
många andra arter, bl. a. Allium senescens v. calcareum (jfr Loham
mar 1953, s. 74), Potentilla rupestris, Veronica spicata och Arte
misia campestris. Sterners allmänna karakteristik av denna lokal
typ stämmer väl med förhållandena vid Kinneviken i allmänhet, 
även om just Melica där växer på en relativt plan hällyta, vilken 
dock är intensivt solöppen.

Dessa östsydöst-vända klippbranter har ett ljus- och värmeklimat, 
som kan jämföras med skogsbryn med motsvarande riktningsex- 
position. Vegetationen, om också koloniartad, i Kinnevikens klipp
branter har en påtaglig floristisk likhet med de örtrika brynsam- 
hällen, som beskrivits bl. a. från Bohuslän av Hallberg (1959, 
s. 56; 1965, s. 119) och Ivarsson (1962, s. 103) samt från Blekinge 
av Berglund (1963, s. 44 och tab. 2).

Artens uppträdande på Omberg, den närmaste naturliga växt- 
platsen, beskrives detaljerat av Hesselman (1938, s. 26). För upp
gifter om dess förekomstsätt i Stockholms skärgård hänvisas till 
Almquist & Asplund (1937, s. XXXVII) och Qvarfort (1931, 
s. 43). Sterner (1938, s. 66) betecknar Melica som en karaktärsart 
för det öländska karstalvaret. På Gotland har Petterson (1958) 
kunnat konstatera, att arten på många håll ökat sin areal efter upp
hörd betesgång och att den av allt att döma är under spridning, då 
den numera är vanlig på många hällmarker på södra Gotland, där 
den tidigare varit okänd (l.c., s. 206).

Beträffande Melica ciliatas samhällstillhörighet på kontinenten 
hänvisas till Mahn (1965, s. 47-53 med. Tab. 11 /s. 48-49/ och 13 
/s. 52/) och däri citerad litteratur.

Melica ciliata — samhället vid Kinneviken inbjuder även till

433

Riccia beyrichiana, som är ny för Kållandsområdet, saknas enligt Albertson (1946, 
s. 208) på Kinnekulle (där hittills endast R. sorocarpa, glauca och dalslandica /S. Arnell 
1956, s. 283/ konstaterats), men finns på Falbygdens kalkhällmarker (Högstena och 
Karleby) och på två lokaler i Sjuhäradsbygden (H. W. Arnell 1928, s. 11 och Sö
derberg & Sandberg 1936, s. 195). — Riccia sorocarpa har i Gösslunda sn dessutom 
påträffats vid Höjentorp (fårsvingelhed, 1965, jfr tab. III) och vid Hildeberg (»Sprängda 
berget», 1966) samt i Söne sn, Hindens rotparti (igenväxande åker, 1965).

Cephaloziella divaricata och Lophozia excisa klassificeras av Waldheim (1947, s. 23) 
som Pogonation- (Pogonato-Polytrichion)arter (jfr Albertson 1945, s. 119 och 1946, 
s. 208). Mehca-samhällets bottenskikt innehåller en säregen blanding av Phascion- 
och Pogonation-arter. Förutom de båda nämnda levermossorna hör till det senare 
naturligtvis Pogonatum urnigerum och Polytrichum juniperinum, medan Barbula- och 
.Riccia-arterna och Bryum argenteum hör till det förra.
28 - 673878 Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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Tabell II. Graminidfritt Sedum acre - Viola tricolor-samhälle.

Analys nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cerastium holosteoides ........ 1 1 1 2 1
Erophila verna ..................... 1 i 2 1 1 1 2 1
Mijosotis strida..................... 1 1 1 1 1 1 1
Potentilla argenlea ............... 2 2 1 2 1 1 3 2
Rumex acetosella................... 1 1 1 1 1 1 1
Saxifraga granulata ............ 1 1 1 1 1 1 3
Scleranthus perennis............ 1 1 1 1 1 2 2 1 i
Sedum acre ........................... 5 4 4 5 5 3 4 3 4 4
— telephium ......................... 1 1 1 1 1
Veronica arvensis................... 1 1 1 1 1 1 1
Vicia tetrasperma................... 1 1 1 1
Viola tricolor......................... 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Abietinella abietina............... 1 1 1 1 i 3 3
Brachylhecium. albicans........ 3 1 2 i 3 2
Hypnum cupressiforme .... 1 3 3 3 2 4 4 1 1
Rhacomitrium canescens . . . 1 1 1 1 1 1
Rhytidiadelphus sqnarrosus . 1 1 1 2
Cladonia rangiformis............. 1 1 1 1
Peltigera canina (coll.)........ 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1

Antal arter: herbider........... 13 10 11 12 8 9 9 11 6 4
mossor............... 3 4 3 4 2 4 4 7 5 6
lavar................. 2 2 1 3 1 1 4 1 2 2

totalt ............... 18 16 15 19 11 14 17 19 13 12

Dessutom enstaka förekomster av: Arenaria serpyllifolia 2 (nr 8), Geranium pusillum 
2 (8), Sedum annuum 1 (4) och 1 (8), Stellaria graminea 1 (6), Trifolium campestre 1 
(1) och 1 (2), Anlilrichia curtipendula 1 (4), 1 (7) och 2 (8), Bryum cf. inclinatum 2 (8), 
Ceratodon purpureus 1 (4), 1 (8) och 1 (10), Polytrichum juniperinum 1 (10), Tortula 
ruralis 1 (8) och 1 (9), Cladonia gracilis 1 (7), C. rangiferina 1 (1) och 1 (4), C. uncialis 
1 (7), Cornicularia acutcata 1 (7) och 1 (9) samt Leptogium sinuatum 1 (7).
Västergötland, Gösslunda sn, Höjentorp.
Rutstorlek 1/4 m2. Juni 1957.

jämförelser med liknande vegetationstyper i Kållandsområdets inre 
delar. Rikedomen på öppna, m.l.m. betade hällmarker är, som tidi
gare framhållits, ett av områdets särskilda kännemärken. De xero- 
fda växtsamhällen, som sätter sin prägel på dessa ur leråkrarna 
uppstickande hällar och bergknallar, har — som redan Skårman 
(l.c., s. 177) påpekat — en påtaglig floristisk enhetlighet.
Su. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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Dessa hällmarker erbjuder intressanta objekt för successionsstu- 
dier. I serien av växtsamhällen från de mineraljordfria hällarnas 
skorplavsamhällen till de slutna ängssamhällena på djupare jord 
kan ett flertal olika stadier urskiljas (jfr Degelius 1940, s. 209 och 
Sernander 1912, 808). Variationerna är helt naturligt ganska stora 
från häll till häll, bl. a. beroende på olikartad mikrotopografi, 
olika betesintensitet och mängden grönstensinslag, som i sin tur 
påverkar vittringsmaterialet. Som ett exempel redovisas här ett 
schema över successionsförhållandena på några hällar i åker norr 
om Traneberg i Otterstads sn (1957):

1. Skorplavstadium med inslag av umbilicariaceer (mest U. polyphylla).
2. Parmelia-stadium med enstaka U. puslulata.
3a. Cornicularia-Hedwigia-Rhacomitrium-stadium med Peliigera canina 

(coll.) Bromus hordeaceus ssp. mollis och Sedum acre.
3b. Som föregående + Cladina med Sedum telephium, Spergula vernalis, 

Viola tricolor, Anthoxanthum, Festuca ovina m. fl.
3 c. Cladina-Dicranum scoparium-Hylocomium-Pleurozium-staåium med rikt 

örtinslag.
4. Slutet ängshavresamhälle.

På gränsen mellan hällarnas lavsamhällen och ängssamhällen 
uppträder ett, speciellt i våraspekten, färggrant Sedum acre-Viola 
tricolor-samhälle, ett initialstadium till fårsvingelklippheden, som 
bildar vårgröna och sommarbruna tonsurer kring de rundslipade 
hällkalotterna. Fårsvingelheden förekommer även i små fragment 
på hyllor och i grunda sprickor. Denna mosaikartade vegetation 
innehåller bl. a. Aira praecox, Jasione montana, Saxifraga granulata, 
Sedum-arterna acre, annuum, rupestre och telephium, Scleranthus 
perennis, Silene rupestris, Spergula vernalis, Taraxacum ssp. (Erg- 
throsperma), Veronica spicata och Viscaria vulgaris.

Få svenska växtsamhällen torde vara lika känsliga för extrema 
väderleksförhållanden som de nämnda. Skillnaderna mellan torr- 
och våtår (eller snarare mellan år som följer på torr- resp. våtår) 
är synnerligen markant (jfr Lohammars instruktiva bildpar i 
Almquist 1965, s. 67, fig. 15-16).

Vackrast utbildad är denna klipphedsvegetation på Kållandsö och 
i norra delen av Kållandshalvön. Det i tab. II och III redovisade 
analysmaterialet kommer från den floristiskt fattigare södra delen 
av området (Gösslunda sn, Höjentorp), men ger ändå en förhållande
vis god bild av vegetationens differentiering.

Det begränsade analysmaterialet (endast ett hällmarksområde
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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Tabell III. Festuca ovina — klipphed (A) och Arrhenatherum 
pratense — äng (B).

A B

Analys nr 1234567 123456789 10

Agrostis tenuis ............... 2112344 2123212333
Anthoxanthum odoratum 2311331 2333343432
Festuca ovina ................. 5555555 21221 12 3 1
Luzula campestris........... 111111 11 1 i
Cerastium liolosteoides ...111111 1 l
Galium verum. 111111 121213213 2
Hieracium pilosella ....112 111 111 1111
Plantago lanceolala........  2 3 23334 1122232322
Rumex acetosa ............... 1 111 1122121122
Saxifraga granulata .... 111 11 111 1
Taraxacum sp. (Vulg.) . 11 11 \
Trifolium pratense.........  111 2221232322
Hylocomium splendens ..11 1 1111 11
Mnium affine. 111111 1

Rhytidiadelphus squarr. .4422114 4334355 5 54

Agrostis canina ssp. mont. 3 2 2 2 1
Potentilla argentea ......... 111
Rumex acetosella........ 1 1 2 2 1 1
Stellaria graminea ........ 111 112
Trifolium arvense........... 1 2 1 1 1 1 1
— aureum......................... 2 2 2 4 2 2
— repens............... 1 1 11
Vicia tetrasperma............. 1 1 1 2 2 1 2
Viscaria vulgaris ........... 1 3 2
Abielinella abietina........  1 3 3 3 1
Braclujthecium albicans ..111111 
Ceratodon purpureus ... 1112111
Hypnum cupressiforme .. 12 2
Polytrichum juniperinum 1 3 1
Rhacomitrium canescens 3 4 2 1 1 1 1
Cladonia rangiformis. ... 1 1 1 1 11
— pyxidata........... 1 1 1 1
— fyllokladier................. 1 1 1 1 1
Peltigera canina (coll.) ..22 111
Arrhenatherum pratense . 2322333134
— pubescens ................... 1121112223
Briza media...................... 1222212222
Cynosurus cristatus ....1 12221 111
Deschampsia caespilosa . 2 12
Festuca rubra ................. 1 111 1 1
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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Tabell III. (/orts.)

Analys nr 1

A B

2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poa pratensis................... 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1
Sieglingia decumbens . . . 1 2 3 2
Achillea millefolium 2 1 1 1 1 1 2 2 1
Alchemilla glaucescens. . . 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3
Botrychium lunaria .... 1 1 1
Campanula rotundifolia . 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Chrysanthemum leucan-
themum .......................... 2 1 1 3 1 1 3 3 2

Filipendula vulgaris .... 1 2 2 2 3 3 2 2 3
Galium boreale ............... 1 1 1 i 1 1 1 1 2 1
Geum rivale..................... 1 2 2 1 2 2
Lathyrus montanus......... 2 2 2 1 1 2 2 1 1
— pratensis..................... 1 1 1 1 1 1
Lotus corniculatus........... 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1
Pimpinella saxifraga . . . 1 1 2 1
Plantago media................. 2 3 3 3 2 3 2 1 3
Polygala vulgaris ........... 1 1 1 1 1
Potentilla erecta............... 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Ranunculus polijanthemus 2 1 1 2 2 3 2 2 1 3
Veronica chamaedrys . . . 1 2 1 2 1 1 3 3 2 3
Vicia cracca..................... 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Viola canina..................... 1 1 1 1 1 1 1

Antal arter:
graminider................... 6 5 5 5 6 4 3 11 9 10 10 11 8 7 10 12 11
herbider ........................ 13 12 13 12 11 14 9 21 21 23 22 19 17 23 21 25 21
mossor............................ 10 10 10 10 7 6 4 2 1 3 1 2 2 2 1 2 3
lavar.............................. 2 3 2 3 2 2 1 — —

totalt ............................ 31 30 30 30 26 26 17 34 31 36 33 32 27 32 32 39 35

Dessutom enstaka förekomster (samtl. med täckningsgraden 1):
A: Poa compressa (5), Antennaria dioeca (1, 3), Veronica arvensis (4), Atrichum undula- 

tum (3, 4), Dicranum scoparium (2), Pleurozium schreberi (1, 2), Thuidium philiberti 
(1, 3), Tortula ruralis (6, 7), Cephaloziella divaricata (3) samt Riccia sorocarpa (4).

B: Carex echinala (3), C. nigra (9), C. panicea (9, 10), Juncus conylomeratus (5), Cen
taurea jacea (9), Leontodon autumnalis (6, 9), Ranunculus acris (9) samt Mnium 
undulatum (3).

Västergötland, Gösslunda sn, Höjentorp.

Segment A ca 200 m2, smårutorna 1 m2. 3.8.1965.
Segment B ca 300 m2, smårutorna 4 m2. 30.7-2.8.1965.

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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representerat) medger ingen definitiv sociologisk avgränsning och 
namngivning. Sådan får anstå till dess ett representativare material 
föreligger. Utan att föregripa detta torde man dock kunna inplacera 
både det graminidfria Sedum acre-Viola frico/or-samhället (tab. II) 
och fårsvingelklippheden (tab. III, A) i Festuco-Sedetalia (Sedo- 
Scleranthetea) (Tüxen 1951, s. 163). Likheterna med Thera-Airion 
är stora, men även åt Corynephorion-hållet finns beröringspunkter. 
Det är inte förvånande att Krausch (1962, s. 266) räknar såväl 
Corynephorion som Thero-Airion till Cornephoretalia. — Inplace
ringen av Kinnevikens Me/ica-samhälle i Festuco-Sedetalia torde 
vara given, men exaktare placering därinom får anstå tillsvidare 
(jfr dock den tidigare påtalade likheten med Eesfuca-hällhedens de- 
generationstyp på Österplana hed och dess Corynephorion-inslag). 
Av stort intresse i detta sammanhang är att Oberdörfer (1962, 
s. 129) i sin sydtyska exkursionsflora betecknar Melica ciliata som 
en territoriell »Charakterart» för Teucrio-Melicetum (Alysso-Sedion i 
Festuco-Sedetalia).

Liknande vegetationstyper har beskrivits från många platser i 
södra Sverige, speciellt dess kusttrakter, ex.vis Uppland (Alm- 
quist 1929, s. 222 och tab. 49), Bohuslän (Hallberg i Hallberg & 
Ivarsson 1965, 115 och där anförd litteratur) samt Skåne (Tüxen 
1951, s. 163). Jfr även Sjörs 1956, s. 138.

Det ängshavresamhälle, som beskrives i tab. III, B, är mycket 
betesberoende. Efter några år av minskat bete (1965 helt utan bete) 
har aspskott börjat komma in (1966) i den alltmer tätnande grami - 
nidpälsen. Utöver i tabellen redovisade arter har Gentianella campes- 
tris påträffats inom segmentet tidigare år med hårdare betning.

Trots att Höjentorps något mesofila ängshavresamhälle har ganska 
många fältskiktsarter gemensamma med ex.vis Österplana heds 
Avenetum pratensis (Albertson 1946, s. 96 och tab. 25) måste det 
förra sannolikt klassificeras som ett Nardetalia-samhälle med inslag 
av såväl Mesobromion- som Cynosurion-arter. Den största skillnaden 
ligger i bottenskiktets helt avvikande utseende. — Tilläggas kan att 
Kållandsområdets ängshavresamhällen på morän och åsgrus/sand 
berikas med bl. a. Anthyllis vulneraria och Pulsatilla vulyaris.

Nyligen har Mahn (l.c., s. 124 och Tab. 37) från trakten av Halle 
i södra Östtyskland beskrivit ett Filipendulo-Helicotrichetum (pra
tensis) inom Nardetalia. Såsom diagnostiskt viktiga arter nämnes 
Helictotrichon (Arrhenatherum) pratense, Filipendula vulgaris, Ga
lium verum, Festuca ovina och Sieglingia decumbens. Såväl vad 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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artantal som artstock beträffar är likheten med Höj entorps ängs- 
havresamhälle påtaglig.

Mötet mellan västliga och östliga arter sätter sin speciella prägel 
på Kållandsområdets växtgeografi. I myrvegetation möts här de 
båda nyckelarterna Erica tetralix och Ledum palustre. Som ytterligare 
exempel på det västliga elementet kan till de tidigare nämnda häll- 
marksarterna Aira praecox och Teesdalia nudicaulis läggas Hydro- 
cotyle vulgaris och Radiola linoides, Juncus squarrosus och Pedicularis 
silvatica, Melica uniflora och Quercus petraea.

Det östliga elementet har exemplifierats i det föregående och man 
kan bara konstatera hur väl Melica ciliata passar in i sammanhanget, 
såväl floristiskt-växtgeografiskt som sociologiskt.

Intendent Elsa Nyholm och professor Bengt Pettersson har välvilligt 
kontrollerat några mossbestämningar.

Summary.

Melica ciliata found at Lake Vänern, Västergötland, southern Sweden.

During ecological field work in October, 1964, in Västergötland, 
southern Sweden, the author found Melica ciliata growing apparently 
indigenous on a shore cliff at Lake Vänern. This is the hitherto 
westernmost locality for the species in the Nordic countries. Melica 
ciliata has a Pontic-Central European distribution (Sterner, 
1922, p. 239, and Meusel et al., 1965, map 38 d), and it occurs on 
its peripheral, north-western localities in colony-like vegetation on 
precipitous cliffs and rocky ground.

The plant community, in which Melica ciliata grows, was studied 
in detail (Tab. I). Some completing notes are given for similar 
communities in the area (Tab. II and III). The plant sociological 
status of these communities is discussed. The cliff heath (represented 
by an initial stage in Tab. II, and in a typical form in Tab. Ill, A) 
belongs to the Festuco-Sedetalia. The same is probably the case with 
the Melica community (Tab. I). The meadow community with 
Arrhenatherum pratense (Tab. III, B) is rather complex, but it 
may be classified as a Nardetalia community with al Unity to Meso- 
bromion and Cynosurion.

Finally some phytogeographical problems are mentioned. I he
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3
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occurrence of western (suboceanic) and south-eastern (continental) 
species is particularly conspicuous not only in the mire and shore 
vegetation but also in the cliff vegetation.

Uppsala universitets Växtbiologiska institution, febr. 1967.
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RECENSIONER.

Henrik Lundegårdh, Plant Physiology. Translated by F. M. Ir
vine. Translation edited by W. O. James. — Oliver & Boyd, Edinburgh 
1966. xiii +549 s. Pris £ 10 10s.

När Lundegårdhs bok »Växtfysiologi med växtanatomi» utkom 1950 
förvånades man över att ett så avancerat verk inte hade publicerats på ett 
mer internationellt språk än svenska. Efter ett antal år kom så den tyska 
upplagan (1960), och nu har även en upplaga på engelska presenterats. De 
tidigare upplagorna, som torde vara välkända för många botanister, har 
recenserats av bl. a. Algéus i Botaniska Notiser 1950 och av Rufelt i 
denna tidskrift 1963.

Några större omarbetningar skall man inte förvänta sig i den nyutkomna 
upplagan. Den är nämligen en ren översättning från den tyska så när som 
på ett par förändringar. Den största nyheten är, att det växtanatomiska 
kapitlet helt har fått utgå; en åtgärd, som väl endast har varit till fördel. 
För övrigt har en del formler ändrats eller tillagts, bl. a. har de modernare 
uttrycken NAD och NADP fått ersätta de tidigare använda DPN och TPN. 
Det omfångsrika registret är nu också uppdelat på tre mindre: ett allmänt, 
ett kemiskt och ett biologiskt.

Denna nya utgåva har helt visst sin mission att fylla. Men utvecklingen 
går snabbt på det fysiologiska området, varför man livligt får beklaga, att 
inte boken samtidigt moderniserades när den översattes. Den tyska upp
lagan täckte litteraturen t. o. m. 1958; det är naturligt i en bok från 1960 
men knappast i en bok utkommen 1966. Många arbeten och åsikter, som man 
väntar sig finna behandlade i en någotsånär modern framställning, saknas 
följaktligen. Detta är kanske särskilt märkbart i kapitlet om fotosyntesen 
och i de avsnitt, som behandlar cellens och cellbeståndsdelarnas byggnad 
och funktioner. Speciellt på dessa områden har ju vår kunskap utökats under 
de senaste åren. Även en del oklarheter och feltryck, som funnits i den tyska 
upplagan, återfinns tyvärr i den engelska.

Trots det sagda har boken fortfarande sitt värde inom den växtfysiolo- 
giska litteraturen. Visserligen kan den knappast rekommenderas, om läsaren 
vill skaffa sig en uppfattning om de nyaste forskningsresultaten. Men på 
de klassiska problemen finner man desto rikligare med synpunkter och 
litteraturhänvisningar i denna mycket personligt skrivna bok. Framställ
ningen är kanske litet ojämn därigenom att somligt diskuteras ingående 
och annat ganska knapphändigt. Men i ett sådant verk, skrivet av en enda 
person, är detta ej förvånande med tanke på alla de områden, som i dag 
Tyms inom ämnet växtfysiologi.

Arne Holst.
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Hans Molisch, Botanische Versuche und Beobachtungen 
ohne Apparate. Ein Experimentierbuch für jeden Pflanzen
freund. Vierte umgearbeitete und ergänzte Auflage von Richard Biebl.

Gustav Fischer Verlag. Stuttgart 1965. xvi+203 s. Pris DM 18:—.

1 författarens förord beskrivs hur man med blotta ögat kan se den Brown- 
ska molekylarrörelsen och hur man utan akustiska hjälpmedel kan höra 
fotstegen från en husfluga. (Det senare går till på så sätt, att man lägger 
sig till ro och därvid placerar en bit papper över örat. Om man sedan väntar 
tills en fluga slår sig ner på detta paper kan man höra varje steg som flugan 
tar.) Med detta vill författaren framställa bokens avsikt, som är att visa, 
hur man kan göra biologiska observationer också med mycket enkla medel. 
De försök som sedan följer kräver inte heller något laboratorium eller 
specialapparater, på sin höjd en bägare och några lättåtkomliga kemika
lier. Försöken ligger huvudsakligen på det fysiologiska området, men även 
många morfologiska iakttagelser beskrivs. Det använda växtmaterialet 
är lättåtkomligt, försöken är lätta att utföra och i regel inte lika långsökta 
som det ovan anförda exemplet.

Vad som gör boken värdefull är de många alldagliga fenomen, som be
handlas: färgämnen, rörelser hos olika växtdelar, skottens och blommornas 
utveckling, blombiologi, fruktspridning, m. m. Även vattenomsättning, 
assimilation, andning och mycket annat diskuteras. Man får veta hur man 
kan få groddknoppar på hyacintblad, var det finns nitratväxter, vad lysved 
är och att Silene nutans bara doftar från kl 7.30 på kvällen till ca kl. 3.00 
på natten. Men att Sequoia kan bli 142 m hög är väl en överdrift.

Tyvärr är förklaringarna till det iakttagna ofta grovt förenklade. Vikten 
ligger på iakttagelser och beskrivningar medan bakgrunden alltför lätt 
förbigås. Det anges t. ex., att en bladlus på lönn under 24 timmar kan 
lämna efter sig 48 klibbiga droppar sockersaft av 1 mm diameter. Däremot 
anges inte, att lusen har försett sig med saften från växtens silrör och att 
detta socker är vad trädet har assimilerat. — Tendensen till det rent be
skrivande har lett till, att även ganska oväsentliga försök har fått en in
gående behandling, särskilt under avsnittet om färger och färgförändringar. 
Till bokens förtjänster måste dock räknas, att rödbetans färgämne hänförs 
till gruppen betacyaniner och inte till antocyanerna, vilket ibland fel
aktigt uppges.

Denna bok, som nu har utkommit med sin fjärde upplaga, utgavs första 
gången 1934. Botanisternas intressen och inställningar var något annorlunda 
då än nu. Huvudintrycket av boken är, att den till innehåll och framställ
ningssätt mer präglas av 30-tal än av 60-tal, men att den genom att visa 
på de enkla tingen också kan vara nyttig för en nutida läsare.

Arne Holst.

Stig Fred & Hans-Jörgen Karlsson, Studieplan i biologi. Års
kurs 7. — Svenska bokförlaget/Bonniers 1964. 48 s. Pris kr 4: 75.

Anders Kylin, Växternas livsföreteelser. Arbetshäfte för grund
skolans årskurs 7. — Svenska bokförlaget/Norstedts 1964. 23 s. Pris kr 1: 75.
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»Att upptäcka naturen» står som motto i Stig Freds och Hans-Jörgen 
Karlssons studieplan i biologi. Det är inte svårt att sätta upp ett sådant 
mål för sin undervisning; betydligt svårare är att bedriva undervisningen 
i enlighet därmed. Äldre tiders systematiska genomgång av de olika växt- 
och djurgrupperna gav i allmänhet inte någon större upptäcktsglädje, 
den nya skolan med det mer laborativa studiesättet torde ha betydligt 
bättre förutsättningar härför. Dvs. om läraren har dels goda materiella 
resurser och dels en god portion energi och entusiasm.

Till lärarens hjälp finns emellertid en del litteratur. I denna tidskrift 
(bd 58, s. 529, 1964) har undertecknad tidigare omnämnt docent Anders 
Kylins studieplan i fysiologisk botanik för årskurs 7. Samme författare 
har även givit ut ett arbetshäfte för eleverna: »Växternas livsföreteelser». 
Det anknyter direkt till studieplanen och tar upp de väsentligaste av studie
planens talrika försök och diskussioner. Uppgifterna fördelar sig på ämnes
områdena assimilation, andning, vatten, salter, tillväxt och rörelser. De 
är utförda på ett tankeväckande sätt och kan säkert stimulera till ytter
ligare diskussioner. Till de mer värdefulla inslagen hör bl. a. avsnittet om 
sambandet mellan producenter och konsumenter.

Biologiundervisningen i årskurs 7 skall spänna över mycket stora områden 
Dispositionen av det omfattande materialet behandlas i den studieplan i 
biologi, som utgivits av Stig Fred och Hans-Jörgen Karlsson. Förutom 
förslag till uppläggning av kursen diskuteras även en del andra väsentliga 
problem i biologiundervisningen, såsom målsättning, arbetsformer, ex
kursioner, utrustning och materialanskaffning. Dessutom lämnas en pre
sentation av litteratur, film och bildband. Framställningen är här närmast 
utformad som en kommentar till läroplanen för grundskolan, som också 
flitigt citeras. Synpunkterna som behandlas förefaller vara väl genomtänkta.

Genom sina råd och synpunkter är dessa böcker mycket värdefulla i 
lärarens strävan mot det inledningsvis omnämnda målet.

Arne Holst.

E. J. H. Corner, The Natural History of Palms. — Weidenfeld 
and Nicolson, London 1966. 393 s., 24 pi., 133 fig. i texten. Pris (in U. K. 
only) 105 sh.

I detta arbete ger förf. en mycket innehållsrik och synnerligen läsvärd 
skildring av palmfamiljen. Han framhåller, att palmerna äro en ytterst 
karakteristisk grupp och i hög grad sätta sin prägel på landskapet och dess
utom äro en mycket gammal typ. Emellertid är ingen större grupp så litet 
känd som palmerna, vilket är förklarligt i följd av svårigheten att få full
ständigt undersökningsmaterial av så stora organismer. För att lära känna 
palmerna måste man leva bland dem och utforska dem i deras naturliga 
miljö, och den stora förmånen har förf. haft. Han har vid flera tillfallen 
vistats längre tid i sydöstra Asien med dess rikedom på palmer och alltså 
haft möjlighet att studera dem icke blott i form av smärre fragment utan 
kunnat undersöka hela växten och fullständigt utforska dess utveckling, 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 3



RECENSIONER 445

såväl byggnad som groning, blombildning, fruktsättning och annat. I sin 
framställning försummar han ingalunda att även behandla palmernas 
ekonomiska betydelse och deras kulturhistoria. Trots sitt ytterst rikhaltiga 
och koncentrerade innehåll är boken delvis helt enkelt rolig att läsa. Att 
ens summariskt redogöra för det dryga innehållet i boken skulle kräva stort 
utrymme, varför det får räcka med ett kort omnämnande av de olika kapit
len.

Av bokens femton kapitel ägnas det första åt palmerna som ett ytterst 
framträdande element främst i det tropiska landskapet och det andra åt 
de grundläggande forskarna. Därefter följa kapitel behandlande bladkrona, 
rot och stam, blomställning, blomma, frukt, frön och groddplantor. Ett 
särskilt kapitel gäller rottingpalmerna, deras egenartade byggnad och deras 
oerhörda betydelse för invånarna i sydöstra Asien. I ett kapitel går förf. 
in på palmernas geografi, och i detta omnämner han bl. a., att man på
träffat pollen av Nipa i kritavlagringar på Borneo och pollen och andra 
rester såsom frukter i eocen i England, Belgien och Frankrike, vittnande om 
en stor forntida utbredning. Beträffande den nutida utbredningen disku
terar han bl. a. de olika teorierna om landbryggor, kontinentalförskjutning 
och polvandring m. m. och genomgår i samband därmed utbredningen av 
några palmsläkten. Beträffande de fossila fynden behandlar han särskilt 
Nipa och konstaterar, att man trots allt ännu har alldeles för få fynd för 
att kunna draga några säkra slutsatser om palmernas historia.

I ett särskilt kapitel söker förf. utreda palmtypens uppkomst och ut
veckling. Då man icke kan bygga på de fossila fynden, gör han jämförelser 
med en hel del andra grupper, främst monokotyledoner, för att komma fram 
till någon slutsats. Bl. a. går han utförligt in på Cyclanthaceae. Han skriver, 
att palmerna icke äro monokotyledoner, men monokotyledonerna äro 
härledda ur palmerna.

Några av de senare kapitlen behandla ingående några viktigare palm
släkten, och det femtonde och sista kapitlet ägnas palmernas indelning. 
Han urskiljer nio underfamiljer och ger en nyckel över dessa. Sedan följa 
som bihang en nyckel över de vanligare solfjäderspalmerna (fan palms) och 
en över de vanligare fjäderpalmerna (pinnate-leafed palms), vidare en 
förteckning över släktena med utbredning och artantal, en lista med för
klaring av termer, litteraturförteckning till varje kapitel, en fullständig 
bibliografi samt register.

Vi ha i denna bok fått ett utmärkt, på många egna udersökningar och 
rikhaltig litteratur grundat arbete om palmerna. Genom sitt gedigna och 
rikhaltiga innehåll är den en utmärkt uppslagsbok, oumbärlig för var och 
en som studerar palmerna, och den hör hemma i varje botaniskt bibliotek.

Karl A fzelius.

Advances in Ecological Research. Vol. 1-2. Edited by J. B. 
Cragg. — Academic Press, London and New York. Glasgow 1962-64. 
Vol. 1, 1962, xi +203 s. Pris inb. 45 s. Vol. 2, 1964, xi +264 s. Pris inb. 57 s. 
6 d.
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Vår tids biologer får liksom andra naturvetare allt svårare att hinna med 
att själva vaska fram för var och en värdefull information ur den allt stri
dare strömmen av forskningsresultat. De stora vetenskapliga biblioteken 
och andra liknande instanser har som en allt viktigare uppgift att servera 
för olika forskningsinriktningar tillrättalagd information. Olika »Abstracts», 
»Index» och »Excerpta»-serier har länge varit oundgängliga, litterära hjälp
medel.

En annan funktion har serier av typen »Fortschritte der Botanik», i 
vilka aktuella forskningsresultat inom ett ämnes olika delar med jämna mel
lanrum sammanfattas. En i stort likartad funktion har de båda 1962 star
tade serierna »Advances in Botanical Research» respektive »Advances in 
Ecological Research». — Avsikten med den senare serien är enligt förordet 
till dess första volym »to present comprehensive accounts of selected topics 
of ecological research in such a way that biologists with a general interest 
in ecology as well as specialists in ecology, can obtain a balanced picture 
of what is taking place».

De båda hittills utkomna volymerna, vilka vardera innehåller fyra bidrag, 
inger verkligen stora förhoppningar för framtiden. Två respektive tre av 
bidragen har botanisk-ekologisk anknytning. De resterande tre uppsatserna 
har stort allmänekologiskt intresse.

Den välkände skogsforskaren J. D. Ovington ger i den första volymens 
största bidrag »Quantitative Ecology and the Woodland Ecosystem» (s. 
103-192) en samlad bild av de många komplicerade sambanden mellan 
biologiska och fysisk-kemiska komponenter i skogliga ecosystem. Den skog
liga produktionsbiologien utgör som bekant en viktig del av det interna
tionella biologiska programmets (IBP) planerade verksamhet och Oving- 
tons artikel ger en god introduktion i den aktuella problematiken. — Direkt 
anknytning till skoglig produktionsbiologi har även ett viktigt bidrag i 
den andra volymen av J. Roger Bray och Eville Gorham, »Litter Pro
duction in Forests of the World» (s. 101-157).

Yegetationsforskaren M. E. D. Poore, som vi tidigare haft anledning 
omnämna i denna tidskrifts recensionsavdelning (jfr undertecknads re
cension av McVean & Ratcliffes »Plant Communities of the Scottish 
Highlands» i vol. 57 [1963], s. 421-422 och »The Vegetation of Scotland» i 
vol. 61 [1967], s. 335-338), sammanfattar sina synpunkter på analys och 
klassifikation av växtsamhällen i artikeln »The Method of Successive 
Approximation in Descriptive Ecology» (vol. 1, s. 35-68). Den intresserade 
bör som bakgrund till denna sammanfattning läsa Poores fyra uppsatser 
i The Journal of Ecology 43-44 [1955-56] med huvudrubriken »The Use 
of Phytosociological Methods in Ecological Investigations. I IV.»

Ett nyttigt komplement till (och delvis även kritik av) Poores bidrag 
ger Joyce Lambert och M. B. Dale i den andra volymen i artikeln »The 
Use of Statistics in Phytosociology» (s. 59-99), där statistikens möjligheter 
och begränsning som analytiskt hjälpmedel klarlägges.

Den andra volymen avslutas med J. Heslop-Harrisons »Forty Years 
of Genecology» (s. 159-247). Denna ytterst intresseväckande sammanfatt
ning läses lämpligen i anslutning till Langlets uppsats »Tvåhundra år 
genekologi» i denna tidskrifts vol. 58 [1964], s. 273-308.
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Gemensamt för samtliga bidrag är som sig bör i en serie av denna typ 
omfångsrika referenslistor. En mycket tilltalande typografi förstärker 
ytterligare det allmänt positiva intryck seriens båda första volymer ger. 
Enligt förordet till den andra volymen var avsikten från början att utge 
en volym vart annat år, men materialtillströmningen lär vara så god att 
årliga volymer planeras i fortsättningen.

Bengt M. P. Larsson.

G. W. Lawson, Plant Life in West Africa. — Oxford University 
Press, London 1966. ix+150 s., frontispiece, 34 fig., 1 karta. Pris inb 
22 s. 6 d.

Oxford Tropical Handbooks, som utgivits under de senaste åren, är en 
skriftserie, där plantageskötsel och odling av tropiska gagnväxter tagits 
upp till behandling. Det senaste tillskottet i serien ger en kortfattad intro
duktion till tropiska Västafrikas vegetation. Författaren är botanikprofessor 
vid University of Ghana i Legon. Den lilla lättlästa boken, som har ett 
behändigt format, är enligt forks förord skriven för botanikstuderande och 
»intelligent persons interested in West Africa».

Bokens första tredjedel ägnas åt en översikt av de viktigaste vegetations
zonerna i Västafrika — skog, savann, öken. Förf. ger oss en inblick i skogar
nas sammansättning, klassificering och återväxt samt en orientering över 
nederbördens och eldens inverkan på savannerna. Kustvegetationen, som 
är Lawsons specialområde, beskrives mera ingående.

Jordmån och markförhållanden samt temperaturens och ljusets infly
tande på den tropiska vegetationen behandlas i ett par korta avsnitt liksom 
spridning och pollinering.

Ett särskilt kapitel ägnas botanikens historia i Västafrika jämte en över
sikt av vetenskapliga institutioner och deras aktuella forskningsprogram.

För att bereda plats för jordbruk och plantageodling förstöras nu årligen 
stora skogsområden i Västafrika genom planlös uthuggning. Lawson på
talar vikten av en noggrannt planerad avverkning av tropikskogarna och 
framhåller behovet av en omvårdnad av de tropiska naturresurserna i sin 
helhet.

Bo Peterson.

John G. Dony, Flora of Hertfordshire.— Hitchin Museum, Hitchin, 
Herts., 1967. 112 s. text, 56 s. kartor (med bl. a. 696 utbr.-kartor), 1 för- 
sättsplansch i färg och 16 pl.-s. i svart-vitt. Pris inb. 42 s.

Efter utgivandet 1953 av sin »Flora of Bedfordshire» (recenserad i SBT 
1954, s. 259) dröjde dr Dony ej mera än 2 år, innan han påtog sig en lik
nande maktpåliggande arbetsuppgift, som denna gång kom att gälla grev
skapet (i botanisk mening) Hertfordshire, beläget söder om det förra under
sökningsområdet (mellan detta och Stor-London) och utgörande ett starkt
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urbaniserat kulturlandskap, där m. 1. m. naturlig vegetation endast täcker 
smärre arealer.

I förhållande till den brett upplagda floran över Bedfordshire (532 s.) 
håller sig den nu föreliggande inom ett mycket måttligt omfång betr. sido- 
antalet (formatet är dock något större denna gång med tvåspaltade sidor). 
Liksom i det förra arbetet ha emellertid utförliga ståndortsanteckningar 
medtagits, delvis illustrerade av det förstklassiga planschmaterialet. Den 
mest genomgripande nedbantningen gäller artförteckningens lokalmaterial. 
Endast för de verkliga sällsyntheterna äro lokaler anförda. För övriga 
arter hänvisas till prickkartor, uppgjorda efter samma system som i »Atlas 
of the British Flora» (1962), nämligen enligt rutmetoden (se SBT 1963, 
s. 108), här tillämpad med en rutstorlek om endast 4 km2, innebärande att 
grevskapet täckes av 335 hela smårutor och delar av 172 dylika (hela arealen 
är 1704 km2), för vilka alltså detaljförteckningar ha måst uppgöras för 
att karteringen skulle kunna genomföras. Metoden har stora fördelar, när 
det gäller att snabbt och överskådligt presentera ett områdes flora, och som 
kartorna kunnat hållas i litet format (15 per sida) är den ju i hög grad 
utrymmesbesparande.

Även denna gång har Sir Edward Salisbury, som för mera än 70 år 
sedan gjorde sin första bekantskap med området, skrivit ett företal. Med 
rätta framhåller han här vikten av inventeringar, sådana som den nu före
liggande, särskilt med hänsyn till landskapets snabba förändringar i våra 
dagar.

Sten Ahlner.
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