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VEGETATION OCH FLORA I SKAFTÖ SOCKEN I 
MELLERSTA BOHUSLÄN.1

AV

SVANTE SUNESON.

Tvårörsgatan 3, Västra Frölunda.

Läge och topografi.

Skaftö socken är belägen i mellersta Bohusläns skärgårds- och 
kustland. Föreliggande undersökning gäller socknen i dess omfatt
ning före kommunsammanslagningen 1952. Den sammanlagda 
landarealen uppgår till 26,19 km2. Området består främst av ön 
Skaftölandet (Skaftön), som utgör en fortsättning ut mot havet av 
Bokenäset och ligger på sydöstra sidan av Gullmarsfjorden (lig. 1). 
Ön sträcker sig i ung. NÖ.-SV. riktning och är ca 9 km lång. Bredden 
uppgår till 2 å 3 km. Norra delen är nästan helt avskild genom den 
djupt inträngande Fiskebäckskilen och har tidigare varit en ö för 
sig. På insidan gränsar Skaftölandet till de trånga vatten, som med 
ett gemensamt namn brukar kallas Strömmarna. Lindholmen längst 
i N hör till Dragsmark socken och liar icke medtagits i denna inven
tering av floran. Till Skaftö sn hör förutom huvudön ett stort antal 
öar, holmar och skär. De största är Gåsö och de med denna ö sam
manhängande Storön och Tjällsö, vidare I" latholmen och längst ut 
mot havet Bonden. På sydsidan ligger den långsträckta ön Jonsborg 
och på insidan Ramholmen.

Området är til! stor del bergigt. Den högsta punkten finns på in
sidan av N. Skaftön (Österberget 70 m ö. h.; se Ljungner 1927, 
karta PL III). I V når Åseberget över 62 m, men även ute på öarna 
finns höga punkter: Gåsö huvud når upp till 41 m ö. h. Från dessa 
höjder har man en god orientering över landskapets morfologi, 
men även över vegetationens fördelning, t tmärkande för Bohuslän 
är de sprickdalar, som i några huvudriktningar genomdrager land-

1 Tryckt med bidrag från Kungl. och Hvitfcldtska Stipendieinrättningens över-
skottsfond och från förf.
1 -683871 Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Fig. 1. Namnkarta över undersökningsområdet. — Publicerad med tillstånd av För
svarsstaben.

Map of the investigated area.—Published with due permission of the Defence Board.

skåpet. På Skaftölandet har dalstråken en ungefärlig riktning i 
NNO—SSV. Dessutom förekommer tvärgående stråk mot Gullmars- 
fjorden och Strömmarna. Den odlade jorden är huvudsakligen be
lägen i Skaftöns dalgångar. På de övriga öarna finns odlad jord en
dast på Gåsö, Jonsborg och Ramholmen. År 1944 utgjorde åkern 
318 hektar eller ca 12% av landarealen (Årsb. f. Sveriges komm. 
1951). År 1965 hade den odlade arealen sjunkit till 232 hektar 
(Mattsson 1965).

Geologi.

Vad berggrunden beträffar, bör först framhållas, att gränsen 
mellan den västsvenska gnejsen och bohusgraniten går fram i 
nordkanten på Gullmarsfjordens sänka. Skaftön och de närmaste 
öarna V därom har en berggrund av gnejs, medan flertalet öar 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1



VEGETATION OCH FLORA I SKAFTÖ SOCKEN 3

mot N och NV består av granit. Graniten inom vårt område hör 
tili den grovkorniga typ, som kallas Gåsö-granit (Lindström 

1902).
Ur landskaplig synpunkt är det en tydlig skillnad mellan gnejs- 

och granitområdena. Graniten utmärks av flata hällar och vackert 
välvda ryggar, medan gnejsen är mera skrovlig, vass och förklyftad. 
'Pill färgen är graniten ljus, inom detta område huvudsakligen röd- 
aktig, under det att gnejsen i regel är dystert grå. På några håll, 
t. ex. Rödberget på Östersidan, representeras dock gnejsen av den 
röda varianten. Några stråk av ögongnejs förekommer vid Vägeröd 
och Evensås, liksom lokalt på flera ställen pegmatit. På ett par av 
dessa ställen har tidigare fältspatbrytning ägt rum. Genom att 
gnejsen vittrar lättare än graniten är den i allmänhet gynnsammare 
som substrat för växtligheten. — Ön Bonden består av en sorts 
grönsten (dioritskiffer), och några stråk av diorit förekommer också 
mellan Kristineberg och Fiskebäck. En diabasgång är markerad 
på geologiska kartan. Egentligen består den av rombporfyr (Ljung- 
ner 1927, s. 61 och karta, PI. 1, fig. 1). Gången sträcker sig i nord- 
sydlig riktning över Gåsö och böjer av i SSÖ. riktning över Ösö, 
Islandsberg och östra delen av Jonsborg. — På en plats N om Is
landsbergs huvud har jag i en klippskreva i gnejsen kunnat påvisa 
inslag av kalcit. Dessa variationer i berggrunden kan ha betydelse 
för förekomsten av vissa arter (se närmare sid. 34-35).

Högsta kustlinjen (marina gränsen) ligger inom vårt område 
ca 70 m ö. b., dvs. hela området har under istiden varit sänkt under 
havet. Moränen har sedan vid landhöjningen svallats ner vid dal
sidorna och i sänkorna, överlagrat ishavsleran och delvis täckts av 
senare avlagringar. Därför är bergen i stor utsträckning bara, här 
liksom i det bohuslänska kustlandet över huvud taget. De lösa 
jordlagren, som huvudsakligen är av sandig typ, finner man i dal
gångar och skrevor. Ofta innehåller sanden fragment av kalkskal. 
På flera platser finns också skalgrusavlagringar i form av bankar. 
Det övervägande flertalet härrör från postglacial tid. Skalgrusban
karna finns dels vid foten av branter, t. ex. S om L. Skaftö, N om 
Gunnesbo och Fossa samt vid Lönndal (norra), dels i sluttande dal
stråk, såsom mellan Kristineberg och Gåsevik, N om Grundsund och 
vid Berg. På liera av dessa ställen har rätt omfattande skalgrustäkt 
förekommit. Under sommaren 1966 har skalgruset vid Berg och 
Lönndal så gott som fullständigt utbrutits för fyllning i botten av 
nya landsvägen.

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1



4 SVANTE SUNESON

Klimat.

1 temperaturhänseende är klimatet i Bohusläns kustland typiskt 
maritimt. Februari, som är den kallaste månaden, har i de södra 
oeh mellersta delarna i medeltal — 0,5° eller däröver. Längre mot 
norr är siffran lägre (för Strömstad - 1,8°). Inåt land faller tempera
turen, och vid landskapets östra gräns är medeltalet för februari
temperaturen 1,5-2° lägre än ute vid kusten (Bergsten 1959). 
Juli-temperaturen är däremot tämligen lika över hela landskapet 
och ligger mellan 16° och 17°. Den årliga temperaturamplituden blir 
då för kustlandet i allmänhet ca 17° (för Kristineberg anges 17,6°), 
en låg siffra, som anger stark maritimitet. Den norra delen av land
skapet är däremot mera fastlandsbetonad, vilket skulle vara av 
betydelse, när det gäller utbredningen av de nordliga och sydliga 
floraelementen inom landskapet (Hård av Segerstad 1945, s. 27; 
Gillner 1960, s. 12).

Som framhålles av de sistnämnda författarna, är kännedomen om 
ståndortens lokalklimat (mikroklimatet) av större intresse ur växt- 
geografisk synpunkt än data om det regionala klimatet (makro- 
klimatet). Tyvärr är emellertid undersökningar över mikroldimatet 
mycket sparsamma. Hård av Segerstad åberopar studier av 
Curman (1879) över granitklippornas värmebevarande och tempera- 
turutjämnande förmåga. Gillner (1960, s. 11) framhåller, att 
strandängsvegetationen i allmänhet utvecklas sent om våren på 
grund av att den våta marken uppvärms långsamt, men att det också 
finns strandängssamhällen, vilka endast kommer till utveckling 
på torr, sandig mark, som representerar en varm ståndort. Vid sina 
studier över lövvegetationen i Mollösund har Ivarsson (1962) beak
tat de lokalklimatiska ljus- och temperaturförhållandena. Vissa 
busk- och brynsamhällen skulle utvecklas bäst på ljusa ståndorter, 
och en typ av spaljéväxt utefter berghällar är troligen en följd av 
värmeverkan.

När det gäller nederbörden, har Degelius (1939å, s. 17) riktat 
uppmärksamheten på det förhållandet, att den är mindre i yttre 
skärgården än längre in mot land. De yttersta öarna i mellersta 
Bohuslän har en årsnederbörd under 600 mm. Särskilt Hård av 
Segerstad (l.c.) har betonat, att den yttre skärgården har en klima
tisk dubbelnatur: temperaturen visar maritima drag, nederbörden 
och humiditeten däremot kontinentala drag. Att dessa förhållanden 
har inverkan på förekomsten och fördelningen av de kontinentala 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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och atlantiska arterna inom området, torde vara givet. Augusti och 
oktober är de nederbördsrikaste månaderna i kustbandet, medan 
våren och försommaren är torra.

Vegetationen.

Skogar och snår.

Skaftölandet har två ansikten. Västerut mot havet är naturen kärv, 
de kala bergen dominerar, och skog saknas där nästan helt. På 
insidan av Skaftön möter vi däremot ett leende landskap, till stor del 
beklätt med lövskog. — Bland de små förekomster av spontan skog, 
som finns västerut, märks några mindre bestand av klibbal, t. ex. 
i raviner vid Koskär och Kvarnviken pa N. Skaftön. Dungar a,\ 
björk förekommer här och var, mest på något fuktig mark. Likaså 
snår av sälg och vide, som pa nagra hall bildar sma sumpskogar.
1 en sådan har en ganska rik förekomst av Corallorrhiza trifida 
upptäckts. På torr, mager mark träffas bestånd av asp, som dungar 
eller mot bergsluttningar som krattskog. I branterna förekommer 
rönn allmänt spridd, under det att oxel endast uppträder i mera 
enstaka exemplar. Båda gar ut mot havet och förekommer även pa 
en del av öarna. Vitoxel (både Sorbus obtusifolia och S. rupicola) 
har även några små förekomster ut mot väster. Här och var i sänkorna 
mellan bergen har en del barrskog planterats, vilket huvudsakligen 
torde ha skett i början av 1900-talet. De vackra planteringarna 
av olika in- och utländska barr- och lövträd vid Kristineberg och 
Bökevik kom till genom dr Hjalmar Östergrens försorg omkr. 
1910. Han och folkskollärare Gust. Tholén stimulerade också 
bönderna på Skaftölandet till skogsplantering. Dessa planterade 
skogar består mestadels av tall, bergtall och gran, men även i mindre 
utsträckning av svarttall, vitgran och lärkträd. Även gråal finns 
planterad (se artförteckn.).

Snår av olika buskar och mindre träd bryter monotonin i klipp
landskapet. De utbildas vid foten av branter och i skrevor men 
även på åkerrenar och över stenmurar. I dessa busksnår eller kratt 
ingår slån, hagtorn, vildapel, törnrosor, björnbär, brakved, olvon 
och ställvis även Berberis. Under senvåren och försommaren ut
vecklar de en slösande rik blomsterprakt, och på hösten prunkar de 
med lysande frukter. Upp genom dessa snår slingrar ofta vildkapri
folen, Bohusläns provinsblomma. Den inhemska befolkningen känner 
ännu till den gamla benämningen vrevrång på denna slingerväxt.

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Här och var bildar kaprifolen rena bestånd. På Gåsö tillkommer 
i krattvegetationen ligustern. Vid stränderna och ute på öarna är 
snåren ofta hårt tuktade av vinden och nedpressade. Ivarsson 
(1962, s. 147 o. följ.) beskriver dyn- och spaljéformer hos lignoser 
i vindexponerade lägen. En utpräglad spaljéform hos Rhamnus 
frangula, med grenarna tryckta tät mot marken, är vanlig på öarna, 
t. ex. Gåsö och Storön. Ivarsson ifrågasätter, om inte denna form 
måste betraktas som en särskild ras. Malus silvestris uppträder 
i utpräglad spaljéform mot ett sydexponerat berg vid Slätten. På 
hösten ligger här äpplena direkt mot berghällen högt upp i branten. 
Ivarsson räknar, som nämnts ovan (s. 4), även med värmefaktorn 
som en orsak till en typ av spaljéväxt. Hedera helix växer också 
krypande utefter marken i en sydexponerad sluttning på Gåsö och 
på ett par öppna platser vid Fiskebäckskil och Kristineberg, men 
denna art kan ju även i skuggiga och skyddade lägen växa på det 
sättet.

På Skaftöns insida sträcker sig lövskogen från nordändan söderut 
till i höjd med Ramholmen. Inom detta område förekommer också 
mindre partier av barrskog (tall och gran), men den är inte spontan. 
Västgränsen för den spontana barrskogen går strax Ö om Ström
marna (M. Fries 1951, PI. I). Föryngring från inplanterade bestånd 
av tall och gran äger emellertid rum både här och västerut på Skaftön. 
Ofta går skogen ända ned till stranden av Strömmarna. Det är emel
lertid inte ett sammanhängande skogsområde. Odlad mark, öppna 
beteshagar och mindre myr- och hedpartier bildar avbrott här och 
var. Bergens toppar sticker också upp över skogstäcket. Trädgrän
sen bestäms väl här mindre av vindexponering än av brist på jord
täcke på hjässan. Skogen utgöres delvis av ädellövskog med ek 
(båda arterna), lind, alm, ask, lönn (sparsamt), och i buskskiktet 
träffas bl. a. hassel, Rhamnus cathartica, hagtorn och murgröna. 
Denna ekblandskog är vackrast utbildad i några raviner ned mot 
Strömmarna, dels vid Lunnevik, Skaftö gård och Vägeröd, dels SÖ 
om St. Stuveröd och NV om L. Stuveröd. Men även på vissa ställen 
vid bergfot och i branter mot den odlade bygden möter vi den, t. ex. 
0 om Fiskebäck och N om Gunnesbo. Boken är också vanlig på 
insidan av Skaftön. Den förekommer från Lunnevik i norr till 
Stuveröd och Gunnesbo i söder. Åtminstone på N. Skaftön är den 
spontan (jfr M. Fries, l.c., PI. I). Den södra ravinen inom det na- 
turskyddade området »Vägeröds dalar» intages av ett mycket vackert 
bestånd av högvuxen, grov bokskog, medan den norra ravinen 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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äSNftb
Fig. 2. Vägeröds dalar. Bokskog med glest fältskikt. I ravinens botten Athyrium filix-

femina.

Vägeröds dalar, a brook valley with beech forest. The field layer vegetation sparse. 
Along the brook Athyrium fitix-femina.—8.8.1966.

domineras av gamla ekar, lindar och almar. SÖ om L. Skaftö 
finns ett mindre antal vitoxlar, och i några raviner förekommer 
klibbal. Asp och björk är också beståndsbildande här och var. 
Betula verrucosa är vanligare på torr mark, B. pubescens i kärr. Kring 
Edsvattnets utlopp förekommer sumpskog av sälg med inslag av 
bl. a. Salix pentandra och i vissa kärrpartier stora bestånd av 
Myrica gale.

På bergsluttningarna är skogen ofta utbildad som krattskog. Den 
viktigaste beståndsdelen i denna är Quercus petraea, men på sina 
håll, t. ex. nedanför Skaftö gård, spelar linden stor roll i kratt-

Su. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Fig. 3. Brant med ädellövskog Ö om Fiskebäck. I förgrunden saltäng vid Fiskebäcks-
kilen.

Rocky hill-side with deciduous wood (oak, elm, ash, lime, hazel) east of Fiskebäck. In 
the foreground a salt marsh used for grazing.—27.8.1966.

skogen. I denna krattvegetation, särskilt i brynen, bidrager olika 
buskar, såsom slån, hagtorn, vildapel, törnrosor, hassel, Rhamnus 
frangula o. cathartica, olvon, murgröna och vildkaprifol till att 
bilda ganska ogenomträngliga snår. I den västexponerade branten Ö 
om Fiskebäck står några gamla träd av Rhamnus cathartica, som 
nått imponerande mått. Fältskiktet är bär vackert utbildat med ett 
flertal lundväxter, såsom Melica nutans, Poa nemoralis, Anemone 
hepatica, Ranunculus ficaria (fläckvis i tät matta) o. auricomus, 
Corydalis fabacea, Gagea lutea, Vicia sepium, Mercurialis perennis, 
Primula veris, Glechoma hederacea, Campanula persicifolia och 
Lathraea squamaria. 1 brynet märkes bl. a. Astragalus glycyphyllus, 
S at ur ej a vulgaris, Origanum vulgare och Valeriana officinalis (en 
av de två kända lokalerna på Skaftön). — Även i de andra områdena 
med ekblandskog är fältskiktet mycket artrikt med ett flertal lund
växter. Förutom de redan nämnda kan följande arter anföras: 
Melica uniflora, Roegneria canina, Carex digitata, C. remota, Matteuc- 
cia struthiopteris, Convallaria majalis, Actaea spicata, Chrysosplenium 
alter ni folium, Adoxa moschatellina, Lathyrus niger, Campanula 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Fig. 4. Fältskiktet i ädellövskogen Ö om Fiskebäck (fig. 3). På bilden Anemone hepatica, 
A. nemorosa, Ranunculus ficaria, Lalhraea squamaria och Primula veris.

The field layer vegetation of the deciduous wood east of Fiskebäck (fig. 3).—20.5.1966.
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trachelium, Circaea lutetiana, Epilobium obscurum, Melandrium 
rubrum, Alliaria petiolata, Stachys silvatica, Polygonatum dumetorum, 
Moebringia trinervia och Lactuca muralis. I brynen kan förutom 
ovannämnda brynväxter förekomma Agrimonia eupatorium, A. 
odorata och Heracleum sphondylium ssp. sibiricum. I brynet av 
krattskogen N om Gunnesbo finns en rik förekomst av Equisetum 
hiemale.

Den täta bokskogen i Vägeröds dalar har ett sparsamt fältskikt 
med bl. a. Poa nemoralis, Melica uniflora, Luzula pilosa, Conuallaria 
majalis, Melandrium rubrum, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, 
Viola riuiniana, Veronica cbamaedrys, Melampyrum pratense, Cam
panula persicifolia samt vid bäcken i ravinens botten Athyrium 
filix-femina och Dryopteris filix-mas.

Ofta är emellertid skogen en fattig-ekskog eller fattig-bokskog 
med torftigare undervegetation av t. ex. blåbärs- o. lingonris, Anthox- 
anthum odoratum, Agrostis tenuis, Deschampsia flexuosa, Luzula- 
arter, Maianthemum bifolium, Platanthera bifolia, Dactylorchis 
maculata, Potentilla erecta, Lathyrus montanus, Oxalis acetosella,

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Fig. 5. Islandsberg, Insidan av Valbyfjorden. Krattskog med bl. a. Quercus petraea, 
Tilia cordala, Sorbus obtusifolia (synlig i förgrunden) och Corylus avellana. Framför 
snåren (med bl. a. Prunus spinosa) i bildens mitt vackert utbildat Geranietum sanguinei.

Lokalen hotad av projekterad väg längs viken.
Islandsberg, inside the Valby-fjord. On the slopes brushwood (in the foreground Sorbus 
obtusifolia). In the front of the compact scrub (with i. a. Prunus spinosa) in the middle 
of the photo a Geranium sanguineum community is well developed.—19.8.1966.

Trientalis europaea, Veronica officinalis, Melampyrum pratense, 
Campanula rotundifolia, Scorzonera humilis, Solidago virgaurea och 
Pteridium aquilinum. Arwidsson, (1930) meddelar några analyser 
av enstaka provytor i ett eksnår, en ek-(bok-)skog och en lindskog 
i trakten av Evensås samt i ett aspsnår vid Vägeröd. De båda ana
lyserade snåren visar en ganska torftig artuppsättning, medan de 
undersökta skogspartierna innehåller några lundväxter.

I klibbalskogar är bl. a. följande arter antecknade i fältskiktet: 
Deschampsia caespitosa, Glycerin fluitans, Iris pseudacorus, Poly
gonum hydropiper, Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Geum rivale, 
Geranium robertianum, Viola palustris, Lythrum salicaria, Lysi- 
machia vulgaris, Scutellaria galericulata, Lycopus europaeus, Galium 
palustre, Succisa pratensis, Cirsium palustre, Lactuca muralis och 
Dryopteris-arter.

Ädellövskog förekommer även i ett område på Skaftölandets 
utsida, nämligen i relativt skyddade lägen kring Islandsbergs by. 
I bergsluttningen vid insidan av Valbyfjorden är den utbildad 
Sv. Boi. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Fig. 6. Islandsberg, insidan av Valbyfjorden. Geranietum sanguinei i snårens bryn. 
På bilden Geranium sanguineum, Origanum vulgare, Campanula trachelium, Inula 

salicina, Trifolium medium och Melampyrum cristatum.

Islandsberg, inside the Valby-fjord. A Geranium sanguineum community in front of
the scrub.—20.7.1966.

som krattskog, bestående av Quercus petraea, lind, asp och rönn 
med inslag av Sorbus obtusifolia (i närheten finns även S. rupicola). 
Hassel, hagtorn, slån, törnrosor, vildapel, Cotoneaster integerrimus, 
Rhamnus cathartica, olvon och vildkaprifol ingår även i denna kratt- 
vegetation och når i brynen en yppig utveckling. Marken under 
träden är starkt beskuggad och täcks delvis av krypande mur
gröna, Rubus saxatilis, Poa nemoralis, Melica nutans, Convallaria 
majalis, Vicia sepium, Cardamine irripatiens (enst. ex.) m. fl. arter. 
1 våraspekten prunkar marken av täta blåsippsmattor, och enstaka 
ex. av Adoxa moschatellina kan uppletas. I brynet utvecklas som
martid en intressant flora av bl. a. Geranium sanguineum, Inula 
salicina, Origanum vulgare, Campanula trachelium, Trifolium medium 
och Melampyrum cristatum. På ängen framför brynet växer bl. a. 
Briza media, Cerastium arvense, Silene nutans, Ranunculus polyan- 
themus, Pimpinella saxifraga, Centaurea jacea och C. scabiosa. 
Flertalet av dessa brynets och ängens arter karaktäriserar växt
samhället Geranietum sanguinei, som har sin största utbredning 
i Bohuslän som brynängssamhälle vid ädellövskogar och Pru-

Su. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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netum spinosae-snår (jfr Ivarsson 1962, s. 103; Hallberg & 
Ivarsson 1965, s. 119). Geranietum sanguinei förekommer endast 
på denna plats på Skaftölandet. — Bland andra intressanta arter 
kring Islandsbergs by märks: Lathyrus palustris o. niger, Agrimonia 
odorata, Geranium columbinum, Torilis japonica, Actaea spicata, 
Paris quadrifolia. Melampyrum cristatum finns endast här men är 
ganska spridd i bryn och på åkerrenar och ser ut att spridas ytter
ligare.

En krattskog på sydsidan av Jonsborg bör också nämnas. Den 
har inslag av ädla lövträd, och i fältskiktet förekommer bl. a. 
Anemone hepatica, Primula veris och Viola mirabilis (enda lokal 
inom socknen). Även på NO. delen av Gåsö finns krattskogar med 
rik vegetation i brynen.

Hällmarker ocli liedar.
Historisk utveckling.

Orsakerna till det nakna landskap, som är så utmärkande för 
skärgårdsområdet och det yttre kustlandet i Bohuslän, är flera. 
En av de viktigaste är den ringa förekomsten av lösa jordarter. Kli
matiska faktorer, såsom stark vindexponering, saltimpregnation 
och relativt liten nederbörd med ganska utpräglad försommar
torka utgör andra orsaker. Men den säkerligen viktigaste förkla
ringsgrunden till den nuvarande skoglösheten är de ingrepp i land
skapet, som den mänskliga odlingen inneburit. Flera forskare har 
lämnat bidrag till utforskningen av kulturlandskapets utveckling i 
Bohuslän. Skogens historia har tecknats av Wibeck (1917) och 
Lindner (1935). Ljunghedarnas uppkomst och utveckling har be
handlats av Atlestam (1942). Moderna undersökningar föreligger 
över vegetationsutvecklingen, särskilt skogens historia, i Bohuslän 
av M. Fries (1951, 1958), som genom pollenanalys och arkivalie- 
studier fått fram en fyllig och mångfasetterad bild av vegetations- 
landskapets utveckling på Sotenäs och Stångenäs. I Mollösunds 
socken har Ivarsson (1962) gjort ingående undersökningar av löv
vegetationens utveckling, baserade på vegetationsanalyser och stu
dier av miljöfaktorernas inverkan, varvid inte minst odlingens på
verkan på denna vegetation studerats. I uppsatser i »Natur i Bohus
län» (1959) har båda forskarna gett kortfattade översikter av sina 
rön. Resultaten av dessa undersökningar i områden belägna på 
ömse sidor om Skaltö sn bör kunna överföras på och gälla även 
för denna socken.
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Stenålderns kustland rmr relativt skogrikt med ädellövskog på 
lerbottnarna och längs dalsidorna. Denna skog övergick på bergs
branterna i kratt av ek och troligen också knotig tall. Under den 
yngre stenåldern börjar den landtagande jordbrukskulturen, var
vid de lättare moränjordarna längs dalsidorna först togs i anspråk. 
Under bronsåldern skedde en expansion mot den styvare jorden i 
dalbottnarna med i början ganska små röjningar i ädellövskogen. 
Åkerarealen var långt fram i nyare tid blygsam i jämförelse med de 
marker, som utnyttjades för fodertäkt och bete. Klimatförsämringen 
vid övergången från brons- till järnåldern (omkr. år 500 f. Kr.) 
gynnade ljung- och gräsväxt och torde ha bidragit till de första 
kusthedarnas uppkomst.

Under vikingatiden och medeltiden skedde en expansion av 
bebyggelsen bl. a. utåt kustens lerdalar, vilken blev inledningen 
till allvarliga skogsskövlingar i samband med nyodlingar och ökat 
behov av virke för egen användning och för export. Decimeringen 
av ädellövskogen i dalgångarna fortsatte — under sillfiskeperio
derna i ökat tempo — och kulminerade under mitten av 1800-talet. 
Det som återstår av ädellövskog i kustlandet i våra dagar är endast 
spridda, ofta utarmade rester längs dalsidorna.

Lerdalarna utnyttjades till långt fram på 1800-t., då modernare 
lantbruksmetoder satte in, huvudsakligen för slåtter och bete åt de 
allt större boskapsbestånden. Men för betesgången räckte inte dessa 
marker, utan utmarkerna i den bergiga terrängen, de s. k. »ham- 
nerna» måste utnyttjas för bete. Tidvis var betestrycket mycket 
stort och gick hårt ut över den sparsamma skogen och buskvege
tationen. Användning av humus från hällmarkerna för gödsling 
av åkern samt torvtäkt försämrade betingelserna för skogsväxt. 
Kring fiskelägena drevs formlig rovdrift på allt brännbart (se t. ex. 
Kalm 1746). Genom intensivt fårbete, ofta även under milda vint
rar, uppkom områden, där vegetationen dominerades av magra 
gräs. Då betestrycket tidvis lättade, bredde ljung (Calluna) ut sig 
och gav upphov till hedar. För att förbättra betet på heden svedjades 
marken med vissa års mellanrum.

Vid mitten av 1800-talet hade skogsskövlingen nått silt maximum. 
Landskapet hade blivit öppet och kargt, »gnagt in på märg och ben», 
som M. Fries (1959, s. 415) skriver.

För Skaftö sn kan tillfogas några uppgifter. Wibeck (l.c., s. 31) 
anför, alt Skaftölandet år 1695 var skoglöst. Under Berg fanns dock 
»en skön Ekeskog, som tjänlig är till skepps- och skutebvggnad».

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Lindner (l.c., s. 35) uppger för samma tid: »Under gården Skaftö 
fanns ek, bok och al». År 1692 utarrenderade Rutger von Asche- 

berg ollonbete på Vägeröd. För tiden omkr. 1800 lämnas (s. 50) 
samma uppgift angående skogen vid Skaftö gård, och för tiden omkr. 
1850 anför Lindner (s. 54): »Skaftö s:n var alldeles naken, utom 
beträffande Skaftö gård på östra sidan, där det fanns litet ek och 
bok m. m.». Beträffande förhållandena omkr. år 1900 låter det 
hos Lindner: »Lövskog, även bok, på nordöstra sidan av Skaftö- 
landet mellan Lunnevik och Vägeröd». Tydligen har skogen på 
nordöstra delen av Skaftön aldrig helt skövlats och har efter mitten 
av 1800-talet fått tillfälle att något vidga sin domän.

Även de områden, som nu ligger som impediment, har således 
varit i hög grad påverkade av människans verksamhet. Intresset 
för skogsvård vaknade emellertid under senare delen av 1800-talet, 
och initiativ togs till sådd och plantering av skog, främst barrskog, 
i sänkor och skrevor mellan bergen. Enligt en uppgift hos Lindner 
(l.c., s. 61) företogs redan 1860 en skogsplantering på Grönskult. 
Genom införandet av vallodlingen har betestrycket också minskat 
och betet så småningom också delvis upphört på utmarkerna. Detta 
har skapat möjlighet till föryngring från de snår, som trots allt över
levt, och uppslag av framför allt björk, rönn och asp har skett på 
senare tid. Hällmarkerna är på sina håll på väg att klädas av spi
rande lövskog.

Hällmarks- och hedvegetation.
I sin undersökning över Bohusläns ljunghedar uppställer Atle- 

stam (1941, s. 112) en särskild typ av ljunghed, som han kallar 
häll- eller klipp-ljungmark. Den karakteriseras som omväxlande 
naken berggrund och fläckvis anhopat vittringsgrus, varpå växer 
ljung med ett bottenskikt av lavar och mossor. Successionen från 
hällmark med enbart lav- och mossvegetation via ett pioniärsamhälle 
av anspråkslösa fanerogamer fram till invandring av ljung och en 
del andra ris skildras. För att få en säker uppfattning om artsam
mansättningen i denna pioniärvegetation av kärlväxter på häll
markerna inom Skaftö har jag gjort anteckningar från 24 hällmarks- 
lokaler, belägna i bergen V och NV om Fiskebäck, S om Kristine- 
berg, N och S om Stockevik, kring Åseberget och Lönndal, NÖ om 
Gunnesbo och Ö om Östersidan. Tab. I visar antalet lokaler för de 
42 olika arter, som antecknats. Av träd och buskar fanns Juniperus 
communis, Riibus idaeus och Sorbus aucuparia (småbuskar) i springor 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Tabell I. Arternas representation på 24 hällmarkslokaler på det inre
av Skaftön.

The occurrence of species in 24 localities of rock vegetation in the central Skaftö.

Lokalantal Lokalantal
(Number of (Number of
localities) localities)

Juniperus communis 12 Rumex acetosella 12
Rubus idaeus 11 Solidago virgaurea 12
Sorbus aucuparia (buskar) 9 Polypodium vulgare 11
Rhamnus frangula 4 Lotus corniculatus 9
Rosa sp. 3 Antennaria dioeca 8
Cotoneaster integerrimus 2 Leontodon autumnalis 7

Hieracium pilosella 6
Calluna vulgaris 21 Silene maritima 5
Empetrum nigrum 8 Lycopodium selago 5
Vaccinium vitis-idaea 5 Hieracium umbellatum 4
Ardostaphylos uva-ursi 3 Scleranthus perennis 3
Vaccinium myrtillus 1 Viscaria vulgaris 3
Deschampsia flexuosa 23 Veronica officinalis 2
Agrostis canina ssp. montana 17 Galium verum 2
Sieglingia decumbens 10 Jasione montana 2
Carex pilulifera 9 Campanula rotundifolia 2
Festuca ovina 5 Asplenium septentrionale 1
Anthoxanthum odoratum 4 Polygonatum officinale 1

Viola canina 1
Silene rupestris 22 Viola tricolor 1
Potentilla erecta 16 Linaria vulgaris 1
Spergula vernalis 14 Achillea millefolium 1

På nästan hälften av lokalerna. Calluna vulgaris förekom på nästan 
alla, medan Empetrum nigrum är mindre vanlig på de rena hällarna 
än i svackorna. Att Ardostapbylos uva-ursi inte är representerad 
På flera lokaler i tabellen, beror på att denna art visar en ojämn 
utbredning på Skaftön. Den finns huvudsakligen i den södra, mot 
havet mera exponerade delen av ön, där den (särskilt på Islands
berg) är ett dominerande element i hällmarksvegetationen (fig. 7). 
I nder extrema torrsomrar kan den liksom Calluna dö ut fläckvis. 
Kiing Islandsbergs by uppträder den på bergstopparna ovanför 
»trädgränsen». — Bland graminiderna är särskilt Deschampsia 
flexuosa och Agrostis canina ssp. montana karaktärsväxter i liäll- 
marksspringorna. Den senare underarten tycks tidigare ha varit 
förbisedd i Bohuslän (jfr H. Fries 1945). Hallberg & Ivarsson 
(1965, s. 115-116) anger den emellertid som karakteristisk för den 
torra klippspringsvegetationen och Ca/hma-heden. Sieglingia de-

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968):1
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Fig. 7. Islandsberg. Utsikt mot NV med Usholmen 2 och Gåsö huvud i bakgrunden. 
Ljunghed med dominerande Ardostaphylos uva-ursi och spirande snårskog av Betula 

verrucosa och Sorbus aucuparia.

Islandsberg. North-western view with Usholmen 2 and Gåsö huvud in the background. 
Heather heath, here dominated by Ardostaphylos uva-ursi. Sprouting scrub of Betula 

verrucosa and Sorbus aucuparia.—13.8.1966.

cumbens och Carex pilulifera är också vanliga element, under det 
att Festuca ovinn icke tycks spela samma roll på Skaftön. Bland her- 
bider är följande arter viktigast: Silene rupestris, Potentilla ereeta, 
Spergularia vernalis, Polypodium vulgare, Rumex aeetosella och 
Solidago virgaurea. Även flera av de övriga i tabellen upptagna ar
terna måste betecknas som typiska för denna vegetation, som över
ensstämmer väl med det av Atlestam (l.c.) nämnda pioniärsam- 
hället. Silene rupestris och Spergula vernalis växer ofta tillsammans i 
tuvor av renlav (med Cladonia silvatica co 11.) eller raggmossa (Rha- 
comitrium lanuginosum) på släta hällen. Spergula är 1-årig, Silene
2-flerårig, på dessa lokaler troligen ganska kortlivad.

På sluttningarna nedanför de m.l.m. nakna hällarna är Calluna- 
heden yppigare utvecklad. Där finner man stundom också en del 
andra arter, såsom Scorzonera humilis, Arnica montana, Trientalis 
europaea, Maianthemum bifolium och Euphrasia micrantha. Ar- 
widsson (1930) meddelar en rutanalys från en ljunghed vid Vägeröd, 
där även Melica nutans ingår.
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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På sina stallen löper längs bergsidorna vallar av rundade block 
och stenar. I terrängen NV om Fiskebäck och ut mot havet vid 
Gåsevik och Gröderhamn möter man t. ex. dessa gamla strandvallar 
på successivt lägre nivåer. Här och var kan de vara vidgade till 
mäktigare fält. I dessa blockmarker träder ljungen tillbaka för 
blåbärsris och kråkris. Vegetationen består i övrigt av en del buskar, 
såsom slån, törnrosor, rönn och brakved, ormbunkar såsom Pteri- 
dium aquilinum och Athyrium filix-femina samt en del gräs och örter, 
såsom Calamagrostis epigeios, Chamaenerion angustifolium, Valeriana 
sambucifolia, Campanula rotundifolia och Solidago virgaurea. Ivars
son (1962, s. 165) och Gillner (1965 fr) beskriver liknande vege
tation i Mollösunds och Svenneby socknar.

I hällmarkens sänkor övergår den vanliga torra ljungheden i 
en fukt hed, som i sin tur kan övergå i kärr. Bland risen i fukt
heden märkes framför allt Erica tetralix och Vaccinium uliginosum. 
Calluna vulgaris och Empetrum nigrum bekläder de torrare tuvorna. 
Salix repens är också ganska vanlig. Av graminider förekommer 
framför allt Molinia coerulea, Nardus strida, Eriophorum angustifo- 
lium (ofta även E. vaginatum), Carex ecbinata och C. nigra. Täta 
tuvor av Trichophorum caespitosum ssp. germanicum kan stundom 
täcka ganska stora ytor. Carex panicea och Juncus conglomerate 
är också vanliga. Den suboceaniska arten Juncus squarrosus kan 
också nämnas som ett karakteristiskt men mera sparsamt före
kommande element i fukthedens vegetation. Bland örterna är framför 
allt Drosera rotundifolia, Potentilla erecta, Cornus suecica, Viola 
palustris och Succisa pratensis vanliga på fukthedarna. Dactylorchis 
maculata är mycket allmän på Skaftön och förekommer ofta i hög 
frekvens på fuktig skogs-, ängs- och hedmark. Den subatlantiska 
Pedicularis silvatica är också karakteristisk för fuktheden. Blech- 
num spicant har några få små förekomster på fuktig hedmark 
(jfr Selander 1955, s. 377). Buskar och mindre träd av björk, mest 
Betula pubescens, spirar nu ofta på fukthedarna till omväxling med 
enbuskarna. Här och var, även på öarna, förekommer Myrica gale, 
stundom i täta bestånd. I stort sett överensstämmer de här skild
rade fukthedarna till artsammansättningen med dem, som beskrivits 
av Gillner (1964, 1965 h) för Härmanö och Valön.

Sötvattensvegetationen.
Några egentliga sjöar kan man knappast tala om inom området. 

Möjligen förtjänar Edsvattnet S om inre delen av Fiskebäckskilen
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 12-683871
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denna beteckning. Några andra på generalstabskartan utsatta, 
mindre vatten kan lämpligare kallas tjärnar. Flera av dem ligger 
i den bergiga terrängen, liksom ett stort antal vattensamlingar eller 
dammar i hällmarkernas depressioner, både på Skaftölandet och 
ute på de andra öarna. Vegetationen i alla dessa vatten är ganska 
artfattig. I tjärnarna förekommer bl. a. vit näckros. Släktet 
Nymphaea synes vara representerat av både N. alba och Candida 
samt av hybriden N. alba x Candida. Ren N. alba tycks vara sällsynt. 
Av övriga arter märks framför allt Sparganium angustifolium, Glyceria 
fluitans, Polygonum amphibium, Juncus bulbosus, Potamogeton natans, 
Equisetum fhwiatile, Scirpus Tabernaemontani (mest mot havet), 
Eriophorum angustifolium, Carex nigra, Alisma plantago-aquatica, 
Potentilla palustris och Menyanthes trifoliata. Carex rostrata före
kommer i regel endast sparsamt eller saknas. Detsamma gäller om 
Scirpus lacustris. Vid Edsvattnets västra strand är en vacker zonering 
utbildad utanför Carex rostrata-kärret. I strandbården ingår Poten
tilla palustris, Menyanthes, Iris och C. rostrata, därutanför följer en 
zon med Menyanthes och gles C. rostrata, vidare en med Nymphaea 
och ytterst en bred zon av Potamogeton natans. — Särskilt på norra 
och mellersta delarna av Skaftön utgör den lilla vattenormbunken 
Pilularia globulifera ett intressant inslag i tjärnarnas och dammarnas 
vegetation. Ingen annan socken i Bohuslän har så många kända 
lokaler för denna art som Skaftö, och på flera ställen förekommer den 
ymnigt. Under torrsommaren 1959 blev PiVu/arfa-bestånden i flera 
tjärnar och dammar helt torrlagda och bildade då täta, livligt gröna, 
kortvuxna mattor på den torra botten. Arten betecknas av Samuels
son (1934, s. 95) som oligotrof och kalkskyende.

Hällmarkernas dammar uppvisar i stort sett samma vegetation 
som tjärnarna, fastän artantalet för den enskilda lokalen ofta är 
lägre. I en del dammar tillkommer bl. a. Utricularia minor.

Förflyttar vi oss ut mot öppna havet, så är hällkaren i omedelbar 
anslutning till stranden marint präglade med bl. a. Enteromorpha- 
arter. I de minsta bassängerna högre upp från stranden utgöres 
vegetationen huvudsakligen av Limosella aquatica. I de större och 
djupare är Sparganium angustifolium den mest typiska arten. Därtill 
kommer bl. a. Typha latifolia, Scirpus Tabernaemontani, Sc. mari
timas, Eleocharis palustris och mamillatus, Iris pseudacorus, Poly
gonum amphibium och Hippuris vulgaris (jfr Gillner 1964, s. 9, 
för Härmanö). Flera av dessa förekommer rikligare ute i havs
bandet än på det inre av Skaftölandet, troligen beroende på en viss 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Fig. 8. Testholmen. Uttorkat flackt hällkar på granitgrund med vittringsgrus. På bilden 
syns en tuva av Puccinellia retroflexa och t. v. en ganska tät matta av Crassula aquatica.
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Testholmen. Desiccated shallow rock pool on granite ground, with a bottom-layer of 
gravel. In the middle of the pool a tuft of Puccinellia retroflexa and to the left a carpet 

of Crassula aquatica, characteristic of this type of rock pools.—21.7.1966.

eutrofiering genom sjöfågel. Det bör kanske påpekas, alt Typha 
angustifolia saknas inom socknen, trots alt den förekommer rikligt 
så nära som på Stångehuvud vid Lysekil. Av andra arter i klipp- 
bassänger ute på öarna kan nämnas Potamogeton natans, Sparga- 
nium minimum, Utricularia vulgaris, Alyriophyllum verticillatum 
(två lok.), Caltha palustris och Nymphaea sp. Utricularia blommar 
huvudsakligen under torra somrar med lågt vattenstånd i vatten
samlingarna. Fågelgödsling medför, att även mera näringskrävande 
arter kan tillkomma eller öka i frekvens på de yttre öarna (se nedan 
s. 47-48).

En för de yttre öarna, särskilt inom granitområdet, mycket karak
teristisk biotop är de flata, grunda hällkaren med \ittiings- 
grus på botten. Vegetationsbetingelserna i dessa är mycket extrema 
med periodvis fullständig- uttorkning. I dessa hällkar är Crassula 
aquatica karaktärsarten framför alla andra, men Limosella aqua
tica, Callitriche ver na och Peplis portula (den senare rikligt på Grötö) 
kan utgöra sällskap, och i skuggiga lägen, t. ex. under framskju
tande block, kan även Montia lamprosperma uppträda.

So. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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I tjärnar och dammar, belägna i flacka depressioner, försiggår 
en märkbar uppgrundning och igenväxning. Den fria vattenspegeln 
krymper samman, försvinner och ersätts av myr. Under de 35 år 
som jag haft området under observation har igenväxningen på sina 
håll varit mycket påtaglig, i synnerhet i Barnemyr och en tjärn vid 
stigen ca 400 m SV om Åseberget. I båda fallen har processen på
skyndats av misslyckade sänkningsföretag. Fläckar av klarvatten 
med Nymphaea sp., som bara för 10-15 år sedan ännu fanns kvar, 
är nu borta, och näckrosorna kämpar sin sista kamp bland påträng
ande Equisetum fluviatile, Scirpus Tabernaemontani, Carex-arter 
och Lysimachia thyrsiflora. I Barnemyr kan man studera vegeta
tionens zonering på de sänkta stränderna och successionen i igen
växningen. Här skall endast omnämnas de intressanta dvärgväxt
samhällen man kan se på den gamla stranden i NV och SÖ med 
arter som Triglochin palustre, Scirpus setaceus, Eleocharis pauci- 
flora, Carex dioeca, pulicaris och oederi, Sagina nodosa, Linum cathar- 
ticum, Radiola linoides, Anagallis arvensis, Centunculus minimus, 
Centaurium pulchellum och Pinguicula vulgaris. — Stora ytor av den 
forna tjärnen upptas nu av Carex rostrata (fläckvis med inslag av
C. vesicaria), och med den fortgående uttorkningen har på sistone 
även C. canescens koloniserat stora ytor.

Kärr.

Myrarna inom Skaftö sn måste enligt den moderna myrforsk
ningens uppfattning och definitioner betecknas som kärr (se t. ex. 
Du Rietz 1949, 1954, 1957; Waldheim & Weimarck 1943; Malmer 
1965 b). Genom sitt läge i terrängen och sin relativt ringa storlek på
verkas de lätt av omgivningens fastmarksvatten, vilket sätter sin 
prägel på myrens vegetation. Även om denna i vissa myrar, fattig
kärren, kan synas artfattig, hyser den dock alltid vissa graminider 
och örter, som aldrig förekommer på den andra huvudtypen av 
myrar, mossarna. Som redan nämnts, har torvtäkt för bränsle tidi
gare förekommit allmänt i bohuslänska kustlandet (se l. ex. Kalm 
1746, s. 117-119). Åtminstone en del av de nyss skildrade vatten- 
fyllda bassängerna i hällmarksområdet torde förut ha varit torv
myrar. I en myr innanför badplatsen N om Grundsund har torvtäkt 
förekommit i rätt stor skala ända fram i våra dagar. Även ute på 
en del av öarna tycks man ha tagit upp torv.

Tjärnarna och vattensamlingarna i hällmarksområdet och ute 
Sv. 13ot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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på öai'na kantas i regel av kärr. Det är fattigkärr, som ofta utan 
någon skarp gräns övergår i fukthed. Gillner (1965 fr, s. 4) räknar 
denna randvegetation kring vattensamlingarna på Valön till fukt
heden i dess fuktigaste utformning. Närmast bassängernas klar
vatten löper en svällande Sphagnum-bård med Drosera rotundifolia 
(i några kärr även D. intermedia), Vaccinium oxycoccos, V. uligi- 
nosum, Erica tetralix, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Erio- 
phorum angustifolium och Carex nigra. Ofta ingår också Molinia 
coerulea, Carex echinata, panicea och dioeca, Potentilla erecta och 
palustris, Viola palustris, Cornus suecica och Menyanthes trifoliata. 
Flera av dem är typiska konstituenter i fukthedens vegetation.

Typiska arter för de större fattigkärren på Skaftön är fram
för allt Equisetum fhwiatile, Eriophorum angustifolium och Carex 
nigra. Endast ett par kärr är typiska Carex rostrata-kärr (vid Eds- 
vattnet och på Tjällsö). Till fattigkärren hör också Rhynchospora 
alba, men med några få undantag förekommer denna art endast på
N. Skaftön.

Ytterligare ett par kärrväxter bör nämnas här, nämligen Carex 
pseudocyperus och Lastrea thelypteris, som båda förekommer i ett 
kärrstråk på NV. delen av Tjällsö, den förra i vattenfyllda gropar, 
som troligen utgör gamla torvgravar. Ormbunken finns även i en 
myr på Usholmen 2 och på Flatholmen. De förra myrarna är ganska 
artrika och torde få betecknas som medelrikkärr.

Flerstädes både på Skaftön och ute på de större öarna finns kärr, 
i vilka vegetationen har en rikare artsammansättning. Dessa kärr 
intager ofta sidlänta lägen och kan övergå i strandängar. De hyser 
flera av rikkärrens ledarter, arter som är näringskrävande och som 
fordrar en circumneutral markreaktion, dvs. i vidsträckt bemärkelse 
kalkbundna arter. Rikkärren i Skaftö sn torde få räknas till den typ, 
som kallas medelrikkärr, även om det lokalt uppträder några 
arter, som är karakteristiska för extremrikkärr. Inom vårt område 
är det förekomsten av skalgrus i botten eller i anslutande fastmark, 
som betingar utbildningen av rikkärr. Tabell II ger en uppfattning 
om artsammansättningen. Av typiska arter må särskilt framhållas 
Carex hostiana, pulicaris, disticha och oederi samt den speciellt kalk- 
älskande C. flacca, vidare Blysmus compressus, Briza media, Juncus 
alpinus ssp. nodulosus, Equisetum palustre, Triglochin palustre, 
Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Linum catharticum, Pedicu- 
laris palustris, Pinguicula vulgaris och Galium uliginosum. Särskilt 
intressanta arter med mera lokal förekomst inom området är Dac-
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Tabell II. Floran i medelrikkärr och kärrängar.
(The Hora of some moderately rich fens and wet meadows.)

12 3 4 5 6 7 8

Calluna vulgaris + + ( + ) +
Empetrum nigrum +
Erica tetralix + + + +
Juniperus communis + +
Salix repens + +
Viburnum opulus +
Achillea plarmica + + +
Angelica silvestris + +
Caltha palustris + + + +
Cardamine pratensis + + + +
Cirsium palustre +
Daclytorchis incarnata + ( + ) ( + )
Dactylorchis maculata + + +
Epilobium palustre + +
Equisetum palustre + +
Filipendula ulmaria + + + + +
Galium palustre + + +
Galium uliginosum + + + + + +
Geum rivale + + +
Ilydrocotyle vulgaris + +
Lastrea thelypteris +
Lathyrus pratensis + + +
Linum catharticum + + + +
Lotus corniculatus + + +
Lychnis flos-cuculi 4- + + +
Eycopus europaeus + +
Lysimachia vulgaris +
Ly thrum salicaria +
Maianthemum bi folium +
Mentha arvens is +
Mentha x verticillata + +
Menyanthes trifoliata +
Myosotis laxa ssp. caespitosa + + + +
Pedicularis palustris + +
Pedicularis silvatica + +
Pinguicula vulgaris + + + +
Platanthera bifolia +
Polygonum viviparum +
Potentilla anserina + + + +
Potentilla erecta + + + + +
Potentilla palustris + + +
Ranunculus acris + + + +
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1<J68): 1
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Tabell II. (forts.)

i 2 3 4 5 6

Ranunculus flammula +
Ranunculus sceleratus + - +
Rhinanthus minor + + + +
Rumex acetosa + + + +
Sagina nodosa + + +
Scutellaria galericulata
Selaginella selaginoides + +
Succisa pratensis + + +
Trifolium pratense + + + +
Trifolium repens + + +
Triglochin palustre + + + +
Vicia cracca + + + +
Viola palustris + + + + +

Agrostis stolonifera + + +
Agrostis tenuis + +
Anthoxanthum odoralum + + + +
Briza media + + + +
Blysmus compressus + +
Blysmus rufus + + +
Calamagrostis neglecta +
Car ex dioeca + + +
Carex distans +
Carex disticha + + +
Carex echinata + +
Carex jlacca + + + + +
Carex hirta +
Carex hosiiana + + + + +
Carex hosiiana x Oederi + + + +
Carex leporina + +
Carex nigra + + + + + +
Carex Oederi ssp. euoederi + + _l_ +
Carex pallescens +
Carex panicea + + + + + +
Carex pulicaris + + + + + +
Carex rostrata
Cynosurus crislatus + +

Deschampsia caespitosa + + +

Eleocharis uniglumis + + +
Eleocharis palustris +
Eriophornm angustifolium + +
Hierochloe odorata
Juncus alpinus ssp. nodulosus + + +
Juncus articulatus + + + + +

+
+
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Tabell II. (forts.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Juncus conglomerate + + + +
Juncus filiformis +
Luzula multiflora + + +
Molinia coerulea + + + + +
Nardus slricla + +
Poa trivialis + +
Sieglingia clecumbens + + + +

1. Gröderhamn, Dadylorchis i'nearnala-kärret; 2. Gröderliamn, Selaginella- 
kärret; 3. Storön, Selaginella-kärret; 4. östersidan, kärräng NV om stora lands
vägsbron; 5. Sälvik, sydsidan av F-kilen; 6. kärräng 800 m NV om Fiskebäck; 
7. Usholmen 2, Hierochloé-kärret; 8. Usholmen 2, Lastrea thelypteris-myren.

tylorchis incarnata och Selaginella selaginoides, vilka förekommer 
rikligt i kärr vid Gröderhamn. På ca | m djup i detta kärrområde 
fmns lerblandat skalgrus. Selaginella har även ett par andra liknande 
växtplatser men förekommer också på fastare ängsmark vid Grö
derhamn. Den är ett nordligt element i det bohuslänska kustlandets 
flora (karta s. 53 hos H. Fries 1945) och är i mellersta och södra 
Sveriges inland samt i Gästriklands och N. Upplands kusttrakter 
tydligt kalkgynnad (Albertson 1942). Albertsons erfarenhet 
sträckte sig ej till Bohuslän, men Sterner (1945, s. 53) betecknar 
arten som kalkgynnad i Bohuslän, vilket också får stöd av denna 
undersökning. — Polygonum viuiparum är en nordlig art, som i 
södra Sverige kan uppträda i extremrikkärr (Malmer 1965 b, s. 
156). Dess bohuslänska växtplatser tillhör huvudsakligen inlandet 
(karta nr 73 hos H. Fries l.c.). På Skaftön har den två närbelägna 
lokaler. — Hierochloé odorata, som anträffats på Usholmen V om 
Gåsö, är också nordlig till sin utbredning i Sverige. Den räknas av 
Hård av Segerstad (1924, s. 178) till hans grupp »nordliga meso- 
trofer» och betecknas av Hultén (1950, karta 140) som kalkgynnad. 
Detta är också fallet med den kontinentala arten Blysmus compressus, 
om vilken Sterner (l.c., s. 74) framhåller, att den är förvånans
värt sällsynt i Bohuslän. Förekomsterna i vårt landskap (se karta 
37 hos H. Fries l.c.) ligger nästan helt inom ett par begränsade kust
avsnitt, tätast vid Gullmarsfjorden. På Skaftön är den täml. allmän 
i rikkärr och på fuktängar. — Den subatlantiska arten Hydrocotyle 
vulgaris har ett flertal växtplatser på Skaftön och ute på öarna, betyd- 
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ligt flera än vad utbredningskartan hos H. Fries upptar. En ut
präglat kalkbunden art är Epilobium parviflorum (jfr Nilsson 1945, 
s. 83 och Malmer 1965 b, s. 156). Den har anträffats vid avvatt- 
ningskanalen N om Grundsund, som här skär igenom en skalgius- 
bank.

VEGETATION OCH FLORA I SKAFTÖ SOCKEN 25

Fuktängar.

Någon skarp gräns kan inte dragas mellan de nu skildrade rik- 
kärren och vissa fuktängar. Kärret övergår ofta i en fuktäng, som 
i sin tur blir torrare upp mot fastmarken. M.l.m. fuktiga, gräsbe
vuxna ängsmarker förekommer framför allt vid låglänta strändei 
innanför den egentliga strandängen och i stråk därifrån in mellan 
bergsluttningar. På Skaftölandet möter vi också sådana ängar uteftei 
den avvattningskanal, som går genom jordbruksbygden från Skall
havet, över Grönskult till Hea-viken vid Strömmarna. Dessa ängs
marker är i regel kulturpåverkade genom slåtter och bete. De eko
nomiska kartorna (bladen Fiskebäckskil och Lysekil SO), upprättade 
1936, har beteckningen »naturlig äng» för slåtteräng (se Beskrivn. 
t. Ekon. kart. 1939). På 1930- och 1940-talen bedrevs ännu allmänt 
ängsslåtter, men denna har nu nästan helt upphört, och de gamla 
slåtterängarna betas numera i stor utsträckning. Detta medför och 
kommer att ännu mer få till följd förändringar i vegetationen: i stort 
sett en utarmning av det ursprungliga artbeståndet men även till
komst av en del arter, vilka gynnas av betesdjurens tramp. Särskilt 
vid vattnings- och mjölkningsplatser kommer sådana arter in. Exem
pel är: Bidens tripartita, Leontodon autumnalis, Plantago major, 
Polygonum aviculare, Potentilla anserina, Ranunculus sceleratus, 
Sagina procumbens, Juncus bufonius och Poa annua. Men även mera 
främlingsbetonade element kan rycka in: i en vattningshåla vid 
Grönskult har på sistone den ursprungligen amerikanska duntrav- 
arten Epilobium adenocaulum etablerat sig.

Av fuktängarna skall här endast de ängar beröras, som utgör 
kontakten med de sötvattenspåverkade strandängarna. Ofta bildar 
Filipendula ulmaria en markerad bård i den övre landstranden på 
dessa ängar, ungefär vid den översta tångdriften, t. ex. O om Ogår
den, vid Gåsevik och Gröderhamn. För liknande förhållanden vid 
Östersjön, se Olsson 1958-59. I samband med upphörande ängs
slåtter och avtagande bete har på senare tid Filipendula ulmaria 
på sina håll brett ut sig över stora områden på sankängar och i gamla 
åkerdiken (jfr Hallberg & Ivarsson 1965, s. 117). På Gåsö, där
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jordbruket för åtskilliga år sedan lagts ner, breder nu väldiga djungler 
av Filipendula ut sig över de sidlänta ängarna NV om Lunnevik. 
En parallell är f. ö. bladvassen (Phragmites communis), som rycker 
fram över fuktängar och övergivna åkrar, t. ex. vid Gåsevik på 
Skaftön och vid viken NNV om Gåsö samhälle. Denna massut- 
bredning av högvuxna, skuggande arter tränger givetvis undan andra, 
mera konkurrenssvaga arter. På Gåsö har jag t. ex. iakttagit, hur 
Ophioglossum vulgatum gått tillbaka på de nämnda kärrängarna 
NV om Lunnevik. — Parallellt med och strax nedanför den nämnda 
bården av Filipendula löper ofta en zon av Caltha palustris, som i 
våraspekten på långt håll signalerar sin närvaro med sin starkt 
lysande, gula blomfärg. I diken och i sanka stråk går kabbelekan 
långt upp i landregionen. Sådana Caltha-ängar har analyserats 
av Gillner (1960, s. 60-61), som inordnar dem i de mellaneuro- 
peiska Bromion racemosi- (Calthion-) växtsamhällena. Bland 
andra för dessa samhällen karakteristiska arter skall här endast 
nämnas Myosotis laxa ssp. caespitosa, Cardamine pratensis, Lych
nis flos-cuculi, Lysimachia vulgaris, Rhinanthus serotinus, Carex 
disticha, Deschampsia caespitosa och på blötare partier Pedicularis 
palustris, arter som inom vårt område utgör framträdande element 
i dessa ängars vegetation. Gillner har i sin tab. 11 inte med led
arten Bromus racemosus. På Skaftön förekommer den på ängar av 
denna typ S om Näreby mot Skallhavet samt vid Islandsbergs by 
och Nycklevik. Vid betning försvinner snart vissa arter, t. ex. 
Rhinanthus serotinus (Gillner l.c.). Ännu kan man dock på Skaftön 
se många ängar prunka av den ståtliga stora höskallran vid mid
sommartiden. Framför allt är det sådana ängar, som på ekonomiska 
kartan betecknas som naturliga ( =slåtterängar). Somliga av dem är 
mycket måttligt eller ej alls betade, och ännu 1965 slogs en del 
mindre partier, l. ex. vid Närberget N om vägen till Kristineberg.

Torrängar och torrbackar.

Torra marker med gräsväxt finns på många håll på Skaftön och 
de större öarna utanför. De breder ut sig i dalstråk och skrevor 
bland bergen, ofta i anslutning till den odlade jorden. Denna håller 
f. ö. här och var genom upphörande brukning på att återgå till 
torräng. Man möter också dessa vegetationstyper ut mot stränderna, 
dels i anslutning till sandstränder, såsom vid Koskär på N. Skaftön, 
dels innanför de halina strandängarna. Här bildar de kontaktsam- 
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hällen mot en högre upp belägen snårvegetation eller mot bergssi
dornas mera glesa vegetation. Dessa ängar har i regel betats, på 
öarna huvudsakligen av får, och tack vare detta hindrats från att 
växa igen. På senare tid, då betestrycket lättat, håller här och 'sai 
de förut öppna markerna på att växa igen av snår och spirande skog. 
På skalgrushaltig mark är det framför allt slån, hagtorn och törn
rosor som tränger fram och bl. a. gör de gamla stigarna oframkom
liga. På magrare underlag slår ofta aspsly upp och bildar ungskog.

Torrängarna och torrbackarna ligger på sandig mark. Ofta inne
håller emellertid sanden skalfragment, och här och var förekommei, 
som redan nämnts, skalgrus i större mängd. Skalgruset gei utslag 
i vegetationens sammansättning och betingar en rikare flora. \ äx- 
lingen mellan torftigare och mera rika växtsamhällen, ofta pa när
liggande lokaler, är karakteristisk för socknens torrmarksvegeta- 
lion. Kristinebergs-området kan tjäna som exempel. Vandrar man 
från beteshagen, som skjuter in mellan bergen SÖ om gården, ned 
mot Närberget eller på åkerrenarna ut mot Gåsevik, ser man hur de 
kalkgynnade arterna ökar i antal och frekvens. I beteshagen finner 
man bl. a. följande graminider: Agrostis canina, Anthoxanthum 
odoratum, Arrhenatherum pubescens (spridd upp mot berget), De- 
schampsia flexuosa, Festuca ovina, F. rubra, Nardus stricta, Poa 
pratensis, Sieglingia decumbens, Carex leporina, C. pilulifera, Luzula 
multiflora och i våraspekten L. campestris och Carex caryophyllea. 
Blåbärsris växer vid bergssidorna, från vilka ljung och en-, slån- 
och törnrosbuskar gör framstötar in över gräsmarken. Av örter 
förekommer bl. a. Achillea millefolium, Alchemilla alpina (lokalt), 
Antennaria dioeca, Arnica montana, Campanula rotundifolia, Dian- 
thus deltoides, Hypericum perforatum, H. quadrangulum, Hypochoeris 
maculata, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceo- 
tata, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Rumex acetosa och Vis- 
caria vulgaris. Centaurea jacea och Galium verum uppträder i spridda 
exemplar liksom de båda strandväxterna Armeria maritima och 
Plantago maritima. I våraspekten ger Taraxacum limbatum (ery- 
trosperm) och T. obliquum litet färg åt backarna, och på eftersomma- 
ren framträder Euphrasia curta, Gentianella baltica, Leontodon au- 
tumnalis, Solidago virgaurea och Succisa pratensis. Denna vegeta
tionstyp har anknytning till ljungheden. — Nedåt mot Närberget 
och havet, där marken innehåller skalgrus, möter man en rikare 
torrängsvegetation med graminiderna Arrhenatherum elatius, A. 
pratensis (t. spars.), A. pubescens, Melica nutans, Carex flacca, C.
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Fig. 9. Koskär. Utsikt mot norr över den sandiga stranden och Gullmarsfjorden.
Koskär. Northern view of the sandy shore and the Gullmar fjord.—6.8.1966.

hirta och i övre delen av ängen vid Gåsevik Carex arenaria och C. 
caryophyllea. Bland herbiderna ökar Centaurea jacea, Galium verum 
och Pimpinella saxifraga betydligt i frekvens, och andra kommer till, 
såsom Carum carvi, Anthyllis vulneraria, Medicago lupulina, flera 
Trifolium-arter, Vicia cracca, Linum catharticum, Knautia arvensis 
och Centaurea scabiosa. Andra kalkgynnade arter, som möter vid 
Närberget, är Alchemilla glaucescens, Arabis hirsuta och Verbascum 
thapsus. På ängen vid Gåsevik, som i försommartid färgas skär av 
triitens (Armeria maritima) täta blomstermatta, kan man uppleta 
Astragalus glycyphyllus, Cirsium acaule, Geranium columbinum, 
Silene nutans och Gentianella uliginosa.

På sandstränder övergår den öppna vegetationen ofta i en torräng 
inåt land. Särskilt vid Koskär, där den vidsträckta stranden är 
flack, kan man studera, hur det öppna Elymus-Ammophila-samhället 
successivt övergår i ett mera slutet ängssamhälle. Degelius (1939&, 
s. 59) lämnar i korthet uppgifter från just denna plats och nämner 
några arter från de partier, där vegetationen delvis bibehåller sin 
öppna karaktär, nämligen Carex arenaria och (mera spridda) 
Galium verum och Sedum acre, jämte några karakteristiska mossor 
och lavar. Carex arenaria spelar en viktig roll genom att binda 
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sanden (jfr Andersson 1950, s. 155). Några artuppteckningar från 
Koskär (6.8.1966) kan komplettera Degelius’ uppgifter. I Elymus- 
Ammophila-s&mhället förekom, förutom Elymus arenarius och 
Ammophila arenaria (den senare mkt spars.; nyinvandrad), Elytri- 
gin juncea ssp. boreoatlantica (lokalt; troligen också nyligen invand
rad), E. repens var. maritima, Festuca ovina, Arrhenatherum pubes- 
cens (enstaka) och Lathyrus maritimus (en fläck med ungplantor; 
nyinvandrad). Omväxlande med vegetationsfria ytor förekom ganska 
stora, men glesa Häckar av Minuartia peploides med inslag av bl. a. 
Rumex crispus, Cakile maritima, Sedum acre och Potentilla anserina. 
Fläckvis uppträdde även Linaria vulgaris och Hieracium pilosella 
och i enstaka exemplar Anthyllis vulneraria. — I övergångszonen 
till slutet växttäcke dominerade Carex arenaria. Elymus och Minuar
tia uppträdde här endast i enstaka små exemplar. Vidare anteck
nades spridda exemplar av Poa pratensis, Sedum acre, Galium verum, 
Trifolium arvense, Erigeron acre, Lotus corniculatus, Achillea mille
folium och Solidago virgaurea. — I det slutna växttäcket ingick bl. a. 
Carex arenaria (med avtagande frekvens längre inåt), C. maritima 
(fläckvis riklig), C. hirta, Anthoxanthum odoratum, Juncus Gerardi 
och lokalt, på något fuktigare partier, Blysmus compressus, Carex 
flacca, C. hostiana, C. nigra och Briza media. Av örter antecknades 
bl..a. Armeria maritima, Euphrasia curta, Galium verum, Leontodon 
autumnalis, Linum catharticum, Lotus corniculatus, Plantago lanceo- 
lata, P. maritima, Ranunculus acris, Sagina nodosa, Trifolium fragi- 
ferum och Vicia cracca. I de yttre, mera öppna partierna torde vege
tationen representera ett Festucao vina — Galium nerum-samhälle, 
som förekommer i kontakt med Elymus-Ammophila-samhållen pä 
sandiga stränder utan kalk (jfr Hallberg & Ivarsson l.c., s. 117). 
Kalkgynnade arter saknas dock icke helt här vid Koskär, och i den 
mer slutna vegetationen ingår, som förteckningen visar, flera så
dana arter. Kalkskal förekommer också ganska rikligt i sanden. 
— På den stora sandstranden Add Munkviken S om Stockevik 
synes Festucao vina—Galium neru/n-samhället vara mera typiskt utbil
dat.

Ä\;en innanför de halina strandängarna förekommer artrika torr- 
ängssamhällen (se Gillner I960, s. 78, 86). Några av den egentliga 
strandängens arter följer med upp i dessa terrestra samhällen, såsom 
Festuca rubra, Plantago maritima och Armeria maritima. Den sist
nämnda ger sig mest till känna under blomningstiden på försom
maren. Under högsommaren är det framför allt Galium verum
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och Campanula rotundifolia som ger färg åt dessa ängar, så t. ex. 
på NV. Gåsö ned mot Storön. Gillner (l.c., s. 78) framhåller, att 
denna vegetation innehåller ett markant inslag av sandmarksväx- 
ter, däribland många terofvter, vilket jag också observerat. Fler
städes, särskilt på torra kullar och i regel nära havet framträder på 
våren en lågvuxen vegetation, där inslaget av terofyter är stort. 
Bland arterna märks Aira praecox, Bromus hordeaceus (mycket låg
vuxen), Carex caryophyllea, Cerastium semidecandrum, Geranium 
molle, Saxifraga granulata (lågvuxen), Taraxacum sp. (Erythro- 
sperma) och Vida lathyroides. På en del lokaler förekommer också 
Arenaria serpyllifolia, Asperugo proeumbens, Cerastium glutinosum, 
Erophila verna, Myosotis discolor, M. hispida, Valerianella locusla 
och Viola tricolor. Några av de uppräknade arterna uppträder även 
på den grunda jord, som kransar flacka bergssluttningar. Efter 
extrema torrsomrar, då gräset dött bort här, når dessa växter en 
yppig utveckling. Viola tricolor bildar då t. ex. en vacker blomster
bård kring hällarna. På liknande sätt visade Anthyllis vulneraria 
en mycket kraftig utveckling under somrarna 1957 och 1960, t. ex. 
på Närberget.

På relativt öppen mark, nära havsstranden och ofta intill berg
hällar blommar om våren västkustarven, Cerastium atrovirens. 
Det är en utpräglat atlantisk art, och utbredningen i Bohuslän är 
strängt begränsad till yttre kustbandet (se karta på s. o7 hos H. 
Fries 1945). Bunden till kustlinjen är också inom vårt område den 
subatlantiska Cardamine hirsuta. I detta sammanhang hör även 
Carex maritima (=incurva), med ilera rika förekomster, nämnas. 
Den växer på sandig, oftast svålbunden mark med lågvuxen vege
tation, nära stranden. Vid Koskär har den antecknats i ett samhälle 
med Juncus Gerardi. 1 Gröderhamn finns den på sinsemellan rätt 
olika lokaler, dels tillsamanns med Blysmus rufus och Eleocharis 
uniglumis på något fuktig mark (jfr Gillner 1950, s. 10 för St. 
Amundön), dels med Selaginella, Carex hostiana, C. pulicaris och 
Eleocharis pauciflora på tidvis något fuktig fastmarksäng med skal
grus i botten och dels på grusmark med öppen vegetation av Minuar- 
tia peploides och Armeria maritima.

På Grötö förekommer Saxifraga tridactylites på flera närbelägna 
lokaler nära stranden. Marken innehåller skalgrus, och bland 
följeväxterna antecknades (10.6.1966) följande konstanter på fem 
undersökta smålokaler: Achillea millefolium, Armeria maritima, 
Galium verum, Lotus corniculatus, Sedum acre, Taraxacum sp., 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Vicia cracca och Arrhenatherum pubescens. Dessutom kan nämnas 
Botrychium lunaria, Campanula rotundifolia, Fragaria vesca, Hiera- 
cium pilosella och Anthoxanthum odoratum.

Det kanske intressantaste växtsamhället på torrmarker är Ge
ra ni et um sanguinei, som redan berörts (s. 11) i samband med 
ädellövsnåren vid Islandsbergs by. Samhället är där typiskt utbildat 
som ett brynsamhälle utmed den sydexponerade krattskogen. Men 
en del av växtsamhällets karakteristiska arter uppträder också på 
den öppna ängen framför brynet, t. ex. Geranium sanguineum, 
Ranunculus polyanthemus, Silene nutans, Melampyrum cristatum 
och Centaurea scabiosa. Alla dessa är värme- och torrmarkskrävande, 
m.l.m. kalkfordrande, kontinentala arter. En del av Geranietum’s 
typiska arter möter också upp på Gåsö. På ett par lokaler NNV om 
bebyggelsen har växtsamhället i viss mån karaktären av brynsam
hälle och innehåller bl. a. Geranium sanguineum, Ranunculus poly
anthemus, Silene nutans, Arabis hirsuta, Agrimonia eupatoria och 
Trifolium medium. Inula salicina har jag också sett inom detta område 
men inte återfunnit under senare år. På de vidsträckta sluttningarna 
mot Kalvhagefjorden förekommer Geranium sanguineum, Ranun
culus polyanthemus och Silene nutans rikligt på öppna ängar. Bet
ningen torde inte ha varit så hård här och har nu sedan åtskilliga 
år helt upphört. Sådana Geranium sang uineum-r ika torrängar om
nämner även Hallberg (1959) och Hallberg & Ivarsson (l.c., 
s. 119) för kustbandet i Bohuslän. Ett intressant inslag i samhället 
här vid Kalvhagefjorden är den kalkgynnade, enligt Hultén (1950) 
amfiatlantiska arktiskt-montana arten Potentilla Crantzii. Den 
växer här i mycket stora, runda, platta tuvor, utströdda på långt 
avstånd från varandra. I våraspekten framträder dessa som effekt
fulla, gula färgfläckar i den vissna fjolårsvegetationen. Här skulle 
man vänta sig att finna Filipendula vulgaris. Den är också uppgiven 
för Gåsö, men trots ivrigt sökande under många Gåsö-exkursioner 
har jag icke kunnat finna den, lika litet som Plantago media, som också 
är uppgiven för denna ö. Helt säkert har det rört sig om mycket 
små förekomster (jfr uppgifter av Ivarsson 1957 och Hallberg 
1959 om etl par diminutiva förekomster av Filipendula vulgaris 
på SV. Orust).

De större skalgrusbankarna S om L:a Skaftö, vid Lönndal (norra) 
och Ö om Berg hyser, helt naturligt, en rad kalkgynnade arter, delvis 
i hög frekvens. På den förra lokalen är skalgruset till stor del ut
brutet, tydligen för ganska längesedan (jfr Degelius 1939, s. 15),
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och brottytorna har delvis hunnit klädas av ny vegetation. Anteck
ningar härifrån (1955) upptar följande arter:

Actaea spicata (randen) Origanum vulgare
Anemone hepatica (randen) Polygala vulgaris
Arabis hirsuta Primula veris (randen)
Astragalus glycyphyllus Satureja vulgaris
Carex digitata (randen) Carum carvi
Carex flacca Fragaria vesca (ymnig)
Carlina vulgaris Linum catharticum
Medicago lupulina (ymnig) Sorbus obtusifolia x rupicola ? (ran-
Melica nutans (randen) den)
Ononis hircina (ymnig) Verbascum Ihapsus

Vid Lönndal tar man 
(kompl. 1963) följande arter:

Anihyllis vulneraria 
Arrhenatherum pubescens 
Artemisia vulgaris 
Bromus hordeaceus 
Centaurea jacea 
Centaurea scabiosa 
Chrysanthemum leucanthemum 
Convolvulus arvensis 
Elytrigia repens

Här antecknades 1958

Galium boreale 
Galium mollugo 
Galium verum 
Lotus corniculalus 
Medicago lupulina 
Melandrium noctiflorum 
Pimpinella saxifraga 
Senecio viscosus 
Vicia cracca

alltjämt skalgrus.

I skalgrustäkten vid Berg antecknades hösten 1958:

Anchusa arvensis ssp. occidentalis Convolvulus arvensis 
Artemisia vulgaris Elytrigia repens
Centaurea scabiosa Euphorbia helioscopia
Cirsium arvense Knautia arvensis

På åkern vid sistnämnda lokal förekom Veronica opaca (rikligt) 
och Melandrium noctiflorum.

Som framgår av det föregående är floran på torra ängar och backar 
inom vårt område ofta kalkpåverkad. Men här och var, främst i 
kontakt med ljungheden präglas den mera av acidofila element, 
såsom Deschampsia flexuosa, Nardus stricta, Sieglingia decumbens, 
Carex leporina, C. pallescens, C. pilulifera och bland herbiderna arter 
som Ajuga pyramidalis, Arnica montana, Filago minima, Hypochoeris 
maculata, H. radicata, Jasione montana, Linaria vulgaris, Rumex 
acetosella, Scleranthus-arter, Scorzonera humilis och i våraspekten 
Teesdalia nudicaulis.

En torrbacke på det inre av Skaftölandet förtjänar ett särskilt 
Sv. Bot. Tidshr., 62 (1968) : 1
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omnämnande. Den är belägen vid L. Backa nedanför en västex- 
ponerad brant med krattsnår och har fram till de sista åren brukat 
betas av hästar. Den är ovanligt artrik med Cuscnta epithymum ssp. 
euepithymum som den intressantaste arten. Den uppträder här på 
ett stort antal värdväxter; över trettiotalet värdväxter antecknade, 
därav liera, som icke nämns av Johansson (1914) i hans redogörelse 
för artens gotländska värdväxter, t. ex. Rnbus plicatus, Lonicera 
periclymenum samt Equisetum-arter.

Havssträndernas vegetation.
Klippstränder.

Havsstränderna inom området är till stor del höga klippstränder. 
Den förut skildrade hällmarks- och hedvegetationen möter vi även 
på bergen vid havet, men vissa arter tillkommer eller ökar i frekvens 
mot stranden. Det är framför allt Silene maritima och Sagina subulata. 
Några arter, såsom Allium vineale och Polygonatum odoratum växer 
gärna i klippsprickor på de höga stränderna, och i torra skrevor och 
branter finner man stundom Chrysanthemum vulgare. Särskilt ute 
på holmarna är Spergula rubra och Seneeio silvaticus vanliga på 
strandklipporna. I fuktiga skrevor frodas Lythrum salicaria. Till 
typen är den mera robust och rikblommig här än i de skuggiga al
kärren på insidan av Skaftön. Bland lignoser kan nämnas Cotoneas- 
ter integerrimus, som är vanlig på bergen både längre in från havet 
och ute vid stränderna. Den mera sällsynta C. niger, finns däremot 
endast på strandklippor. En växt, som man i södra Sveriges inland 
är van att finna vid sjö- och åstränder, har i Bohuslän flyttat ut till 
klippstränderna vid havet. Det är Eupatorium cannabinum, som 
har två förekomster på Skaftön vid foten av höga strandklippor och 
i skrevor upp i branterna. På samma slags lokaler växei också den 
utpräglat atlantiska starrarten Carex punctata, som förekommer 
ganska rikligt på liera lokaler på utsidan av Skaftön och på Jonsboig. 
Frisendahl (1940) har gjort en sammanställning av artens svenska 
växtplatser. De ligger alla vid havet och fördelar sig på lyra onnaden. 
Koster, Väderöarna, mellersta Bohuslän (med bl. a. Skaftö) och 
Göteborgs skärgård. Samtliga lokaler ligger på gnejsgrund och ut
görs i regel av små ängspartier vid foten av klippbranter, på klipp
hyllor eller mellan bergssluttningar och nås icke av vagstänk. Jag 
har ägnat Carex punctafa-lokalerna inom Skaftö sn rätt stoi upp
märksamhet. Med undantag av en (den av Harpen på sydsidan aN 
viken in till Valbyfjorden funna, vilken möjligen förstörts genom
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Fig. 10. Islandsberg. Klippigt landskap N om Islandsbergs huvud. Vid bergfoten lokaler 
för Carex punctata och Eupalorium cannabinum. Sprickan t. h. om exkursionsväskan 

har inslag av kalcit och är växtplats för Asptenium ruta-muraria.

Islandsberg. Rocky landscape. At the foot of the cliff localities for Carex punctata and 
Eupalorium cannabinum. To the right of the excursion bag a crevice, containing cal- 

cite, habitat of Asplenium ruta-muraria.—13.8.1966.

bebyggelse) har alla förut angivna lokaler återfunnits och i vissa 
fall även visat sig vara betydligt rikare än vad som uppgivits. Åt
minstone en lokal har tillkommit (se artförteckn.). Det förefaller 
sannolikt, att arten kan komma att upptäckas även på andra platser 
med gnejsgrund inom Bohusläns kustband. Beträffande lokalen på 
sydsidan av Jonsborg, uppger Frisendahl (l.c., s. 230-1), att den 
skulle avvika från alla andra och utgöra en blockstrand med Crambe. 
Denna uppgift måste bero på ett missförstånd. Även här är växt- 
platsen ett ängsparti vid foten av en klippa, men lokalen ligger 
ovanför en sådan blockstrand, med vilken den dock icke har något 
att göra.

Bland intressantare växter på klippor vid havet kan också nämnas 
Alchemilla alpina, som har en av sina rikaste Skaftö-förekomster i 
Närbergets brant mot sjön. Sommaren 1965 upptäcktes Asplenium 
ruta-muraria i en klippspringa nära havet vid Islandsbergs huvud 
(Suneson 1966). Lokalen har senare undersökts närmare, varvid 
jag kunnat konstatera inslag av kalcit i klippspringan och en viss 
Sd. Bot. Tidslcr., 62 (1968): 1
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utfällning av kalciumkarbonat ur sippervattnet. Förekomsten av den 
kalkbundna murrutan på denna lokal har alltså en naturlig för
klaring.

På ett berg vid Skallhavet S om Islandsbergs by finns en rik lokal 
för Sedum rupestre. Berget genomsättes av den ovan (s. 3) om
nämnda rombporfyrgången. Uppe på berget är gränsen mellan 
gnejsen och gångbergarten mycket skarp. Sedum rupestre förekom- 
kommer här uteslutande på den senare. Om detta beror på substra- 
tets kemiska eller fysikaliska egenskaper, är svårt att säga. Upp
gifterna om denna Sedum-arts eventuella kalkberoende skiftar. Hegi 
(Bd IV: 2) anger t. ex., att arten mest förekommer på kiselhaltig 
mark och är sällsyntare på kalkunderlag, medan Hultén (1950,
s. 243) betecknar den som kalkgynnad. Fil. mag. Lennart Samuels
son, som håller på med en undersökning av de bohuslänska romb- 
porfyrgångarna, och som granskat mina stuffer från denna lokal, har 
meddelat mig, att rombporfjnen visserligen innehåller mindre kalk 
och mera kiselsyra än diabas men att den får betraktas som relativt 
basisk. Sedum rupestre föredrar torra och soliga växtplatser. Kanske 
är det denna omständighet som förklarar, att den här är bunden till 
den mörka bergarten. Strax S om Fiskebäckskils kyrka finns en 
mindre lokal för arten på amfibolit, en likaledes mörk och basisk 
bergart (prov bestämt av mag. Samuelsson).

I strandklippornas vegetation ingår också ett antal arter från strand
ängarna, som går upp m.l.m. högt på klipporna och i skrevorna,
t. ex. Agrostis stolonifera, Festuca rubra, Puccinellia retroflexa, Armeria 
maritima, Aster tripolium, Ligusticum scoticum, Plantago maritima 
och Spergula salina. Några arter, såsom Tripleurospermum mariti- 
mum och Cochlearia officinalis, kan uppträda ymnigt, gynnade av 
fågelgödsling.

Blockstränder.
Stränder med slipade block och avrundade stenar har framför 

allt utbildats i starkt exponerade bukter och vikar, där havets vågor 
sköljt bort det finare materialet ur moränen. Den mest utmärkande 
arten för blockstränderna är Crambe maritima, som är ganska allmän 
inom området, och som tycks ha ökat i frekvens på senare tid (möj
ligen beroende på upphörande bete; jfr Dahlbeck 1964, s. 261). 
Typiska för dessa stränder är också Elymus arenarius, Angelica 
archangelica v. Moralis och Ligusticum scoticum. På norra Gåsö 
och flera av holmarna i bukten norr därom är Euphorbia palustris
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karaktärsväxt för blockstränderna. På några ö-lokaler förekommer 
också Polygonum dumetorum, som breder sina revor över sten
blocken.

Ett par rariteter hör hemma på blockstränderna, nämligen Lathy- 
rus maritimus och Mertensia maritima. Den förra har flera rika före
komster, under det att den senare endast förekommer sparsamt 
(på Flatholmen) och icke återfunnits under senare år. Beta maritima 
och Giaucium flavum finns ej längre inom området.

På gruset mellan blocken utbreder sig ofta Minuartia peploides 
och Giaux maritima. En del tånggynnade arter kan också uppträda 
där, t. ex. Rumex crispus, Galeopsis-arter och Anagallis arvensis.

En art som blir allt vanligare på block- och sandstränder, är 
Rosa rugosa. Den antecknades första gången inom området 1955 och 
har sedan dess uppträtt på allt flera platser, bl. a. långt ute på öarna. 
På västsidan av Tjällsö t. ex. finns den nu i ganska stora bestånd. 
De första fynden på havsstränder i länet gjordes i Göteborgs skär
gård i slutet av 1930-t. (C. Blom 1940). I Danmark torde den ha 
börjat sin invasion av havsstränder ungefär vid samma tid (Jessen 
1958). Det första fyndet i Norge (sydkusten) är från 1950 (meddelat 
av Lid 1955). Jessen (l.c.) har närmare studerat spridningen i 
Danmark. Vresrosen är en havsstrandsväxt från norra Östasien, som 
kom i odling först i början av 1900-talet men snabbt slog igenom inom 
hortikulturen. Spridningen ut till havstränderna i Danmark har i 
vissa fall skett genom utkastning av trädgårdsavfall, men till lokaler 
långt från bebyggelse förutsättes den ha skett genom fåglar och kanske 
främst genom transport av nypon och frukter direkt med vattnet. 
Försök, utförda av Jessen, visade att nypon och isolerade frukter 
kan hålla sig flytande i havsvatten (24%„) under lång tid utan att 
fröna förlorar sin groningsförmåga. Fruktväggen innehåller ett 
aerenkym, som möjliggör flytningen. Vresrosen växer på havssträn
derna ungefär vid den nivå, som markeras av högsta driftranden, vil
ket tyder på att växten sprids dit vid högsta vattenståndet.

Tyvärr är den intressanta biotop, som blockstranden utgör, nu
mera mångenstädes utsatt för ett allvarligt hot genom den anhopning 
av trävirke, avfall av diverse slag, såsom den moderna förpacknings
industrins oförstörbara produkter, och den till klibbig »strandtjära» 
hopbakade oljan. Detta material driver in särskilt i exponerade buk
ter och vikar med blockstrand och kan helt förkväva vegetationen. 
Flera sådana lokaler är redan förstörda i den yttre skärgården, och 
man har skäl att ängslas för t. ex. ostronörtens fortbestånd.
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Sandstränder.
Större sandstränder finns inte många inom vårt område. De största 

är Koskär oeh Köreviken på Norra Skaftön, Munkviken mellan 
Stockevik och Grundsund och det mellersta partiet av Grötö. Ltan- 
för Munkviken togs med hjälp av sandsugare upp massor av sand 
för utbyggnad av hamnen i Lysekil under 1950-talet, varför vattnet 
nu är djupt utanför stranden och risk för erosion lorde löreligga. 
Men även en del av de mindre sandstränderna är intressanta ur 
lloristisk synpunkt. Växtgeograferna urskiljer på en typisk sand
strand nederst den s. k. förstranden, som översköljs av vågorna 
(Andersson 1950; Hallberg & Ivarsson 1965, Pettersson 1965).
1 förstrandens övre del utbildas ett öppet växtsamhälle, som karak
teriseras av halofyterna Mimmrtia peploides, Cakile maritima och 
Salsola kali. Den senare är inom Skaftö endast noterad från några 
lokaler och uppträder i regel endast i ett fåtal individ. Tack vare 
tånggödning kan en del andra arter, särskilt Atriplex-arter, Coclxlea- 
ria officinalis och Potentilla anserina tillkomma. I en mindre sand- 
bukt vid Närberget har jag något år även sett Chenopodium album 
och C/l suecicum.

Innanför förstranden vidtager ett Elymus-Ammophila-bälte, som 
ofta är ganska svagt utbildat och öppet. I allmänhet består det av 
Elymus ensam, men på vissa ställen inom området tillkommer endera 
eller båda av de bägge arterna Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica 
och Ammopliila arenaria. Som framgår av artförteckningen, var den 
förra arten förut icke känd från Skaftö sn men är nu funnen på 
sju lokaler, som täcker hela området. Den senare var känd från en 
lokal, vartill nu lagts tre nya. Dessa nyfynd är huvudsakligen gjorda 
under de senaste åren, och förekomsterna är i allmänhet mycket 
små. Detta talar tydligt för att de båda arterna är stadda i spridning, 
antagligen beroende på upphörande bete. Liknande iakttagelser 
har gjorts av Gillner (1958) för Ammopliila på St. Amundön S om 
Göteborg och av Pettersson (1958, s. 142; 1965) för Elymus och 
Ammopliila på Gotland. — Tillsammans med dessa gräs kan Crambe 
maritima, Carex arenaria och Minuartia peploides förekomma i 
denna zon, vilken sedan längre inåt övergår i ängssamhällen, som 
skildrats ovan s. 28-29.
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Strandängar.
Egentliga strandängar utbildas på flacka, m.l.m. leriga stränder, 

som påverkas av vattenståndsväxlingar och tångdrift. Gillner 
(1960) har i sin gradualavhandling gett en ingående behandling av 
strandängarna på svenska västkusten, deras vegetationsbetingelser 
och många olika växtsamhällen. I en senare uppsats ger Gillner 
(1965 a) en kortfattad, men innehållsrik och klar översikt av samma 
tema. Med tillgång till dessa arbeten kan man utan alltför stora 
svårigheter skönja mönstret och lagbundenheten i strandängsvege
tationens fördelning och sammansättning inom vårt område.

Karakteristisk för strandängarna är den zonering av vegetationen, 
som man i allmänhet utan svårighet kan iakttaga. Zoneringen be
tingas av vattenståndsväxlingen, markens olika sallhalt på olika 
nivåer och tångdriftens avlagring i band, likaså på olika nivåer. 
Den egentliga strandängen slutar upptill vid högvattenlinjen, som 
markeras av den högst belägna tångranden. Där vidtar kontaktsam
hällen till fastmarksvegetationen, vilken behandlats ovan. Vatten
ståndsväxlingen beror dels på tidvattnet, dels på väderleken. Den 
regelbundna växlingen två gånger om dygnet mellan låg- och hög
vatten är en yttring av tidvattenfenomenet och kan iakttagas under 
dagar med lugnt väder. För Smögen, 1—1,5 mil N om Skaftö, uppger 
Gillner tidvattensamplituden till 30 cm. Men de oregelbundet för
löpande, större växlingarna i vattenståndet beror på väderleks
förhållandena (lufttryck och vind). De är störst under vinterhalv
året och uppgår då till 150-170 cm. Medelvattenståndet är lägst 
under våren. Den lägsta delen av stranden (vattenstranden eller 
hydrolitoralen) hyser en vegetation, som ofta under långa perioder 
står under vatten. De där ovanför belägna delarna (landstranden eller 
geolitoralen) nås under längre perioder inte av vattnet. Geolitoralcn 
indelas i en nedre, en mellersta och en övre del. Den senare nås 
endast tillfälligtvis av vågorna.

Gillner (1960, s. 36; 1965 a) urskiljer tre typer av strandängar 
med olika zoneringsföljd, nämligen den normalt halina, den ex
tremt halina och den sötvattenspåverkade strandängen. Extremt 
halina ståndorter förekommer endast på den mellersta och översta 
landstranden och kännetecknas av vegetationsfria fläckar, där 
salt blommar ut om våren under perioder med långvarig torka och 
lågt vattenstånd. Dessa små saltöknar utbildas i regel i grunda 
depressioner. Alla tre typerna av strandängar är representerade 
inom vårt område. Ofta är de m.l.m. invävda i varandra. Här och 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Fig. 11. Gåsevik. Sötvattenspåverkad strandäng med en bård a v Filipendula almaria 
vid den översta tångdriften.

Gåsevik. Salt marsh, influenced by fresh water. A girdle of Filipendula ulmaria just 
above the upper sea-weed drift.—20.7.1966.

var sipprar sötvatten ned över den halina ängen och ändrar lokalt 
dess karaktär, och på vissa platser leder förekomsten av saltöknar 
till omkastad ordningsföljd i växtsamhällena.

På Skaftölandet möter vi den normalt halina strandängen 
bl. a. Ö om Ögården (ut mot Tjuvsund), på norra delen av Koskär, 
vid inre delen av Fiskebäckskilen och vid Fiskebäck, på insidan av 
Blåbergsholmen, vid Munkviken (södra delen) och kring inre delarna 
av Skallhavet. På insidan av Skaftön är stranden oftast så smal, 
att strandängen, där den finns, är typiskt utbildad endast i sina nedre 
partier. Undantag utgör dock Hea-viken, där hela zonföljden är ut
bildad. Inom Gåsö-arkipelagen finner man halina strandängar 
innanför Gråfålen och vid landförbindelsen mellan Gåsö och Storön.

Karakteristiskt för den halina strandängen är Puccinellia mari- 
/i/nfl-samhället på nedre delen av landstranden. Det är ett slutet 
växtsamhälle, som bildar en skarp gräns nedåt mot vattenstranden. 
Vid högvatten står det under vatten. I samhället ingår vidare Tri- 
glochin maritimum, Suaeda maritima, Aster tripolium, Spergula 
marginata, S. salina, Plantago maritima och Glaux maritima samt

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Fig. 12. Normalt halin strandäng i inre Fiskebäcks-kilen vid Sörvikarna. Puccinellia 
maritima-samhälle i nedre geolitoralen med bl. a. Aster tripolium och Limonium humile. 
Utanför, i hydrolitoralen, syns ett öppet Salicornia strictissima-samhäWe med inslag 
av Ruppia maritima. I bakgrunden t. v. är strandängen påverkad av utrinnande söt- 
vatten, och ett mäktigt Scirpus marUimus-s&mhäWe har utbildats i hydrolitoralen.
Salt marsh in the inner part of the bay of Fiskebäckskil, at Sörvikarna. In the lower 
geolittoral a Puccinellia maritima community with Aster tripolium and Limonium humile. 
In the hydrolittoral an open Salicornia strictissima community with Ruppia maritima. 
To the left in the background the salt marsh is influenced by outflowing fresh water, 
and here a thick Scirpus maritimus community is seen in the hydrolittoral.—20.8.1966.

på sina ställen, t. ex. vid Fiskebäck, Hea, södra Munkviken och 
Fossa, Halimione peduneulata. Inom vårt område utgör Limonium 
luimile ett ingalunda sällsynt inslag, men arten förekommer endast 
på insidan av Skaftön samt på båda sidor av inre Fiskebäckskilen.

På lugna, skyddade strandängar uppträder i hydrolitoralen utan
för Puccinellia maritima-samhället ett öppet pioniärsamhälle, vars 
enda kärlväxt ofta är den veka, ljusgröna Salicornia strictissima. Detta 
samhälle har jag observerat på insidan av Blåbergsholmen, S om 
Fiskebäckskils kyrka, innanför Gråfålen på Gåsö och kanske vackrast 
utbildat i inre Fiskebäckskilen nedanför Sörvikarna. — S om Näreby 
har jag på en eroderad markyta sett ett Puccinellia distans-samhälle 
utvecklat.

Innanför Puccinellia maritima-samhället utbreder sig på mellersta 
och övre landstranden Juncus Gerardf-samhället. I dess nedre delar 
dominerar Juncus Gerardi, som med sina fruktställningar fram på 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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eftersommaren ger en brunaktig färgton åt detta parti av ängen. Av 
andra arter kan nämnas de med Puccinellia maritima-samhället 
gemensamma Plantago maritima och Glaux maritima. Däremot före
kommer Aster tripolium och Triglochin maritimum endast sparsamt 
här. Festuca rubra utgör ett viktigt inslag i samhället och blir i övre 
geolitoralen alltmer dominerande. I augusti ser man, kanske bäst 
på något avstånd, hur den ljusgula färgen av de vissna vipporna 
tilltar uppåt i denna zon, särskilt på platser där ängen har någorlunda 
bredd, såsom flerstädes på Gåsö. Agrostis stolonifera, Armeria maritima 
och Vicia cracca är också framträdande komponenter i Juncus 
Gerardi-samhället. Mera spridda förekommer Centaurium-arterna. 
En variant av samhället med Rhinanthus serotinus och Odontites 
litoralis kan man se på gamla slåtterängar, t. ex. S om Näreby och 
NNV om Gåsö samhälle. Gillner (1960, s. 160) framhåller, att 
dessa båda arter snart försvinner vid övergång till betning, vilket 
jag också iakttagit, t. ex. vid Fiskebäck. Vid intensiv betning breder 
t. ex. Leontodon autumnalis och Potentilla anserina ut sig. — Juncus 
Gerardi-samhället innehåller även flera arter, som gynnas av tång
driften. Tången bidrar till att skapa en viss mosaik i samhället (jfr 
Olsson 1958-59, som ägnat stor uppmärksamhet åt tångdriftens 
inverkan på strandängarna inom Harstena-området i Östergötlands 
skärgård). Särskilt Ophioglossum vulgatum men även Carex distans 
och Ligusticum scoticum skall nämnas i detta sammanhang. De upp
träder på sandig, mullhaltig mark på övre landstranden, gärna kring 
övre tångdriften och vid strandängens gräns mot hällarna (jfr 
Olsson 1958, s. 446). I detta sällskap finner man stundom också 
Selinum carvifolia och Carex lamprophysa. Åtminstone Ophioglossum 
och den sistnämnda arten har otvivelaktigt ökat i frekvens under 
senare år i samband med avtagande bete.

Vid södra Munkviken förekommer på sandigt underlag på mellersta 
landstranden ett bestånd av Limonium vulgäre tillsammans med bl. a. 
Juncus Gerardi (lågvuxen), Festuca rubra, Agrostis stolonifera, Plan
tago maritima och Triglochin maritimum. Arten är jämte Artemisia 
maritima ledart i ett Artemisia maritima-samhälle, som finns frag
mentariskt utbildat på en del ställen på vår västkust (Gillner 1960, 
s. 74; 1965 a). 1 Bohuslän befinner sig de båda arterna vid sin nord
gräns och är sällan funna tillsamman. Förekomsten av Limonium 
vulgare vid södra Munkviken upptäcktes 1954. År 1961 upptäcktes 
ett mycket litet bestånd av arten på Gåsö på en mycket ofta besökt 
lokal. Tydligen var det här fråga om nykolonisation. Arten höll sig
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Fig. 13. Munkviken, södra delen. Limonium vulgare på mellersta landstranden till
sammans med bl. a. Festuca rubra, I’lantago maritima och Sagina nodosa.

Munkviken, southern part. Limonium vulgare in the central geolittoral.—22.7.1966.

kvar ett par år men har sedan troligen förkvävts eller hållits till
baka av anhopad tång. Artemisia maritima var förut endast känd 
från en lokal, men sedan 1960 har den uppträtt på inte mindre än 
sju nya platser inom området och på flera av dem utbildat rika be
stånd. Det är tydligt, att arten är stadd i spridning (jfr liknande iakt
tagelser av Ivarsson 1957 i Mollösund och Hallberg 1965 i Sven- 
neby sn). Beträffande lokalerna i Svenneby anför Gillner 1965 5, 
att arten troligen kommit in helt nyligen på Valön, medan Hall
berg enl. medd. t. förf. är oviss om detta men anser det sannolikt 
för den andra lokalen, på Dunnholmen.

Strandängar med extremt halina markförhållanden 
kan man bäst studera vid Hea-viken på Skaftön (varifrån f. ö. 
Gillner 1960, s. 81, meddelat några rutanalyser) och på Ö. stranden 
av Storön vid Kalvhagefjorden. På dessa platser finner man små 
vegetationsfria saltöknar. I deras periferi uppträder ett glest pioniär- 
samhälle av de utpräglade halofyterna Salicornia europaea och 
Suaeda maritima, båda lågvuxna och på eftersommaren karakteris
tiskt rödfärgade. I periferin av detta Salicornia europaea-samhälle 
uppträder ett Puccinellia maritima-samhälle, men här är gräset 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Fig. 14. Saltöken på strandängen vid Hea. Omkring den vegetationsfria ytan en zon av 
Salicornia europaea och därutanför Puccinellia maritima.

Salt desert on the salt marsh at Hea, fringed by a zone of Salicornia europaea. Outside 
this zone a Puccinellia maritima community.—25.8.1966.

kortvuxet och följeväxter är Salicornia europaea, Suaeda maritima 
och Halimione pedunculata. Den senare arten har inom vårt område 
sina rikaste förekomster inom detta växtsamhälle. — Av de båda 
Sa 1 icornia-arterna är S. europaea den mest framträdande inom vårt 
område. Den finns även på strandängar, där man inte har så typisk 
utbildning av vegetationsfria fläckar, t. ex. kring Skallhavets norra 
vikar och vid Fiskebäck, ofta i sällskap med Suaeda och Halimione.

Utanför Puccinellietum maritimae subass. med Salicornia 
europaea förekommer på den extremt halina strandängen ett Juncus 
Gerr/rd/-samhälle, utbildat som en subassociation med Salicornia 
europaea (Gillner 1960, s. 85—86; 1965a). Denna variant har jag sett 
utbildad på Storön, och Gillner lämnar några rutanalyser från 
Hea. — Större mäktighet har en andra av Gillner (l.c.) urskild 
subassociation med Centaurium. Den intar t. ex. ett stort, torrt 
och sandigt parti på NÖ. delen av Storön vid landförbindelsen med 
Gåsö. Samhället är ganska öppet och innehåller Juncus Gerardi 
(sparsam och i en lågvuxen och tunn form), Festuca rubra, Agrostis 
stolonifera och Carex distans. Mycket talrik är Centaurium vulgäre, 
som här har sin största förekomst inom vårt område. Att se denna
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äng i mitten eller slutet av juli, då Centaurium blommar, är en verklig 
skönhetsupplevelse. Andra karakteristiska arter, som antecknats 
här, är Centaurium pulchellum, Sagina nodosa, Plantago maritima 
(lågvuxen) och Triglochin maritimum (sparsam och lågvuxen). 
Vidare förekommer Sagina procumbens, Linum catharticum, Tri
folium fragiferum och Potentilla anserina, de båda senare tånggyn- 
nade arter. — Vid Koskär förekommer också detta växtsamhälle väl 
utbildat.

Sötvattenspåverkade strandängar eller strandängspartier 
finns på åtskilliga ställen på Skaftön, inte minst på insidan av ön 
och vid de inre delarna av Fiskebäckskilen. I hydrolitoralen på 
dessa ängar förekommer ett m.l.m. mäktigt Scirpus maritimus- 
samhälle, i vilket ofta Sc. Tabernaemontani och stundom också 
Phragmites communis ingår. Akwidsson (1930) omnämner ett ren
odlat Sc. 'Tabernaemontani-samhiiWe vid innersta delen av Fiske
bäckskilen. Vid mynningen av södra dalgången i Vägeröd är Phrag- 
mites-Yassen mycket mäktig. — Inåt på nedre landstranden avlöses 
Scirpus m«r;7unu.s-samhä 11 et i allmänhet av ett Eleocliaris uniglumis— 
Agrostis stolonifera-samhälle. Uetta kan man se vackert utbildat vid 
Strömmarna med deras brackvattenpåverkade stränder men även 
lokalt på utsidan av Skaftön, t. ex. kring bäckmynningen vid Gåsevik. 
På Gåsö, vid viken NNV om samhället, saknas detta växtsamhälle 
helt. Den mäktiga Scirpus maritimus-Yassen på västsidan av viken 
övergår direkt i ett Juncus Gerardi-samhälle, och på östra stranden 
går detta ända fram till vattenlinjen. — Gillner (1960, s. 45) be
skriver ett Carex paleacea-samhälle, som stundom ersätter Eleocharis 
uniglumis-Agrotis stolonifera-samhället. I Skaftö sn har emellertid 
Carex paleacea endast ett fåtal lokaler och förekommer oftast till
sammans med Carex recta. Något typiskt växtsamhälle bildar den 
inte här.

På mellersta och övre landstranden avlöses i allmänhet Eleocharis 
uniglumis-Agrostis stolonifera-samhället av ett Juncus Gerardi-sam
hälle i en mindre halofil variant än på den normalt halina ängen. 
Inslag av Eleocharis uniglumis och Triglochin palustre förekommer 
sålunda, vilket man kan se t. ex. vid Gåsevik. — I en liten bukt av 
Valbyfjorden strax N om Islandsbergs by finns det strax nedanför 
en åkerteg en sötvattenspåverkad liten strandäng, som hitintills 
slagits varje år tillsammans med vallen på åkern. Längst ut mot 
vattnet är det en Phragmites-Yass och innanför den en artrik äng, 
i vilken Lathgrus palustris är det mest påfallande elementet. Bland 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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övriga arter (anteckn. den 21/6 1953) märks Agrostis stolonifera, 
Juncus Gerardi, Festuca rubra, Carex nigra, C. disticha, Triglochin 
maritimum, Plantago maritima, Potentilla anserina, Lychnis flos- 
cuculi, Rhinanthus serotinus, Caltha palustris och Ophioglossum 
vulgatum. Upp mot åkern har vid ett senare tillfälle också noterats 
Bromus racemosus. En uppteckning den 27.6.1966 visar precis samma 
arter med tillägg av Briza media, Eleocharis uniglumis, Poa pratensis 
och Filipendula ulmaria (några små-plantor).

På den sötvattenspåverkade strandängen kan Blysmus rufus domi
nera lokalt på landstranden, och ett Blysmus ru/ii.s-samhälle kan 
då urskiljas (Gillner 1960, s. 56). Bäst utbildat har jag sett detta 
vid Koskär, där förutom ledarten antecknats Eleocharis uniglumis.
- Ytterligare ett växtsamhälle från de sötvattenspåverkade strand

ängarna skall nämnas, nämligen Carex recfa-samhället (Gillner 
1960, s. 53; 1965 a). Det uppträder överst på landstranden ovanför 
Juncus Gerardi-samhället. Mycket vackert utbildat förekommer det 
i bukten Ö om Ögården, där det förutom ledarten innehåller bl. a. 
följande komponenter: Eleocharis uniglumis, Agrostis stolonifera 
och Blysmus rufus. På en liten strandäng vid Fiskebäckskilen N om 
Sälvik, silk en översilas av vattnet från ett åkerdike, förekommer den 
för Bohusläns kustland mycket sällsynta Myosotis palustris till
sammans med Carex reda.

Avvikelser från det regelbundna mönstret i strandängens zone
ring är ganska vanliga. Nedsipprande sötvatten ger t. ex. inslag 
av mera sötvattenspräglade arter och samhällen i en i övrigt halin 
äng. I erosionshålor träffar man täta bestånd av Scirpus maritimas, 
Sc. Tabernaemontani och Phragmites communis. Intensiv betning 
och betesdjurens tramp medför en viss degeneration i de naturliga 
växtsamhällena, vissa arter försvinner, och andra kommer in i 
stället, t. ex. de redan nämnda Leontodon autumnalis och Potentilla 
anserina. I upptrampade vattenhålor slår sig andra arter ned, såsom 
Ranunculus sceleratus och Alopecurus geniculatus. På bara markytor 
i övre geolitoralen kan konkurrenssvaga arter komma in, t. ex. 
Sagina procumbens, Radiola linoides och Centunculus minimus. Tång
driftens inverkan har redan berörts.

Tångvallarnas vegetation.
Vegetationen på de markerade tångvallarna förtjänar också att 

omnämnas. Ett flertal av arterna där är nitrofila och har genom
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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människans inflytande kommit in på åkrarna som ogräs. Även på 
tångvallarna har man försökt att urskilja växtsamhällen (se Gillner 
1960, s. 88). Det vanligaste samhället är Elytrigietum repentis 
maritimum med Elytrigia repens, Sonchus arvensis, Potentilla an- 
serina, Rumex crispus, Atriplex-arter, Stellaria media, Galeopsis-arter, 
Galium aparine, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense m. fl. Rikast 
utbildat har jag sett detta samhälle ute på öarna. Där finner man också 
ett annat tångvallssamhälle, nämligen Convolvuletum sep ii 
maritimum. Det utvecklas gärna på tångvallar, under bergslutt
ningar, där sötvatten sipprar ner, t. ex. i en vik N om Lunnevik 
på Gåsö. Lysimachia vulgaris indikerar här sötvattenspåverkan. — 
På några lokaler har jag funnit Stellaria crassifolia på tångbäddar 
i övre geolitoralen. Vid Kvarnviken förekommer den på delvis 
svalbunden tangvall tillsammans med bl. a. Scirpus uniglumis, 
Stellaria media, Ranunculus repens, Potentilla anserina, Glaux mari
tima och Myosotis laxa ssp. caespitosa.

Några speciella drag i öarnas och holmarnas vegetation.

Likheterna mellan Skaftölandets och de utanför belägna öarnas 
och holmarnas vegetation är stora, särskilt i fråga om hällmarks-, 
hed- och strandvegetationen. Vissa skillnader i artuppsättningen 
och vissa arters frekvens har dock påpekats i det föregående. Några 
speciella förhållanden i övärldens vegetation skall här i korthet 
diskuteras. Flertalet av arkipelagens öar och holmar har granit- 
grund, som bjuder mera jämna och svårvittrade ytor än gnejsen. 
Degelius (1939, s. 14) framhåller beträffande lavfloran i Skaftö sn, 
att graniten är mycket fattigare på arter än gnejsen. Redan en ytlig 
inspektion pekar också i den riktningen. Ganska stora ytor ligger 
alldeles lavfria. Gillner (1965 b) framhåller också detta i sin under
sökning över Valön i Svenneby sn. Genom att graniten är mindre rik 
på sprickor, blir också den högre vegetationen sparsammare på 
granithällarna än på gnejsen. På vissa holmar, t. ex. Klåvholmen SV 
om Gåsö, är stora ytor påfallande vegetationsfria. Växtligheten 
finns endast i skrevor och sänkor. Holmen är ganska hög, och ifråga
varande hällar nås ej av stänk från havet. Orsaken kan ej heller 
vara vindexponering, eftersom de söderut belägna Gräsholmarna 
icke uppvisar sådana vegetationsfria ytor. På de senare holmarna 
är emellertid berggrunden gnejs, och skillnaden måste primärt 
betingas av detta. Den sterila Klåvholmen är ej någon fågelholme, 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Fig. 15. Porsholmen, östsidan. Sedum anglicum (återblomning efter regnperiod) och 
mattor av Bryum alpinum på flat granityta i det övergivna stenbrottet.
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Porsholmen, eastern side. Sedum anglicum, reflowering after a rainy period, and carpets 
of Bryum alpinum on a flat granite surface in the abondoned quarry.—8.8.1966.

varför fågelgödsling inte heller kommer i fråga. Hällkaren är därför 
också påfallande sterila. — Men även granithällar kan under
stundom vara väl bevuxna. I övergivna stenbrott på Buholmen och 
St. Testholmen har de plana avsatserna koloniserats av Polypodium 
vulgare, som bildar täta mattor över hällen. På Porsholmen breder 
sig ett förnämare växttäcke över granitytorna i det gamla stenbrottet 
västerut på ön. Här uppträder en av bohusflorans älskligaste arter, 
Sedum anglicum, i stora bestånd, tillsammans med glänsande kuddar 
av mossan Bryum alpinum. På andra delar av holmen och på den 
tillhörande Långholmen växer arten på det mera normala sättet i 
bårder kring hällarna.

Fågelgödslingen är en faktor av stor ekologisk betydelse ute i 
havsbandet. Sjöfågeln håller till på vissa bestämda holmar. Inom 
vårt område är Bonden, Körholmen och Gräsholmarna typiska fågel- 
holmar, och på dem är vegetationen starkt präglad av fågelgöds
lingen. I hällkaren utbildas kraftiga vegetationsfärgningar av gröna 
planktonalger, och vattenytan är ofta täckt av en matta av Lemna 
minor och L. gibba. Ibland uppträder båda arterna tillsammans, 
ibland är det rena bestånd av den ena eller andra arten. L. gibba,
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som är en utpräglad eutrof art och i Syd- och Mellansverige i övrigt 
endast förekommer i de bördiga slättbygderna, är endast funnen på 
dessa starkt fågelgödslade holmar (Suneson 1959). En parallell 
till denna förekomst har vi i Skärgårdshavet i SV. Finland. Aven 
några andra vattenväxter torde vara gynnade av fågelgödslingen, 
nämligen Typha lat i folia, Potamogeton pusillus, Iris pseudacorus och 
Myriophyllum verticillatum. Ranunculus sceleratus, Caltha palustris 
och Alopecurus geniculatus utvecklas också yppigt i dessa hällkar. 
Men även en hel del landväxter gynnas av eutrofieringen. Vid besök 
sommaren 1965 på den västligaste av Gräsholmarna, som nu inte 
var fårbetad, frapperades man av de frodiga mattorna av Tripleuro- 
spermum maritimum, Silene maritima, Viola tricolor och Lotus corni- 
culatus. Sedum telephium uppträdde i kraftiga exemplar, och den 
normalt löga näringskrävande Spergula rubra förekom i massor av 
storvuxna individ. Även en del antropokorer, som väl kommit hit 
i samband med tidigare fårbete, visade en yppig utveckling, näm
ligen Poa annua, Stellaria media och Senecio vulgaris. Brännässla 
och kulturhavre var andra sådana inkomlingar. På Körholmen och 
Klåvholmen har också antecknats Plantago major och på den förra 
även Capsella bursa-pastoris. Fårbetet, som tidigare var vanligt på 
holmarna och som höll nere vegetationen, har på senare år upphört 
på allt flera holmar, och växtligheten är på väg att hämta sig. Ett 
par förekomster av utpräglade nana-former, nämligen av Centaurea 
jacea på Jonsborg och Grötö och av Erigeron acre på den förra ön, 
kan möjligen ha utselektionerats genom intensivt fårbete. På samma 
sätt skulle man möjligen kunna förklara den robusta, kandelaber - 
formigt förgrenade och avskräckande taggiga form av Cirsium 
palustre, som förekommer på Grötö, Fredagsholmen och Galjholmen.

Givetvis skulle det varit av intresse att närmare studera de mindre 
skärens flora och uppgöra fulfständiga artförteckningar för ett antal 
sådana. Detta faller emellertid utom ramen för min undersökning. 
Ahwidsson (1930) har gjort en första början till en sådan inventering 
och meddelar uppgifter för tio mindre och två något större skär 
samt en holme, Ulfsholmen ( =Usholmen 1). Sammanlagda art
antalet på de 10 små skären var 44, men antalet var mycket olika 
för olika skär. För Ulfsholmen uppges 108 arter. Den helt nyligen 
avlidne dr G. Ankarswärd har ägnat stort intresse åt artuppteck
ningar på de i Gåsö-arkipelagen ingående öarna, holmarna och skä
ren och var enligt meddelande i brev till författaren hösten 1965 
sysselsatt med föreberedelser för en publikation härom.
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Fanerogamvegetationen i havet.

Havets fanerogamer representeras i vårt område av fyra arter, 
vilka förekommer på mjuka sand- och lerbottnar. Den vanligaste 
arten är Zostera marina, som före den stora Zos/era-pesten i början 
av 1930-talet intog stora arealer på relativt grunda bottnar, där den 
bildade täta, gröna undervattensängar med en alldeles speciell 
fauna. Zostera-pesten satte in 1933 och ödeläde så gott som full
ständigt Zostera-ångarna vid vår västkust (Lönnberg & Gustafson 
1933; Dahlgren 1939; Suneson 1953). Så småningom har Zostera- 
vegetationen återkommit, men bestånden har långt ifrån nått den 
mäktighet, som de hade förut. Zostera nana uppges växa på något 
grundare vatten än Zostera marina (Gillner 1960). Den är sällsynt 
i norra Bohuslän (H. Fries 1945, karta 15), vilket också tycks gälla 
för vårt område. Endast en gång har jag funnit ett par exemplar, 
uppkastade på stranden, trots att jag upprepade gånger under liera 
år sökt den under hösten, då man lätt brukar finna den vid strän
derna i norra Halland. På grunda, helst leriga stränder förekommer 
Ruppia marina och R. spiralis. Vid Strömmarna och i inre Fiske- 
bäckskilen träffas båda arterna. R. spiralis går något djupare ned 
(Gillner l.c.). R. maritima-bestånden blir ofta torrlagda vid låg
vatten, vilket man lätt ser i inre Fiskebäckskilen. R. maritima tål 
också starkare utsötat vatten än R. spiralis och förekommer i av- 
vattningskanalen mellan Hea och Näreby ända uppe vid Grönskull.

Kulturmarkernas vegetation.

Åkrar, åkerrenar och igenväxande åkermark.
Till de allmännaste åkerogräsen på Skaftön hör Sinapis arvensis, 

Spergula arvensis, Gnaphalium uliginosum, Viola arvensis, Euphorbia 
helioscopia, Polygonum-arter, Anchusa arvensis ssp. occidentalis, 
samt Myosotis-, Lamium- och Galeopsis-arter. Lokalt uppträder 
Cirsium arvense och Stachys palustris med hög frekvens liksom pa 
våtare åkerpartier Mentha arvensis och även Polygonum hydropiper. 
Phragmites har på några ställen, t. ex. vid Grönskult, vandrat in i åk
rarna. Spridda över ön förekommer, utan att spela någon större roll, 
sådana ogräs som Sonchus asper, Crepis tectorum och Anagallis 
arvensis. I potatisåkrar och fältodlingar av rotfrukter och grönsaker 
kan bl. a. följande arter nå en rik utveckling: Stellaria media, Cheno- 
podium album, Atriplex patula, Thlaspi arvense, Capsella, Erodium 
cicutarium, Fnmaria officinalis, Lamium moluccellifolium, Veronica
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agrestis, Senecio vulgaris och stundom även Urtica urens. Blåklinten, 
Centaurea cyanus, förekommer ganska ofta i vårsäden, och präst
kragen, Chrysanthemum leucanthemum, i många vallar. Gullkragen, 
Chrysanthemum segetum, har satt sig fast på vissa platser och är 
där ett svårt ogräs. Lndast lokalt uppträder kamomillen, Matricaria 
recutita, och åkerkullan, Anthemis arvensis, i större mängd. Galium 
Vail Hunt i har visat sig vara ett tämligen allmänt ogräs i stråsäd.

Några av områdets åkerogräs är otvivelaktigt skalgrusgynnade. 
I främsta rummet gäller detta Centaurea scabiosa (i vallar och på 
igenlagda åkrar) men vidare Veronica opaca, V. persica, Convolvulus 
arvensis, Geranicum dissectum, Melandrium noctiflorum (sällsynt) 
och möjligen också Stachys arvensis.

Anmärkningsvärt är, att några ogräsarter, som är allmänna i 
Bohusläns inland, förekommer sparsamt mot kusten. Till dem hör 
Brassica campestris, Raphanus raphanistrum och Erysimum cheiran- 
thoides, var och en med ett fatal lokaler på Skaftön. Barbarea vul
garis förekommer ej heller så rikligt som flerstädes i inlandet.

Bland tillfälliga åkerogräs på Skaftön kan nämnas Bromus ar
vensis, Vicia villosa, Linaria repens och Senecio vernalis. Galeopsis 
speciosa tycks vara ganska obeständig. Vid några tillfällen har jag- 
sett Myosurus minimus uppträda massvis på trädesåkrar och i 
förstaårs vall, men dessa förekomster har varit temporära.

Liksom i andra delar av landet har vissa gamla åkerogräs helt 
försvunnit i samband med användning av renare utsäde (jfr Hjelm- 
QUist 1958; Merker 1959; Asker 1959 och Almquist & Björkman 
I960). Agrostemma githago har jag aldrig anträffat. Anthemis tinc- 
toria och Apera spica-venti har påträffats några gånger men är nu 
försvunna. Bromus secalinus har endast observerats ett par gånger, 
och Silene dichotoma, som förekom här och var i klövervallar på 
Skaftön under 1930- och 40-talen, är nu helt försvunnen (jfr Wei- 
marck 1963). Avena fatua har salt sig fast i åkrar vid Lönndal, där 
den varit känd rätt länge.

Av akerrenarnas växter kan nämnas Trisetum flavescens, nära 
Fiskebäckskils kyrka (den största lokalen förstörd genom ny våg- 
sträckning 1966) samt Holcus mollis med ilera nya lokaler (jfr 
Almquist & Björkman l.c. med rapport om nyspridning i Dalarna). 
Även en förmodad hybrid med II. lanatus har påträffats. Daucus 
carota har hållit sig kvar under lång tid på åkerrenar och gamla vallar 
På sådana lokaler breder också gärna Galium mollugo (även hybri
den med G. verum) ut sig. Särskilt påfallande är den frammarsch, 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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som Lotus uliginosus gjort på Skaftölandet under de senaste decen
nierna. Den har även etablerat sig som neofyt i naturlig vegetation. 
Arten torde ha vallodlingen att tacka för sin spridning (Hård av 
Segerstad 1924).

Ganska mycket åkermark har under senare tid tagits ur bruk
ning. Ofta används dessa gamla åkrar för bete. Ett par arter, som 
gärna kommer in på torra betesåkrar är Senecio jacobaea och Gna- 
phalium silvaticum. Den senare arten var tidigare sällsynt på Skaftön, 
men har nu blivit allt vanligare. På en obrukad åker finns rika 
bestånd av Euphorbia esula. Våtare betesåkrar blir snart tuviga 
av Juncus conglomerate och J. effusus. På åkrar, som lämnas helt 
oanvända, kan i gynnsamma fall en rik och vacker ängsflora med 
arter som Briza media, Cynosuriis cristatus, Dactylorchis maculata, 
Platanthera bifolia, Lotus corniculatus, Anthyllis vulneraria, Vicia 
cracca, Galium verum, Campanula rotundifolia och Centaurea jacea 
utvecklas under loppet av ett tiotal år, vilket jag sett längst söderut 
i Kristinebergs marker. Men buskar och träd, t. ex. slån, törnrosor 
och asp, kommer så småningom in. Ett exempel på igenväxning, 
där det ursprungliga tillståndet synes vara återställt, kan anföras. 
Det gäller en tidigare odlad fuktäng med skalgrus i botten, belägen 
ca 800 m NV om Fiskebäck. Enligt uppgift av ägaren är det nu 45 år 
sedan brukningen upphörde. Dikena är igenvuxna, och en mycket 
artrik fuktängsvegetation, överensstämmande med andra liknande 
ängars, intar nu området, som används som betesmark för ungnöt. 
En artuppteckning härifrån (1.7.1966) ingår i tab. II, kol. 6. På 
andra övergivna åkrar, som t. ex. i dalgången strax N om Stockevik, 
har det utvecklats en allt annat än tilltalande vegetation, domine
rad av högvuxen kvickrot och åkertistel, hundäxing, tuvtåtel, gul- 
vial, brännässlor och på fuktigare ställen Filipendula ulmaria. Litet 
längre upp vid pasströskeln i dalgången möter en något intressan
tare vegetation på de övergivna skalgrusåkrarna: Centaurea sca- 
biosa, Convolvulus arvensis, Pimpinella saxifraga, Descurainia sophia, 
Sisymbrium officinale, Artemisia absinthium och A. vulgaris m. fl. 
arter. På de övergivna, något våta åkrarna NV om bebyggelsen på 
Gåsö dominerar bl. a. Alopecurus pratensis och Carex disticha.

Trädgårdsland och kyrkogårdar.
Flera av de nämnda åkerogräsen är också allmänna i trädgårds

land och på kyrkogårdarna. Men några få arter är exklusiva ogräs 
för dessa ståndorter. Framför allt är det Euphorbia peplus och
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Aethusa cynapium, även om de ibland kan sprida sig ut på gator och 
i prång. Intressant är förekomsten av Mercurialis annua. Med undan
tag av en mindre lokal på Östersidan, förekommer den endast i 
Fiskebäckskil, där den är känd i varje fall från 1868 och uppträder 
rikligt. Sällsyntare ogräs i detta samhälle är Chenopodium murale, 
Ch. rubrum, Potentilla reptans och Veronica hederifolia. Det är 
anmärkningsvärt, att Chenopodium polyspermum tycks saknas i 
vårt område. På 1950- och 60-talen har de båda Galinsoga-arterna 
ciliata och parviflora kommit in i handelsträdgårdar på Skaftön 
och även spritt sig till några trädgårdar och ruderatplatser — även 
på Gåsö. — k rån trädgårdar har flera odlade arter spritt sig ut på 
vägrenar och liknande lokaler, t. ex. Euphorbia cyparissias, Saponaria 
officinalis och Campanula rapunculoides. Några arter har kommit in 
med gräsmattefrö, nämligen Crepis capillaris och C. nicaeensis (på 
Kristineberg) och på några ställen Sherardia arvensis (sedan för
svunnen) och Hieracium aurantiacum. Aegopodium podagraria före
kommer här och var i trädgårdar och deras omgivningar, i allmänhet 
dock inte särskilt ymnigt.

Landsvägskanter, trampade vägar och stigar.
hlertalet av arterna i den rika floran på landsvägskanterna finner 

man även på åkerrenar och i den omgivande naturliga vegetationen. 
Men ett par arter förekommer huvudsakligast längs vägarna och 
sprids utefter dem. Det är i främsta rummet Tragopogon pratense 
men också Arctium lappa, Poa compressa och Bromus inermis. Den 
senare arten finns särskilt rikligt längs vägen mellan Fiskebäckskil 
och Bökevik. Melilotus albus tycks ha inkommit med landsvägs
trafiken till Skaftön. Fynd på landsvägskanten ovanför Källviken i 
Dragsmark 1961 och året därpå vid Backa på Skaftön tycks tyda 
därpå.

Några växter är bundna till eller förekommer ofta på stigar och 
mindre vägar, som huvudsakligen trampas. Gamla landsvägen mel
lan Grönskult och Vägeröd erbjuder dessa arter utmärkta växtplat- 
ser. Juncus tennis förekommer över hela Skaftön på sådana lokaler; 
J. bufonius och J. compressus uppträder också gärna på trampad 
mark. På fukthedar ser man inte sällan, hur squarrosus följer 
även de minsta stigar. Strandängsarterna Juncus Gerardi och Plan
tago maritima träffas långt in på Skaftön på trampade vägar. Till 
denna flora hör också Plantago major, Matricaria matricarioides 
och Cynosurus cristatus. Den trampade marken erbjuder också 
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lämpliga växtplatser för sådana konkurrenssvaga arter som Myo- 
surus minimus, Scirpus setaceus, Linum catharticum och Radiola 
linoides. Säkert gynnas också dessa arter av markfukten under 
vintern och våren i den nedsänkta marken (jfr Good 1948, som anför 
liknande förhållanden i Dorset i England). — Även Rhinanthus 
minor, Euphrasia- och Gentianella-arter uppträder gärna på mark
vägar.

Ruderatmarker.
Kring gårdar, i samhällenas prång, på avstjälpningsplatser, vid 

bryggor och kajer finner man en hel del ruderatväxter. Chelidonium 
majus, Arctium minus, Artemisia vulgaris, A. absinthium, Malva 
silvestris, M. neglecta, Descurainia sophia, Sisymbrium officinale 
och Senecio viscosus hör till de vanligaste. Vid gårdarnas gödselstäder 
uppträder så gott som alltid Chenopodium glaucum. Vid Kristinebergs 
ladugård har den försvunnit, sedan man slutat hålla djur på gården. 
Mindre allmänna ruderatväxter är Chenopodium bonus-lienricus, 
Lepidium ruderale, Oenothera biennis, Conium maculatum, Lamium 
album, Hyoscyamus niger och Solanum nigrum. På tomter och väg
kanter i Fiskebäckskil och på Östersidan men även vid Grönskult 
förekommer Berteroa incana rikligt. De gamla synantroperna Nepeta 
cataria och Leonurus cardiaca har återfunnits men tycks vara på 
tillbakagång. Diplotaxis muralis och Coronopus squamatus har hållit 
sig kvar på sina gamla lokaler i Fiskebäckskil, liksom Inula helenium 
vid Fossa och Lönndal. Andra arter, såsom Vaccaria, Borago, Ni- 
candra och Xanthium spinosum har endast uppträtt tillfälligt. På 
senaste tid har även Alliaria petiolata påträffats som adventivväxt.

Floran.
Historik.

\ arken Pehr Kalm eller Carl Linnaeus kom under sina resor i 
Bohuslän åren 1742 resp. 1746 till Skaftö. De första uppgift er om 
växter härifrån, som jag kunnat finna i litteraturen, gäller Circaea 
lutetiana och Limonium humile och finns i Wahlenbergs Flora 
Suecica (1831). Dessa båda arter är där angivna för Getvikssund, 
dvs. inloppet till Nordströmmarna, där de alltjämt finns kvar. Ut
förligare anteckningar om Skaftölandets kärlväxtflora finner man 
hos .1. L. Areschoug (1837-38), vilken under en »botanisk utfart 
i Bohusläns Skärgård 1835» i två veckors tid studerade kärlväxt-
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och havsalgvegetationen här. Han uppräknar inte mindre än 89 ar
ter kärlväxter för Skaftön och preciserar också växtplatserna för 
Ilera av de intressantare arterna. Bland dessa kan nämnas \ aleriana 
officinalis, Sorbus aria, Melampyrum cristatum, Cirsium acanle, 
Inula salicina och Selaginella selaginoides, vilka fortfarande anträffas 
på de uppgivna lokalerna. Vida silvatica torde däremot vara utgången 
nu. Av synantroper uppges bl. a. Veronica polita, Agrostemma 
githago, vilka ej torde finnas längre inom området, samt Bromus 
arvensis och Conium maeulatum, vilka båda betecknas som allmänna, 
något som inte gäller i vara dagar. I sin Plantae cotyledoneae floiae 
Gothoburgensis meddelar Areschoug (1836) ytterligare några få 
arter från Skaftö, bland dem Hydrocotyle vulgaris (»copiose»). 
Areschoug kom senare att huvudsakligen ägna sig åt studier av 
havsalgerna. Sommaren 1841 bodde han på Kristineberg (se Sune
son 1953), där han besöktes av M. W. von Düben under dennes 
exkursion i Bohuslän. Fran sitt besök pa Skaftölandet och Gasö 
meddelar von Düben (1843) några växtfynd och notiser om vege
tationen. Av stort intresse är hans skildring av saltängarna vid inre 
ändan av Skallhavet, varifrån han bl. a. uppger Halimionepeduneu- 
lata (ymnig), Salicornia, Suaeda maritima, Spergula marginala och 
Puccinellia maritima. Om den senare arten skriver han: »... bildade 
större delen af det egentliga gräset; der denna gräsvall slutade, gick 
endast Salicornia längre ut i sjelfva hafsvattnet». Skildringen passai 
alltjämt in på detta område. För Kristineberg meddelas Coronopus 
squamatus och för Gåsö Euphorbia palustris, Silene nutans och 
Odontites litoralis. Dessutom omnämnes, att Areschoug funnit 
Alchemilla alpina vid Grundsund.

Under de närmaste decennierna tycks bidragen till Skaftö-floran 
ha varit ganska sparsamma. Följande kan nämnas: Epipactis 
palustris (C. Loven 1852; ej återfunnen), Eilago arvensis (C. J. 
Lindeberg 1854; ej återfunnen; kan avse F. minima), Anthemis 
cotula (V. Wittrock hos J. A. Leffler 1866) och Mercurialis 
annua (Ernst B. Almquist 1868).

År 1878 utkommer C. J. Lindebergs Hallands och Bohusläns 
Fanerogamer och Ormbunkar, den första flora som behandlar hela 
Bohuslän, men arbetet är mycket summariskt och innehåller endast 
få närmare preciserade lokaler. En av L:s elever, O. Landgren, har 
meddelat flera växtfynd från Skaftö.

År 1879 företog N. J. Scheutz (1881) en resa genom Bohuslän 
och besökte då även Skaftölandet. Härifrån uppger han bl. a. några 
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Rubi och Rosae samt Avena strigosa, Atriplex glabriuscula, Agri- 
monia odorata, Geranium dissectum, Solanum nigrum (betecknad som 
mycket sällsynt i Bohuslän) och Inula helenium.

Under de sista decennierna av 1800-talet och de första av 1900- 
talet var strömmen av bidrag till Skaftö-florans utforskande inte 
särskilt strid. L. J. Wahlstedt och Otto Nordstedt upptäckte 
Pilularia. Tu. O. B. N. Krok, som särskilt ägnade sig åt Uddevalla- 
traktens flora, lämnade också några uppgifter från Skaftö, och Fr. 
Ahlfvengren fann Cerastium atrovirens vid Fiskebäckskil. Bland 
övriga bidragsgivare kan nämnas E. Th. Fries, A. Vinge, G. Bågen- 
holm samt Fr., Erik och Harald Belfrage.

Genom tillkomsten av Kristinebergs Zoologiska Station 1877 och 
Klubbans Zoologiska Station 1915 har Skaftö kommit att besökas 
av allt flera forskare och unga studenter. Många av dem har lämnat 
bidrag till kännedomen om traktens kärlväxtflora. Till denna 
kategori av bidragsgivare hör A. G. Nathorst och G. Lagerheim, 
som arbetade på Kristineberg redan på 1880-talet. A. G. Eliasson 
studerade parasitsvampar på Skaftön 1911, och bland de angivna 
värdväxterna förekommer en och annan anmärkningsvärd art. 
Från sin vistelse på Klubban 1916 lämnade Erik Almquist (1922) 
en mycket innehållsrik lista på kärlväxter från Skaftön och kring
liggande öar. Bland de många för socknen nya arterna kan nämnas: 
Zostera nana, Alopecurus arundinaceus, Bromus inermis, Carex 
magellanica, C. lasiocarpa, Narthecium ossifragum, Melandrium 
rubrum, Alliaria petiolata och Saxifraga tridactylites. Bidrag har 
vidare lämnats av C. Skottsrerg (bl. a. Lastrea thelypteris, Carex 
paniculata, och Cotoneaster niger), C). Dahlgren (bl. a. Eupatorium), 
Fr. Hård av Segerstad (bl. a. Arrhenatherum pratense) och C). 
Gertz (Galium saxatile). Fröman (1925) publicerade växtgeogra
fiska anteckningar med ett flertal växtlokaler från Skaftö sn. Bland 
arterna kan nämnas Trisetum flavescens och Stachys aruensis. En 
särskild avdelning upptar anteckningar om kärlväxtfloran vid 
Kristinebergs Zoologiska Station. Växtgeografiska bidrag rörande 
Skaftö sn lämnades också av Th. Arwidsson (1930). I hans art
förteckningar finner man bl. a. Poa palustris och Ranunculus poly- 
anthemus. — G. [Johansson] Lohammar gjorde under sin vistelse 
vid Klubban liera intressanta växtfynd, särskilt ute på öarna och 
holmarna. Störst intresse tilldrar sig kanske hans fynd av Fili pendula 
vulgaris på Gåsö. I sitt ingående arbete över lavfloran på N. Skaftön 
meddelar Degelius (1939 5) ett flertal fynd av kärlväxter från detta
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område, bl. a. Matteuccia struthiopteris, Hippophae rhamnoides och 
Vtricularia minor. Fyndet av Hippophae behandlas dessutom i en 
särskild uppsats (Degelius 1939a).

År 1927 utkom den andra sammanfattande framställningen av 
bohusfloran, nämligen J. E. Palmers »Bohusläns Flora», i vilken 
även några för Skaftö förut icke kända arter meddelas. — Under 
ledning av Harald Fries igångsattes av Botaniska Föreningen i 
Göteborg år 1919 en inventering av kärlväxtfloran i Göteborgs och 
Bohus län, och i ett llertal mindre uppsatser av Fries själv och andra 
publicerades de nya fynden, vilka sedan samlades i det förnäma 
verket »Göteborgs och Bohus läns 1'anerogamer och ormbunkar», 
utgivet av Harald Fries (1945). Ett tillägg till artförteckningen ut
gavs av samme förf. 1947. Även Skaftö sn blev föremål för invente
ring, främst av Fries (på 1930-talet) men även av Sture Nilsson 
och andra. Bland de nya arter, som Fries inregistrerade inom sock
nen, kan nämnas Paris quadrifolia, Bromus racemosus, Carex digitata, 
Actaea spicata, Cardamine hirsuta, Potentilla Crantzii, Lathyrus 
silvestris, Geranium sanguineum, Viola mirabilis, Andromeda poli- 
folia, Veronica hederifolia, Adoxa moschatellina och Artemisia mari
tima. Bland Sture Nilssons fynd märks Holcus mollis, Agrostis 
giganten, Scirpus setaceus, Melandrium noctiflorum och Cuscuta 
epithymum ssp. euepithymum. I Fries’ flora inflöt viktiga bidrag av 
A. Berggren, såsom Taxus baccata, Carex punctata och Sedum 
anglicum, av A. Harpen (Carex punctata), G. Ankarswärd (in
tressanta fynd på Gåsö, bl. a. av Plantago media) och av tullkon
trollör F. Lundrerg.

Mitt intresse för Skaftö flora går tillbaka till år 1930, då jag för 
första gången hade arbetsplats på Kristineberg. Under en följd av 
år fram till 1952 bedrev jag algologiska undersökningar vid stationen, 
men vid sidan härav ägnade jag kärlväxtfloran en hel del uppmärk
samhet. Då Fries’ flora utkom 1945, stegrades mitt intresse, och 
jag började föra dagbok över mina fynd. Dagböckerna berättar nu 
om cirka 450 strövtåg och exkursioner inom området. Dessa täcker 
praktiskt taget hela Skaftön och alla omgivande öar och holmar av 
någon betydelse (se kartan!). Sedan jag 1952 skaffat mig sommar
ställe vid Fiskebäckskil, har jag också haft tillfälle att göra exkur
sioner under vårar och höstar. Vårfloran har här som på många 
andra håll varit ganska försummad. Från början av 1950-talet har 
mitt arbete med Skaftö-floran intensifierats. Fynden av nya lokaler 
och nya arter inom området syntes mig småningom motivera pub- 
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licering. Då emellertid detta område, tack vare de här befintliga 
vetenskapliga stationerna, ständigt besöks av biologer, har jag ansett 
det önskvärt att utge en samlad översikt av vegetationen och floran, 
att bl. a. tjäna som en orientering. Förmodligen kommer området 
även i framtiden att stå under observation från naturvetares sida, 
och det kan då också vara av värde att ha förhållandena av i dag som 
bakgrund för bedömning av de förändringar, vilka säkerligen i 
stegrad takt kommer att ske inom området. Under de senare åren 
har jag därför ägnat mer intresse än förut åt de olika vegetations- 
typerna och deras sammansättning.

Artantal.

Skaftö sn var vid utgivandet av Fries’ flora ett i floristiskt hän
seende väl känt område, kanske ett av de bäst kända i Bohuslän. 
Trots detta har genom föreliggande inventering ett 60-tal för socknen 
förut icke kända arter och ett 15-tal hybrider tillkommit. Ett stort 
antal nya fyndplatser för förut kända arter har också inregistrerats. 
Intressant är, att också många mycket gamla lokaler har kunnat 
återfinnas. Av de nya arterna har flera invandrat hit, liksom till 
andra områden i Västsverige, på senare tid, t. ex. Rosa rugosa, 
Epilobium adenocaulum, E. rubcscens och Galinsoga-arterna. Några 
av nyfynden gäller adventivväxter och trädgårdsflyktingar. Men ett 
40-tal av arterna måste betecknas som indigena eller inom området 
naturaliserade synantroper. Två arter, Lemna gibba och Carex 
extensa är nya för Bohuslän.

Om man endast räknar indigena arter (inkl. gamla synantroper) 
samt nya, inom området naturaliserade synantroper (se Hylander 
1955), uppgår antalet inom socknen funna arter till 749. Följande 
uppställning ger en jämförelse med artantalet för Göteborgs och 
Bohus län enl. Sterner (1945, s. 33):

Bofasta Nya synantroper Summa arter
(Indigenous) (New synanthropes) (Sum of species)

Gbg. o. Boh. län 970 170 1140
Skaftö socken 691 58 749

Med bortseende från de kritiska släktena Rubus, Alchemilla och 
Rosa, som jag icke kunnat ägna så mycken uppmärksamhet, är 
det i det närmaste 50 av de 749 för Skaftö upptagna arterna, som 
jag icke kunnat återfinna. För några av de felande är uppgifterna 
osäkra. Några är åkerogräs, som nu försvunnit, och ganska många
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utgörs av ej helt naturaliserade synantroper eller vagabonderande 
strandväxter. Epipactis palustris och Vicia silvatica kan ha för
svunnit genom uppodling, eftersom uppgifterna om dem är mycket 
gamla, och Lathyrus silvestris genom igenväxning. Fyra arter har 
varit föremål för mycket intensiva efterforskningar, nämligen 
Parnassia palustris, Filipendula vulgaris, Pyrola rotundifolia och 
Plantago media. Då uppgifterna om dem inte är så gamla, är det 
möjligt, att arterna finns, men förekomsterna måste då vara mycket 
små. — Några av de arter, som jag tidigare sett inom området, är 
nu försvunna.

Utbredningstyper. Floraelement.
Inom Skaftö sn är ca 65 % av hela länets artbestånd representerat. 

Av de inemot 400 arter, som saknas här, är en mycket stor del över
huvudtaget sällsynta och skall inte upptas till diskussion. Av större 
intresse är det att konstatera, att ett stort antal arter, som är m.l.m. 
allmänna i inlandet, försvinner eller avtar starkt i frekvens mot 
kusten. Detta har ingående behandlats av Sterner (1945). Särskilt 
är det fråga om barrskogs- och myrväxter. Linnaea borealis, 
Pyrola uniflora och P. chlorantha följer t. ex. granen i sin utbredning 
och saknas inom vårt område. Lycopodium annotinum, en ganska 
typisk barrskogsväxt, har ett par små utposter mot havet på Skaftön. 
Mindre barrskogsbunden är väl Monotropa hypopitys med några 
små förekomster på Skaftölandet, dels i lövskog, dels i barrträds- 
planteringar. En anmärkningsvärd växtplats för arten är belägen 
ända ute vid Kristineberg, vid ett par planterade bergtallar. Säker
ligen har den införts oavsiktligt hit genom trädplanteringen. Av in
landets myrväxter går några, som Sterner (l.c.) framhåller, med 
avtagande frekvens ut i kustlandets höjdområden. Exempel från 
Skaftö erbjuder Carex magellanica, C. lasiocarpa, Narthecium ossi- 
fragum, Rubus chamaemorus och Andromeda polifolia. — Även många 
av bohusflorans vattenväxter är bundna till inlandet eller avtar 
i frekvens mot kusten. Så saknas t. ex. Nuphar luteum inom socknen. 
Dess närmaste växtplats finns i Dragsmark. Vidare är, som redan 
framhållits (s. 18) Scirpus lacustris sällsynt på Skaftön. Mindre 
allmän är Carex rostrata, åtminstone som vattenväxt. Cardamine 
amara saknas helt inom socknen.

Långt ifrån alla lövskogsväxter går ut till havsbandet. Geranium 
silvaticum och Trollius europaeus (kartor sid. 44 o. 45 hos Sterner

l.c.) saknas t. ex. i kustbandet men är relativt vanliga i t. ex. Udde- 
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valla-trakten. De lövskogsbundna arterna inom släktet Pyrola 
kan nämnas i detta sammanhang. Uppgiften hos H. Fries (1945 
s. 344) om P. rotundifolia »Skaftön flerst. (Er. At)» torde icke 
vara riktig; i varje fall gäller den inte nu. Ö. Nilsson (1963) fram
håller, att P. rotundifolia L. sens, lat., som är en circumpolar art, 
har tyngdpunkten för sin utbredning i Sverige förlagd till östra 
Svealand. I de perifera delarna av sitt utbredningsområde är arten 
uppsplittrad på flera taxa, av vilka ssp. rotundifolia är tämligen säll
synti de sydvästra delarna av Sverige. P. minor förekommer visserligen 
flerstädes på Skaftön, men bestånden är ytterst små. Detsamma gäller 
om Ramischia secunda. P. media förekommer ännu sparsammare. 
Flera lundväxter, såsom Melica uniflora, Actaea spicata och 
Mercurialis perennis är representerade inom vårt område, under det 
att andra, såsom Stellaria nemorum, Lathyrus vernus och Campanula 
latifolia, är begränsade till vad Sterner (l.c., s. 46) kallar mellan
bygden i Bohuslän. — Flera arter i bohusfloran är m. 1. m. begrän
sade till Götaälv-dalen. Till dem hör bl. a. Myosotis palustris. 
Denna art är nu funnen tämligen rikligt inom ett begränsat område 
på Skaftön. Några spridda lokaler i Dragsmark, Högås, Uddevalla- 
och Ljungskile-trakterna förbinder utposten på Skaftön med huvud- 
utbredningsområdet. — Även en del åkerogräs avtar mot kusten 
(se s. 50).

Ett stort antal arter, frånsett de egentliga havsstrandväxterna, är 
speciella för kustlandet. Kustlandets arter kan fördelas i en 
serie med en alltmer mot havet förskjuten areal (Sterner l.c., s. 48). 
Som typ för arter, vilka förekommer i hela kustlandet, anför Ster
ner Prunus spinosa (karta s. 41), och bland dem som äi bundna 
vid den yttre kusten (utan att vara strandväxter), nämner han t. ex. 
C ar ex flacca (karta 51 hos H. Fries l.c.).

Av de egentliga havsstrandväxterna är ett antal inskränkta 
till själva havsbandet, medan flertalet arter även går långt in i 
fjordarna. Bland de förra nämner Sterner (l.c., s. 58) Cerastium 
atrovirens (karta s. 57), Artemisia maritima, Carex maritima ( in- 
curua) och Limonium vulgare. Inom vårt område förekommer oc kså 
dessa arter uteslutande på utsidan av Skaftön och på öaina utanföi. 
Av de arter, som även finns vid fjordarna, anföres Euphorbia palustris 
och Limonium humile. 1 vårt område finns den förra bade utåt 
havet och inne vid Strömmarna, den senare är begränsad till in
sidan av Skaftön. De båda Limonium-arterna utesluter s.a.s. varandra 
i detta område. — I fråga om kustlandsfloran i Bohuslän framhållei
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Sterner den betydande skillnad som föreligger mellan landskapets 
norra och södra delar. Vissa arter är klart sydliga inom landskapet, 
andra klart nordliga. Den förra gruppen kan exemplifieras med 
Sedum rupestre och Hydrocotyle vulgaris, den senare med Ligustrum 
vulgare, som, trots att den till sin allmänna utbredning är en sydligt 
subatlantisk art, i Bohuslän har sin huvudsakliga utbredning mot 
norr. Endast tre lokaler är kända S om Skaftö.

För några backängs-arter, t. ex. Arrhenatherum pratense, Carex 
ericetorum, Silene nutans, Ranunculus polyanthenms och Filipendula 
vulgaris, ansåg sig Sterner (l.c., s. 56, 70) kunna konstatera en 
utbredningslucka i mellersta Bohusläns kustland. Luckan ville han 
förklara så, att för dessa arter två invandringsströmmar, en från 
norr och en från söder, ännu inte mötts. Fynd på senare tid av Fili
pendula vulgaris och Carex ericetorum på Orust (Ivarsson 1957; 
Hallberg 1959, 1965) bidrar till att utfylla denna lucka, likaså de 
många fynden av Silene nutans och Ranunculus polyanthenms på 
Gåsö.

Även vissa havsstrandväxter skulle enligt Sterner (l.c., s. 58) 
uppvisa en utbredningslucka i mellersta Bohuslän, betingad av att 
grus- och sandstränder skulle vara mindre vanliga där. De nya 
fynden av Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica och Ammophila arenaria 
i Skaftö sn bidrar till att fylla ut en eventuell sådan lucka.

Skaftö-floran får anses vara artrik. Förklaringen härtill är att 
söka i områdets växlande topografi, i mötet mellan land och hav, med 
exponerade såväl som skyddade stränder av skilda typer, samt i 
skalgruset. Men artrikedomen beror också på att olika fl or a ele
ment möts i Bohuslän. Floran karakteriseras av ett kraftigt atlantiskt 
element men har även ett icke obetydligt inslag av kontinentala 
arter. Sydliga och nordliga arter möts här också (se Sterner l.c.; 
Skottsberg 1959).

De atlantiska eller oceaniska arterna kan fördelas på två grupper: 
de (eu-)atlantiska, som endast obetydligt sträcker sig in mot konti
nenten, och de subatlantiska, som når längre in. Gränsen mellan de 
båda grupperna är alldeles flytande (Hultén 1950, s. 60). Bland de 
atlantiska arterna kan nämnas: Narthecium ossifragum, Ceras- 
tium atrovirens, Sagina subulata, Sedum anglicum, Rubus plicatus, 
Erica tetralix, Galium saxatile och Lonicera periclymenum. Till 
denna grupp vill jag också föra Carex punctata, som Hultén räknar 
till gruppen europeiska havsstrandväxter. Arten är visserligen strängt 
bunden till kustlinjen, men i motsats till övriga arter inom den grup- 
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pen förekommer den inte på själva havsstranden bland egentliga 
strandväxter utan något högre upp i små ängssamhällen (se ovan 
s. 33 och Frisendahl 1940, s. 235).

Som exempel på subatlantiska arter må nämnas: Pilularia, 
Aira praecox, Carex distans, Hedera, Hydrocotyle och Pedicularis 
silvatica. Hit hör också Ligustrum vulgare och Taxus baccata med 
förekomster på Gåsö resp. Storön. Idegranen (barrlinden) finns 
bara kvar som en obetydlig rest inom vårt område men har tyd
ligen varit allmännare förr i tiden att döma av namnen Barrlind 
och Barlinnarna på några öar.

Av det kontinentala floraelementet må nämnas ett antal inom 
området indigena arter, nämligen Ranunculus polyanthemus, Ononis 
hircina, Viola mirabilis, Melampyrum cristatum, Inula salicina och 
Cirsium acaule. Dessa arter är samtliga m.l.m. kalkfordrande, 
och flertalet är torrmarksväxter. I vårt område har de sina huvud
sakliga eller i varje fall största förekomster ut mot väster och syd
väst, där klimatet ur nederbördssynpunkt torde vara mest kontinen
talt.

De sydliga arterna är, som Skottsberg (l.c., s. 104) framhåller, 
svåra att avgränsa mot de subatlantiska och subkontinentala. Några 
europeiska havsstrandväxter har på västkusten sin nordgräns i 
Bohuslän och går alltså icke in i Norge, t. ex. Halimione pedunculata, 
Limonium vulgare och Artemisia maritima (se Hultén 1950, Gillner 
1960, Lid 1963). Andra arter, såsom Limonium humile, går in en bit 
längs Norges sydkust. Även en del andra, icke strandväxter för
håller sig på liknande sätt, t. ex. Cerastium glutinosum och Lemna 
gibba, vilka saknas i Norge (den senare arten har funnits i Oslo- 
området men är utgången). Sterner (l.c., s. 63) anger flera andra 
arter med nordgräns i Bohuslän, men några av dem har senare 
blivit funna i Norge. Åtskilliga andra arter av sydlig utbrednings- 
typ i Skandinavien och med avtagande frekvens i Bohuslän och in 
i Norge skulle kunna nämnas. Några exempel får räcka: Scirpus 
setaceus, Ranunculus bulbosus, Prunus spinosa, Vicia lathyroides och 
Lathraea squamaria.

Bland de nordliga arterna i Bohuslän tilldrar sig de fyra fjäll
växterna Poa alpina, Viscaria alpina, Sedum rosea och Alchemilla 
alpina det största intresset. Inom vårt område förekommer endast 
den sistnämnda. Dessa arter har i allmänhet tolkats som glacial- 
relikter i Bohuslän, dvs. lämningar av den flora, som vandrade in 
närmast efter inlandsisens avsmältning. Naturligtvis har de inte
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direkt kunnat leva kvar på de platser, där de nu anträffas, eftersom 
dessa lokaler efter isens avsmältning låg sänkta under vatten, utan 
antas ha vandrat ned från högre belägna områden i omgivningen 
(Nathorst 1895). Emellertid har arternas reliktnatur i Bohuslän 
också ställts i fråga. I Norge förekommer de förutom i fjällen även 
på låga nivåer, ej sällan ända nere vid havet. Alchemilla alpina 
träffas österut ända till västsidan av Oslofjorden, och härifrån är 
avståndet inte långt till den närmaste svenska lokalen, på Koster 
(Lin & Zaciiau 1929). Sterner (l.c., s. 72) stod tydligen inte främ
mande för tanken, att dessa växter kunde tänkas ha invandrat från 
Norge, och Gillner (1950) synes också närmast vara av den mening
en. I samband med diskussionen om utbredningen av Selaginella 
selaginoides i sydvästra Sverige menade Albertson (1942, s. 92), 
att de bohuslänska lokalerna för denna art utgör en direkt fort
sättning på en utbredningsgrupp i Ostfold och Akershus och så
lunda företer en parallell till förekomsterna i dessa trakter av 
Alchemilla alpina och Sedum rosea.

Selaginella är en god representant för de nordliga arterna i bo- 
husfloran. Av Skaftö-florans arter är följande också alt betrakta som 
nordliga: Carex maritima (=incurva), C. paleacea, C. recta, Poly
gonum viviparum, Stellaria crassifolia, Silene rupestris, Rubus cha- 
maemorus, Potentilla Crantzii och Cornus suecica.

Ännu några Skaftö-växter är av växtgeografiskt intresse. Främst 
gäller det Hippophae rhamnoides. Denna art har fem vilda före
komster i mellersta Bohuslän, vilka tolkas som reliktförekomster 
av den tundravegetation, som följde på den avsmältande inlands
isen (Sandegren 1941, 1943, 1944). »Hippophae s nutida utbred
ning i Norden är lokaliserad till tre skilda områden: 1) Danmark 
och mellersta Bohuslän, 2) Norges nordvästkust, 3) kring Botten
havet och Bottenviken», skriver Sandegren (1943). Med en karta 
visar han, att fossilfynd, främst pollen, från ett stort antal lokaler 
knyter samman dessa områden till ett enhetligt nordiskt utbrednings
område. Lokalerna för recent Hippophae inom det nordiska ut
bredningsområdet ligger så gott som alla vid havsstränder. Arten 
kräver öppen mark, och särskilt vid Bottniska viken har den gynnats 
av landhöjningen, som ständigt ställt nyvunnet land till förfogande. 
I inlandet har arten tydligen förkvävts av den invandrande skogen. 
På Vägeröd-lokalen har den på senare tid gynnats av den öppna 
landsvägsbanken. - Märkliga är de små förekomsterna av Alopecurus 
arundinaceus på Gåsö (Almquist 1922) och Carex extensa på Fre- 
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Fig. 16. Circaea luteliana på Ösö, i en skuggig, sydexponerad klyfta tillsammans med 
Dryopteris filix-mas och I). dilalata.

Circaea luteliana on Ösö, in a shady cleft, facing to the south.—19.8.1966.
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dagsholmen (Degelius 1957), eftersom dessa arter har sin huvud
sakliga skandinaviska utbredning vid Östersjöns kuster. Förekoms
terna i Skai tö sn är de enda på den egentliga västkusten i Sverige 
(se kartorna 148 och 399 hos Hultén 1950). I Norge har den först
nämnda arten ett par lokaler på syd- och västkusten och liera på 
nordkusten. Carex extensa har anträffats på en plats på Norges 
sydkust (Hoeg & Lid 1949). — Skaftö sn är alltså, så vitt man hit
tills vet, ensam i Bohuslän om att hysa dessa båda arter liksom en 
tredje, Lemna gibba (Suneson 1959).

Särskilt påfallande, när det gäller Skaftö-floran, är de mycket 
små förekomsterna av ett flertal arter. I fråga om inlandsarter sam
manhänger tie små lokalerna naturligtvis med att arterna här be
finner sig på sina utposter mot havet. Lycopodium annotinum, Pyrola- 
ai terna och Andromeda polifolia, för att nämna några exempel, är 
laiiteter här ute. I andra fall ligger det närmast till hands att tolka 
de små förekomsterna som rester av en lund- eller lövvegetation, 
som före skogsskövlingen hade en vidsträcktare utbredning inom 
området. Det gäller t. ex. Carex remota, Polygonatum multiflorum, Pa
ris quadrifolia, Actaea spicata och Circaea intermedia. M. Fries
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(1958) anger förekomsten av Circaea luteticina i bokskogen vid Als- 
bäck i Lyse sn som ett indicium på att skogen i fråga är ursprunglig. 
För ädellövskogen vid Näverkärr i Bro sn anföres den stora artrike
domen med bl. a. Polygonatum multiflorum och Actaea spicata som 
bevis för att skogen aldrig totalavverkats. — Även de ytterligt små 
förekomsterna av Mercurialis perennis, Anemone hepatica och Hy
pericum montanum, som anträffats i det skoglösa landskapet västerut 
på Skaftölandet (se artförteckningen) torde få tolkas på samma sätt. 
I regel ligger dessa lokaler i branter eller skrevor med en torftig 
vegetation av ljung och andra triviala arter. Någon ek-, lind- eller 
hagtornsbuske, litet murgröna eller vildkaprifol, små bestånd av 
Melica nutans och Poa nemoralis och några exemplar av Viola riviniana, 
Veronica chamaedrys och Valeriana sambucifolia förstärker intrycket 
av lund- eller lövskogsrest. På Hypericum montanum-ldksden har 
även lundmossan Rhytidiadelphus triquetrus antecknats. — Kanske 
får man på samma sätt förklara de oväntade inslagen av Convallaria 
majalis, Anemone nemorosa, Rubus saxatilis, Pyrola media och Cam
panula persicifolia jämte en del andra arter i heden ut mot Arsund 
på Islandsberg, som annars domineras av Calluna, Arctostaphylos, 
Empetrum och Juniperus. I Mollösund har Ivarsson (1962, s. 181) 
kunnat göra sannolikt, att lövskogen på några få ställen är av hög 
ålder. Denna uppfattning stöder han bl. a. på förekomsten av ett 
antal skuggälskande lövskogsväxter, bl. a. Anemone hepatica. Vidare 
diskuterar han, om vissa andra mindre förekomster av Anemone 
hepatica, Ranunculus ficaria, Corydalis fabacea och Adoxa kan vara 
relikter i en överlevande lövvegetation. — I några andra fall slutligen 
får väl de små förekomsterna sättas i samband med nykolonisation. 
Detta torde vara fallet med Carex extensa. När det gäller vissa strand
växter, står det utom varje tvivel, att en spridning håller på att ske, 
vilket redan diskuterats.

Förändringar i vegetation och flora. Naturvårds- och 
naturskyddssynpunkler.

Under den tid av över 35 år, som förf. har haft Skaftö-området 
under observation, har åtskilliga förändringar inträffat i fråga om 
vegetationen och Horan. Dessa har redan berörts i de olika avsnitten 
av min framställning och framskymtar också i artförteckningen. Den 
största förändringen är utan tvekan den igenväxning av landskapet, 
som håller på att äga rum flerstädes på Skaftölandet. Till största 
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delen är den av spontan natur och står i samband med avtagande 
bete och upphörande slåtter och brukning av mindre värdefull åker. 
Framför allt björk men även asp och rönn växer upp och blir be- 
ståndsbildande mångenstädes på hällmarkerna, fukthedarna och de 
övergivna åkrarna. Snårvegetationen breder också ut sig och gör ofta 
de gamla stigarna oframkomliga. Så t. ex. i Yägerödsområdet och 
kring Edsvattnet. Denna utveckling är väl på både gott och ont. 
igenväxningen utgör onekligen ett hot mot vissa arters existens. Så 
har t. ex. Cardamine impatiens gått starkt tillbaka på sina små lokaler 
på Ramholmen och vid Valbyfjorden och kommer troligen att för
svinna. Ur såväl naturvårds- som allmän landskapsvårdssynpunkt är 
det önskvärt med en viss röjning på många håll.

På flera ställen har granskog planterats på senare tid. Frågan om 
granens berättigande i kustbandet har diskuterats. Vissa forskare, 
t. ex. du Rietz (1925), är av den bestämda uppfattningen, att barr
skogen inte hör naturligen hemma vid Sydsveriges södra och västra 
kuster. Ekblandskog av den typ, som finns kvar på bergssluttningarna, 
är den naturliga vegetationen i kustbandet inom denna del av vårt 
land. Andra författare, t. ex. Lindner (1935, s. 115 ff.) och Atlestam 
(1942, s. 114 ff.) inte bara försvarar granplantering i Bohusläns 
kustland utan menar, att den nuvarande spontana västgränsen för 
gran (och tall) enbart skulle vara en kulturgräns, åstadkommen 
genom avverkning, bränning och betning. För mellersta Bohusläns 
vidkommande framhåller emellertid M. Fries (1951, s. 105), att 
»ingenting i dessa pollendiagram tyder på att granen tidigare skulle 
ha förekommit som allmänt skogbildande träd avsevärt längre ut 
mot kusten än nu». Jfr också kartan (PI. I) hos M. Fries, där Skaftö- 
landet ligger helt utanför västgränsen för spontan barrskog. Även om 
man kan acceptera en sådan lovande granplantering som den i 
sänkan mellan bergen N om Rågårdsvik, måste man med beklagande 
se de visserligen inte stora planteringar, som skett ned mot själva 
stranden, t. ex. på NV. delen av Ramholmen och vid Skaftö gård. På 
ett område S om St. Stuveröd spirar unga granar tillsammans med 
ekplantor. Här torde möjlighet finnas för en följande uthuggning av 
granen och uppväxt av ekskog.

Det avtagande och upphörande betet har onekligen haft vissa 
positiva förändringar till följd i fråga om floran vid stränderna och 
ute på öarna. Vissa arter, såsom Crambe maritima, Ophioglossum vul- 
gatum och Allium scorodoprasum (den senare på Gåsö) har påtagligt 
ökat i frekvens. Troligen får också nykolonisationen på allra senaste 
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tid av Ammophila arenaria och Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica och 
möjligen även Artemisia maritima sättas i samband med minsk
ningen av betet. Artemisia maritima påverkas föga av betande djur 
(Gillner I960, s. 74). Dess sällsynta förekomst i Bohuslän, där den 
har sin nordgräns, skulle vara värmeklimatiskt betingad. Det är 
därför tänkbart, att artens uppträdande på nya lokaler inom vårt 
område i stället står i samband med förändringar i temperaturklima
tet under senare år. Avtagande bete har även på sina håll (särskilt på 
Gåsö) medfört en icke önskvärd massutbredning av vissa andra 
arter, såsom Phragmites communis och Filipendula ulmaria. Den 
leder också till igenväxning med busk- och trädvegetation. De söt- 
vattenspåverkade strandängarna kan hotas av en sådan förändring. 
Däremot föreligger inte denna risk, när det gäller saltängarna. Ett hot 
mot vissa växtlokaler, särskilt på blockstränderna, utgör anhop
ningen av ilanddrivet virke, plast och strandtjära.

I fråga om kulturmarkernas flora kan nämnas, att vissa åkerogräs 
här som på andra håll i landet försvunnit i samband med användning 
av renare utsäde. Som trädgårdsogräs har de båda Galinsoga-arterna 
inkommit. Holcus mollis tycks ha ökat i frekvens, och flerstädes har 
Lotus uliginosus kommit in, även i naturlig vegetation. Vidare har de 
ursprungligen amerikanska Epilobium-arterna E. adenocaulum och 
E. rubescens vandrat in.

Genom exploatering av mark för husbyggen, vägbreddning o. a. 
ändamål har helt naturligt vissa växtlokaler förstörts, men ännu ej i 
någon större utsträckning. I framtiden kan förändringar av denna 
art väntas få större omfattning.

För framtiden kommer naturligtvis eventuella förändringar i vege
tation och flora att i främsta rummet bliva beroende av hur området 
kommer att utnyttjas av människan. Skaftölandet är ett av de om
råden inom Bohusläns kustland, som man tänkt sig utnyttja i större 
utsträckning än för närvarande för fritidsbebyggelse, turism och 
rörligt friluftsliv. Med anledning härav har under de senaste åren 
utarbetats ett förslag till generalplan över Skaftölandet. Generalpla
nen har upprättats av lantmätare Claes Mattsson (1965) och före
ligger i tryck. 1 förslaget redovisas hl. a. befolkningsutvecklingen 
inom området, näringslivet och dess framtida förutsättningar, pla
nerade kommunikationsleder, naturförhållandena i stort på såväl 
Skaftölandet som tillhörande övärld, föreslagen markanvändning 
samt erforderliga naturvårdande åtgärder. Samråd har ägt rum med 
åtskilliga myndigheter och specialister. I fråga om Horan har jag haft 
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tillfälle informera och framlägga synpunkter. En heldagsexkursion 
företogs också på Skaftön den 21/7 1964 tillsammans med lantmätare 
Mattsson och laborator G. Otterlind.

Glädjande nog har naturvårds- och naturskyddsintressena skjutits 
i förgrunden i det framlagda generalplaneförslaget. Sålunda fram- 
hålles (s. 17): »Vid gränsdragningen mellan å ena sidan turismens 
och det rörliga friluftslivets intressen samt naturvårdsintressena och 
å andra sidan fritidsbebyggelsens behov av mark måste det inom ett 
område av Skaftölandets karaktär anses mest angeläget att försöka 
tillgodose de förstnämnda intressena». I förslaget har detta bl. a. 
skett genom att tre större områden avsatts som naturvårdsområden, 
nämligen 1) Vägeröd-Stuverödsområdet, begränsat i Ö av 
Strömmarna och i V av en planerad genomfartsväg från västra Orust 
över Ramholmen till Stångenäset (med färja över Gullmarsfjorden), 
2) Islandsberg med Jonsborg och tillhörande öar och holmar 
samt 3) Gåsö med holmar och skär. Det är i hög grad önskvärt, att 
dessa områden blir bevarade i såvitt möjligt sitt nuvarande skick. 
Med skärpa framhålles nödvändigheten av att hålla granskogen borta 
från hela generalplaneområdet. För det förstnämnda området finns 
förutsättningar för fortsatt jordbruksdrift under ännu lång tid åt
minstone på hemmanen Skaftö och Stuveröd. För hemmanet Yäge- 
röds inägor föreslås betesdrift (närmast får). När den tilltänkta 
genomfartsleden över Ramholmen i framtiden bygges, kommer den 
möjligen att spoliera förutsättningarna för traditionell jordbruksdrift 
på Stuveröd. Slutmålet finge då bliva, att hela detta stora område 
utnyttjas till bete. Det är att hoppas, att de föreslagna skötselåtgär
derna inte bara blir ett önskemål på papperet. Här finns pastorala 
landskap av stort skönhetsvärde (fig. 17), och det är en angelägenhet 
av allmänt intresse, att de bevaras. I generalplaneförslaget framhålles 
också, att betesdriften är så avgörande för landskapsvården, att även 
en framtida subventionering skulle vara motiverad, om förutsättning 
för ekonomisk drift skulle saknas. Det bör dock ifrågasättas, om man 
inte hellre som nu borde inrikta sig på uppfödning av ungnöt än av 
får, då fårbetet ofta går för hårt fram över vegetationen. Islandsbergs- 
området torde, som framhålles, knappast behöva någon särskild 
skötselåtgärd. Möjligen kan viss röjning bliva nödvändig. För de 
tidigare delvis odlade ängsmarkerna på Gåsö, som nu håller på att 
växa igen, anföres fårbetning som en tänkbar lösning. Alltför intensiv 
betning måste nog undvikas, om man skall kunna bevara den intres
santa torrängsvegetationen mot Kalvhagefjorden med bl. a. Geranium
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Fig. 17. Pastoralt landskap med betande ungnöt. SV om L. Stuveröd. 
Pastoral landscape with grazing young cattle. SW of L. Stuveröd.—27.8 1966.

sanguineum, Ranunculus polyanthemus och Potentilla Crantzii. Även 
här skulle kanske betesdrift med ungnöt vara alt föredraga. Genom 
viss röjning och slätter samt sådan betesdrift skulle man kanske 
också få bukt med de missprydande djungler av Filipendula ulmaria, 
som vuxit upp på våtängarna NV om Lunnevik på Gåsö.

Generalplanen räknar med att jordbruksdrift kommer att fortsätta 
på hemmanen Lönndal, Backa och Näreby samt på inägorna utefter 
Långedalsvägen. 1 dalstråket utefter allmänna vägen Rågårdsvik- 
Fiskebäckskil räknas huvudsakligen med betesdrift, varigenom även 
här marken skulle kunna hållas öppen.

De områden, som anvisas för helårsbebyggelse utgöres till största 
delen av inägojord, varför någon större konflikt med naturskydds
synpunkten knappast behöver uppstå. Tvärtom kan det ur land- 
skapsvårdssynpunkt vara fördelaktigt, att åkerjord, som ej längre 
brukas, som t. ex. vid Stockevik, ej får ligga som skräpmarker. 
Ängsstråket mellan nya kyrkogården i Grundsund och allmänna 
vägen SÖ därom hyser en rik lokal för Cirsium acaule, men då denna 
art även förekommer på ett par andra närbelägna platser, torde man 
kunna överse med att denna lokal spolieras. Vad det föreslagna 
bostadsområdet vid Ulvemyren beträffar, är det synnerligen ange- 
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läget, att detta på intet sätt får inkräkta på den ur botanisk och land- 
skapssynpunkt synnerligen värdefulla västbranten Ö om Fiskebäck 
(fig. 3). Denna hyser, som redan framhållits (s. 8) en mycket rik 
lundvegetation med bl. a. jätteexemplar av Rhamnus cathartica, 
socknens enda lokal för Lathraea squamaria, vidare Corydalis 
fabacea, Anemone hepatica, Primula veris m. fl. lundarter. Längst ned 
nära landsvägen linns ett rikt bestånd av Valeriana officinalis. Om
rådet är i hög grad skyddsvärt. Det är också upptaget av Waldén 
(1965, s. 29) bland områden värda uppmärksamhet ur naturskydds
synpunkt. Det är även viktigt, att en eventuell vägbreddning ej 
tillåtes att det minsta inkräkta på krattskogen eller spoliera Valeriana- 
lokalen.

I detta sammanhang bör det framhållas, att den planerade genom
fartsleden ej bör få inkräkta på den vackra ravinen NV om L. 
Stuveröd med dess rika lundvegetation med bl. a. Melica uniflora och 
den på Skaftön mycket sällsynta Chrysosplenium alt er ni folium. 
Tyvärr har en skoningslös avverkning skett på ravinens östra slutt
ning under vintern 1965-66.

Med tillfredsställelse måste man ur naturskyddssynpunkt hälsa 
förslaget, att endast ca 200 har mark upptas för fritidsbebyggelse, och 
att denna senare koncentreras till bestämda områden. Tack vare i 
allmänhet hög exploateringsgrad och krav på tätortsstandard beträf
fande vatten och avlopp beredes i alla fall utrymme för ca 1 000 nya 
fritidsstugor. Marken på de för fritidsbebyggelse avsedda områdena 
utgöres dels av till största delen nu obrukad inägomark, dels av ängs- 
och skogsmark, som i inget enda fall är av speciellt värde ur botanisk 
synpunkt. När det gäller det nordligaste Gunnesbo-området, bör man 
tillse, att det inte dragés upp för nära inpå den med ädellövskog 
bevuxna västsluttningen. Denna skogsridå hyser en lundllora, jämför
bar med den i branten Ö om Fiskebäck. Bland arterna märks Melica 
uniflora, Roegneria canina, Actaea spicata, Corydalis fabacea, Cam
panula trachelium, Woodsia ilvensis och Equisetum hiemale. Bebyg
gelseområdet bör ej få inkräkta på den skogbevuxna branten eller 
snåren i brynet och ej heller avskära tillträdet dit. Dessa branter med 
ädellövskog och örtrik undervegetation hör till Skaftöflorans värde
fullaste vegetationstyper.

Generalplaneförslaget upptar vidare områden för camping, had, 
båthamnar och golfbana. På den väl valda campingplatsen a nord
östra delen av hemmanet Skaftö bör de gamla resterna av husgrunder 
och syrénbuskage m. m. längst ut på udden mot Keholmen bevaras.
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Här utvecklas en rik vår- och försommarvegetation med bl. a. Vicin 
lathyroides och Geranium lucidum. En campingplats för husvagnar 
har i förslaget förlagts till vissa inägoområden till Islandsbergs by. 
Detta är ett mycket känsligt område och mycket värdefullt ur botanisk 
synpunkt. Visserligen kan själva åkrarna utan men upplåtas för det 
föreslagna ändamålet, om man inte inkräktar på åkerrenarna mot 
NV med deras rika förekomster av Melampyrum cristatum, men vid 
den nödvändiga breddningen av tillfartsvägen och anläggningen av 
parkeringsplatsen är det stor risk för att värdefulla växtlokaler spo
lieras. På den södra vägkanten under den höga branten i den 
trångaste passagen finns jämte Actaea spicata en av de två enda växt- 
platserna på Skaftön för Paris quadrifolia. Den andra ligger några 
hundra m längre ut mot sydväst på samma sida av vägen, och där 
förekommer också den sällsynta Adoxa moschatellina.

Den föreslagna båthamnen vid Valbyfjorden tangerar på ett 
oroande sätt de artrika brynen till krattskogen mot Valbyfjorden 
(fig. 5) och torrängen utanför brynen. Här har Geranium sangaineum 
och Ranunculus polyanthemus sina enda växtplatser på Skaftön, och 
på en liten översilad strandäng strax V härom förekommer den i 
Bohusläns kustland mycket sällsynta Lathyrus palustris. — Vid 
utbyggnaden av den planerade småbåtshamnen mellan Fiskebäckskil 
och Ostersidan bör den lilla översilade strandängen nedanför åkern 
N om Sälvik skonas. Den hyser nämligen ett bestånd av den i Bohus
läns kustland synnerligen sällsynta Myosotis palustris. Vad den före
slagna småbåtshamnen vid Funnevik beträffar, så är dess södra del 
(i bukten S om den blivande broförbindelsen) inplacerad i ett ur 
botanisk synpunkt mycket känsligt område. Här utmynnar en ravin 
med yppiga bestånd av Matteuccia struthiopteris och med en växt- 
plats för Chrysosplenium alter ni folium. Allra värdefullast är emeller
tid två små bestånd av Circaea lutetiana mot berget innanför bukten. 
Helt säkert är arten ursprunglig här och torde ange, att också bok
skogen är spontan på platsen. Växtplatsen är uppgiven redan i 
Wahlenbergs Flora Suecica. Om småbåtshamn skall vara nödvän
dig även S om brofästet måste anläggningen ske med stor aktsamhet 
och inget ingrepp ske in mot berget. — Hamnområdet vid Munkviken 
bör icke få utsträckas till strandängen i södra delen med dess lilla 
förekomst av Limonium vulgare.

Vad badområdena beträffar, vill man gärna uttala den förhopp
ningen, att inga särskilda anordningar göres på land i form av 
exempelvis badhytter eller lekplatser, som kan skada vegetationen. 
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Koskär är ur botanisk synpunkt av stort intresse bl. a. på grund av 
rika förekomster av Carex maritima och Centaurium vulgare och små 
lokaler med Ononis repens, Artemisia maritima, Lathyrus maritimus, 
Ammophila arenaria och Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica. De två 
senare arterna förekommer även vid Köreviken och den sistnämnda 
också i badviken mot Kristineberg och vid Munkviken. I den över
silade sluttningen ovanför badplatsen vid Klubban förekommer 
Narthecium ossifragum, som är värd att skyddas.

Å hemmanet Röd har under de senaste åren anlagts en golfbana. 
Då i huvudsak endast odlad mark tagits i anspråk för denna, har 
just inga märkvärdigare växtlokaler spolierats. I generalplanen är 
mark reserverad för utbyggnad av golfbanan på Fiskebäcks utmarker 
ned mot Kristineberg och Gåsevik. I denna utbyggnadsetapp kan 
intressanta växtlokaler komma i farozonen. Det gäller i främsta rum
met en liten sumpskog, belägen ca 1 km NÖ om Stockevik på gården 
Fiskebäck l3, som hyser ett rikt bestånd av orkidén Corallorrhiza 
trifida. Platsens natur bör rimligtvis omöjliggöra dess inkorporering 
i golfbanan. På gården Fiskebäck l5, som ägs av Vetenskapsakade
mien, är det av största vikt, att lokalerna för Alchemilla alpina skonas. 
Dessbättre finns de största bestånden i bergbranter på ömse sidor 
om vägen ned mot gården, men arten förekommer också i beteshagen 
S om vägen på en helt annan lokaltyp, som bör bevaras. Vägen från 
gården till Gåsevik går över en skalgrusbank, och i kärret SV om 
denna finns en mindre förekomst av Selaginella. Detta stråk bör cj 
upplåtas åt golfbanan liksom cj heller ängen vid badviken Gåsevik 
med dess vackra och även iloristiskt intressanta torrängsvegetation. 
Bland arter här märks Arrhenatherum pratense, Cirsium acaule och 
Silene nutans.

Det ur botanisk synpunkt synnerligen värdefulla Gröderhamns- 
området med bl. a. rika bestånd av Selaginella selaginoides, Carex 
maritima, Dactylorchis incarnata och Circium acaule är i generalpla
nen upptaget som s. k. O-område (område som ej bör bebyggas). Det 
torde också vara skyddat genom strandlagens bestämmelser och 
genom där befintlig radaranläggning. Genom tillkomsten av den 
senare kan betesdrift ej längre förekomma inom området. Det bör 
därför tillses, att inte den intressanta fuktängen med Dactylorchis 
incarnata växer igen med buskar eller Filipendula ulmaria.

Under år 1966 har två projekt kommit till min kännedom, som 
inte finns upptagna i förslaget till generalplan och som ter sig oroande 
ur naturvårdssynpunkt. Det ena avser förläggning av kommunalt
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reningsverk för hela Skaftölandet till Gåseviksområdet med utsläpp 
i viken. Med hänsyn till vad som strax ovan sagts om detta områdes 
värde ur botanisk synpunkt men även till dess omistliga värde som 
badplats och naturskönt strövområde, vore det beklagligt om kom
munen skulle se sig nödsakad att förlägga reningsverket hit.

Det andra projektet gäller ny väg till Islandsbergs by, på bank över 
inre delen av Valbyfjorden och vidare längs dess östra strand. Denna 
vägsträckning skulle innebära ett synnerligt allvarligt hot mot de 
vackra och artrika brynen till krattskogen mot Valbyfjorden med det 
intressanta växtsamhället Geranietum sanguinei, som endast finns 
representerat här på hela Skaftölandet (se s. 11 och fig. 5). Vidare 
skulle den lilla översilade strandängen strax V därom med den i 
Bohuslän mycket sällsynta Lathyrus palustris komma att förstöras. 
En breddning av den gamla vägen till Islandsberg synes ur natur
skyddssynpunkt, men även av praktiska skäl, vara att föredraga.

Uppgifter om inventeringen och förklaring till artförteckningen.

Utöver vad som redan meddelats om inventeringsarbetet (s. 56), vill 
jag nämna, att jag haft värdefull hjälp av några forskare vid Kristineberg, 
särskilt lektor Sven-Erik Blom och professor Lars Silén. Några exkur
sioner företogs på sin tid tillsammans med konservator Iwar Arwidsson, 
lektor David Nilsson, folkskollärare Sture Nilsson, mag. scient. Aage 
Bohus Jensen och fil. dr Gunnar Gustafson. Den senare underlättade 
under sin tid som föreståndare för Kristinebergs Zoologiska Station mitt 
arbete bl. a. genom att ställa stationens motorsnipa till mitt förfogande. 
Jag vill också nämna, att mina söner gjort mig sällskap på otaliga exkur
sioner och bl. a. varit mig till stor hjälp vid roddturer ut till holmarna. Den 
31.8.1952 företog Botaniska Föreningen i Göteborg under Sture Nilssons 
och min ledning en exkursion på Skaftön.

Av intressantare och kritiska arter har alltid beläggexemplar lämnats 
till Botaniska Trädgårdens (sedermera Universitetets) i Göteborg herbarium, 
där mina bestämningar kontrollerats av herbariets intendenter. I särskilt 
stor tacksamhetsskuld står jag till fil. dr Carl Blom för hans ständiga 
beredvillighet att bestämma material av kritiska växtsläkten och till fram
lidne fil. dr Harald Fries för hans alltid visade intresse för mitt arbete med 
Skaftö-floran. Med sin eminenta kännedom om bohusfloran gav han mig 
många värdefulla anvisningar för sökande efter arter. Flan hjälpte mig också 
vid genomgången av den av honom förda, omfattande bladkatalogen till 
bohusfloran. Många uppgifter ur denna ingår i min artförteckning. De avser 
arter, för vilka Fries i sin flora endast angivit en frekvensuppgift men som 
för Skaftö, enligt min mening, bör redovisas med lokaler. I många fall an- 
föres förstagångsfynd för socknen av arter, men det har aldrig varit min 
avsikt att försöka genomföra detta konsekvent. En del av mitt Sorbus »aria»- 
material har granskats av lektorn fil. dr Alf Liljefors, en del av Euphra- 
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sza-materialet av professor Ivar Segelberg och Co/oneas/er-material av 
fil. dr Bertil Hylmö. Material av Taraxacum har bestämts av dr Bernhard 
Saarsoo, banktjänsteman Torsten Borgvall och redaktör Carl-Fredrik 
Lundevall. Vidare har jag erhållit värdefulla upplysningar av professor 
Erik Almquist och dr G. Ankarswärd. Några bergartsprov har granskats 
av fil. mag. Lennart Samuelsson. Lektor Sven-Erik Blom har läst ett 
första manuskript till artförteckningen, och fil. lic. H. Peter Hallberg 
har gått igenom hela avhandlingen i manuskript och gjort flera värdefulla 
påpekanden. Med lantmätare Claes Mattsson har jag haft tillfälle diskutera 
naturskyddsfrågor. Den engelska texten har granskats av docent Urban 
Ohlander.

För all denna hjälp i arbetet uttrycker jag min stora tacksamhet.
Nomenklaturen i artförteckningen är med några få undantag densamma 

som i Hylander: Förteckning över Nordens växter (1955). För området 
nyupptäckta arter och hybrider, dvs. sådana som tillkommit efter utgivandet 
av Fries’ flora (1945), har markerats med * framför namnet.

För att få en samlad bild av Skaftö-floran har jag varit tvungen att i 
artförteckningen medtaga även de publicerade lokalerna jämte ovannämnda 
uppgifter ur Fries’ bladkatalog. Med (!) efter en lokaluppgift anges, att 
jag återfunnit arten på lokalen i fråga. Nytillkomna lokaler skiljes från 
tidigare kända genom tecknet —. Då ovisshet rått angående identifieringen 
av en av mig funnen växtplats med tidigare uppgiven, har jag föredragit 
att redovisa den bland nytillkomna lokaler. I vissa fall har det synts mig 
bäst att ge en samlad uppräkning av de av mig kända växtplatserna.

För lokalangivelserna har använts generalstabskartorna 4L Uddevalla 
SV och NV (skala 1:50 000), men vissa namn har också upptagits från de 
ekonomiska kartbladen 41 Nordbonden, 42 Fiskebäckskil och 48 Lysekil. 
I övrigt hänvisas till namnkartan (fig. 1). Beträffande vissa holmar råder 
en viss namnförbistring. På de moderna kartorna bär två olika holmar 
samma namn, nämligen Usholmen. För att skilja dem åt har jag använt 
beteckningarna 1 resp. 2. Den förra kallas på den äldre generalstabskartan 
Ulfsholmen. Långö bär på den äldre kartan namnet L. Långholm och Bred
holmen St. Långholm. Porsholmen kallas enbart Långholm. På den ekono
miska kartan finns namnet Långholmen på den smala holmen på östsidan 
av Porsholmen (nu i landförbindelse med denna). Den gamla generalstabs
kartan har namnet Berg på två platser på Skaftölandet, dels V om Grön- 
skult som på den nya kartan, dels SV om Edsvattnet, vilket omöjliggör 
säker identifiering av vissa äldre lokaluppgifter. Namnet på den stora 
sandbukten på N. Skaftön bör vara Koskär och ej Kvarnviken. Det senare 
namnet bör användas på viken längre västerut vid bäckravinen.

Följande förkortningar har använts:

F-kil =Fiskebäckskil 
G-sund = Grundsund 
K-berg = Kristineberg 
Rg-vik =Rågårdsvik 
Anksw. =G. Ankarswärd 
Aresch. = J. E. Areschoug

A. Bgn =A. Berggren

Arw. =Th. Arwidsson

C.-F. L. - Carl-Fredrik Lundevall

Deg. =Gunnar Degelius

Elias. “A. G. Eliasson
Er. At = Erik Almquist
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Fröm. = Ingmar Fröman 
G. Joh. = Gunnar Johansson (Lo

hammar)
G. Nn = Gunnar Nilsson (De-

GELIUS)

H. Fr. =Harald Fries

Lundb. =Folke Lundberg 
Sam. = Gunnar Samuelsson 
Sjög. =Josef Sjögren 
St. Nn “Sture Nilsson 
Sun. =Svante Suneson

samt hb. Gbg, hb. L. och hb. U. för herbarierna i Göteborg, Lund och 
Uppsala.

Artförteckning.

Lycopodium selago. T. allm. på hällmark, men i regel små bestånd.
*L. annotinum. Sails. 600 m SSY om Yägeröd (nedom g. landsv., litet 

best., L. Silén o. Sun. 1958); mell. Stockevik o. Åseberget (vid stig nära 
barrtr.plant. 1962 spars.).

L. clavatum. Rödberget (Er. At); mell. K-berg o. Stockevik samt mell. 
Lönndal o. Stockevik (Fröm.); Långö (Sjög.); Vägeröd (H. Fr.). — Mell. 
St. Skaftö o. Koskär, Blåbergsholmen, 600 m NNV om Fiskebäck, NÖ om 
Slätten, SÖ om Stockevik. Små förek.

Selaginella selaginoides. Mell. G-sund o. F-kil (1835 Aresch.) = Gröder- 
hamn (Fröm.) (!); Gåsö (Anksw.) (!). — Förek. rikl. vid Gröderhamn på 
fast ängsm. o. i tuv. kärräng (oftast på tuvornas sidor). Gåsö-lok. torde 
avse en förek. på NÖ. delen av Storön i likartad kärräng. En mindre förek. 
funnen västerut vid viken mell. Storön o. Tjällsö. En liten lok. upptäckt 
1960 av S.-E. Blom mell. K-berg o. Gåsevik (I).

Equisetum arvense. Allm.
E. silvaticum. Allm.
E. pratense. Mindre allm. Fiskebäck o. Evensås (!) (Er. At); Ögården (!), 

Vägeröd, K-berg (!), Stockevik, Grönskult, Gunnesbo, Fossa (!) o. Islands
berg (H. Fr.) — Lunnevik, Kvarnviken.

E. palustre. T. allm.
E. fluviatile. Allm.
*E. hiemale. N om Gunnesbo i västbranten rikl., lok. delvis hotad gm 

husbygge 1964.
Ophioglossum vulgalum. Flerst., mest i övre delen av strandängar. Skaftö 

gård, Vägeröd o. F-kil (Er. At), sistn. lok. antagl. Fiskebäck (vid kilen 
nära landsv.) (!); inre del. av F-kilen (Deg.) =Sälvik o. Vägeröd (!); Ram- 
holmssundet (St. Nn) (!); Stuveröd (H. Fr.) (!); Gåsö (A. Bgn) (!). — Ö om 
Ögården talr., Hea (mot St. Skabbh.), Ramholmen (2 lok. på västsid.), 
V om Asparna, Islandsberg (vid Valbyfj. o. Skallhavet). På Gåsö rika best. 
vid viken NNV om samh., i kärräng NV om Lunnevik (g. långt fr. havet)
o. vid Kalvhagefj. (både på Gåsö- o. Storö-sid.). Synes ha ökat i frekv. under 
senare år på Gåsö o. Storön.

Botrychium lunaria. Klubban (Er. At); Blåbergsholmen (Sam.); Stockevik 
(A. Bgn). -— Koskär, Gröderhamn, Sörhålet o. Grötö (S.-E. Blom) (!), på 
dessa lok. rikl. På Grötö-lok. sågs 1965 flera ex. med spridda sporangier på 
den sterila bladloben.
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Pteridium aquilinum. Allm.
Matteuccia struthiopteris. Lunnevik (H. Fr., Deg.) (! djup ravin Ö om 

landsv.); F-kil (H. Fr.) =ravinen vid Bökevik (!), här inplant, på 1930-t. 
från Fiskebäck i Lysekil (enl. uppg. av fil. dr G. Gustafson).

Woodsia ilvensis. Grönskult (Er. At) (!); F-kil (G. Nn [Deg.]); K-berg (!), 
Gunnesbo (!) o. Lönndal (2 lok. !) (H. Fr.). — Kvarnviken, Blåbergsholmen, 
S om Stuveröd (mot Ramholmssundet). Oftast små best.

Cystopteris fragilis ssp. eufragilis. T. allm.
Athyrium filix-femina. Allm.
Lastrea thelypteris. Holme vid Gåsö huvud (1916 C. Skottsberg), torde 

avse Usholmen 2, där arten förek. rikl. i ett myrstråk uppe på holmen. — 
Tjällsö (kärrstråk i norr, mkt rikl.) (Anksw., muntl. medd.) (!); Flatholmen.

L. phegopteris. Allm.
L. dryopteris. Allm.
Dryopteris filix-mas. Allm.
D. spinulosa. Allm.
D. dilatata. Allm.
*Blechnum spicant. 500 m V om Fiskebäck (i gammalt vägdike, 1 stort 

ex., iaktt. sed. börj. av 1940-t.); 600 m NNV om Fiskebäck på avstyckad 
tomt (flera ex. tätt tills, på ljungmark, lok. upptäckt 1965, spolierad vid 
planering 1966 trots påpekande för ägaren); N om Stockevik (2-3 stånd vid 
vattensaml. nedom en sydexpon. klippvägg, iaktt. sedan 1945; fyndet publ. 
av H. Fries 1947); G-sund: västsidan av Ösö (1 större tuva mell. en vatten
saml. o. en SV-expon. bergsida, upptäckt 1959). Under de 20-25 år, som 
jag observerat ett par av lok., har just ingen förändr. i best. ägt rum; väl- 
utveckl. sporofyll har ofta förkommit.

Asplenium trichomanes. T. allm.
*A. ruta-muraria. Islandsberg; innanför nya fyren, springa i kalcitförande 

gnejs, några få ex. (se Suneson 1966).
A. septentrionale. Allm.
A. septentrionale x trichomanes. G-sund (Aresch.); Lunnevik (Krok).

- Blåbergsholmen (L. Silén) (!); Gröderhamn; Lönndal (vid landsv.) 
(S.-E. Blom) (!); S om Islandsbergs by (nära Skallhavet).

Polypodium vulgare. Allm.
Pilularia globulifera. Flerst. på Skaftön. K-berg (1885 Wahlstedt i hb. 

Gbg); Klubban o. Evensås (Hartm. fl. 12 uppl.); F-kil (O. Nordstedt); 
Skaftö gård (H. Fr., Deg.); G-sund (H. Fr.); NÖ om Stockevik (G. Joh. 
[Loh.]). — Av förf. iaktt. förek.: Klubban (rikl. i en damm nära Zoolog. 
St., lok. nu förstörd gm bebyggelse), Gröderhamn (vattenhåla). Dessa två 
lok. visade 1930 av fil. dr I. Arwidsson. Östersidan (näckrostjärn), L. 
Skaftö (rikl. i tjärnen ovanför gården), F-kil (vattenreservoaren, den 
s. k. Madammen, VNV om Fiskebäck (ett par vattensaml. i bergen o. gamla 
åkerdiken V därom, rikl.), mell. Grönskult o. Berg (damm på berget, 
rikl.).

Picea abies ssp. europaea. Flerst. plant, o föryngr. fr. planter.
P. glauca. Inpl. här o. var i markerna, t. ex. Yägeröd (Deg.), SÖ om Stocke

vik, NÖ om Backa, mell. Stuveröd o. Hea, Ramholmen, Islandsberg. Ett 
enst. ex. funnet på Flatholmen.
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Larix decidua. Plant, på några ställen, t. ex. Vägeröd (Deg.), Stuveröd, 
Ramholmen, Islandsberg.

Pinus silvestris. Flerst. planter.
P. mugo. D:o.
P. nigra. Planter, på några ställen i markerna, t. ex. Koskär, NV om 

Fiskebäck, N o. S om Åseberget, Lönndal, N om G-sund.
Juniperus communis. Allm.
Taxus baccala. Gåsö (A. Bgn); torde avse ett åldrigt, nedligg. ind. på 

östsid. av Storön (visat för förf. 1947 av lektor Dav. Nilsson). — Bökevik 
(säkerl. inpl.).

Typha latifolia. Allm., särsk. på holmarna, synes ha ökat i frekv.
Sparganium minimum. Kvarnviken (Er. At); Flatholmen (G. Joh. [Loh.]); 

Östersidan (G. Nn [Deg.]). — Tjärn N om Lunnevik, S om Vägeröd, N om 
Åseberget, tjärnen SÖ om Fossa, Barnemyr, mell. Islandsbergs by o. Ar- 
sund, S om inl. t. Valbyfj., Storön (S om punkt 31), Tjällsö (norra de
len).

S. angustifolium. Allm. på Skaftön o. holmarna. På karta 13 i IT. Fries’ 
fl. ligger alla lok. på Skaftön vid havet, men arten förek. även i vattensaml. 
mitt inne på ön.

*S. angustifolium x simplex. Edsvattnet. Det. C. Blom.
S. simplex. Fossa (H. Fr.). — Edsvattnet; Ö om inre ändan av F-kilen 

i kärr nära Vägeröd ränna.
S. glomeralum. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (J. Tholén). — Förgäves 

eftersökt.
S. ereclum ssp. microcarpum. Mindre allm. Fiskebäck o. Ögården (Er. At); 

Koskär (1), Vägeröd (!), Edsvattnet (!) o. Grönskult (H. Fr.); Långholmen 
(A. Bgn) =? Porshohnen (!); Lunnevik (Deg.). — Ulvemyren, mell. Fiske
bäck o. Röd, 300 m S om Åseberget, N o. S om Gunnesbo, St. Skabbholmen, 
mellersta Gräsholmen.

Lemna minor. T. allm., mest vid gårdar o. i hällkar på holmarna.
*L. gibba. Gräsholmarna, Körholmen o. Bonden i fågelgödsl. hällkar 

(Suneson 1959). Fynden gjordes 1958. Efter deras public, har dr G. An- 
karswärd i brev medd. förf., att han redan i början av 1950-t. funnit arten 
på just dessa holmar. Sommaren 1965 påträff. arten rikl. även på den västra 
av Gräsholmarna.

Triglochin palustre. T. allm. i kärr o. på översilade strandängar.
T. maritimum. Allm.
Potamogeton pusillus. Islandsberg o. N om G-sund (!) (H. Fr.); mell. 

Rg-vik o. Fossa (St. Nn) (!); östra Gräsholmen (U. Holmer hos Woldmar 
1957). — S om Vägeröd, Gåsevik (S.-E. Blom), S om Gunnesbo, Långö, 
Usholmen 2, Säingarna o. Körholmen.

P. alpinus. Edsvattnet (H. Fr.) (!). — Som K-berg (vattensaml. i bergen), 
det. C. Blom.

P. polygonifolius. Klubban o. Kvarnviken (Er. At); Flatholmen (W. Johns
son); Stockevik (G. Joh. [Loh.]); Gåsö (H. Witte); Koskär (? = Kvarnviken), 
Skaftö gård o. Islandsberg (!) (H. Fr.). — NV om Fiskebäck, N om Åse
berget, SÖ om Fossa, N o. NÖ om G-sund.

P. natans. Allm.
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P. gramineus. Flatholmen (I. G. Clason); Gåsö (V. Wittrock). — N om 
G-sund (St. Nn o. Sun.); NNÖ om Backa, det. G. Degelius.

*P. gramineus xnatans. S om K-berg (vattensaml. i bergen), det. C. 
Blom.

Ruppia maritima. Flerst. vid grunda stränder med lös botten samt i 
kanalen mell. Hea o. Fossa.

R. spiralis. Hea-viken (Er. At) (!); F-kilens inre del (!), Bamholmen (!), 
Näreby o. Islandsberg (H. Fr.).

Zostera marina. Allm. Arten har dock långt ifrån helt hämtat sig efter 
Zostera-pesten i början av 1930-t. (Lönnberg & Gustafson 1933).

[Z. hornemanneana Tutin. Uppgiven av Tutin (1937) för Skaftö: Blå- 
bergsholmen (osäker, se Dahlgren 1939, H. Fries 1945 o. Hylander 
1953).]

Z. nana. Sälls. Kvarnviken (Er. At, Deg.) = Koskär 1965 (!); F-kil (J. 
Erikson).

Alisma plantago-aquatica. Allm.
Narlhecium ossifragum. Klubban (Er. At) (!). — Förek. på 2 små lok. N 

om Klubban, dels på en översilad sluttn. mot havet, dels i kanten på en 
liten myr högre upp. Det senare best. delv. skadat av en väg t. sommarst.

Allium schoenoprasum. K-berg (förvildad?, Fröm.). — SÖ om Klubban, 
Stockevik, L. Backa (i dessa fall bergiga omr. intill bebygg.), Gåsö: syd
spetsen (rikl.).

A. oleraceum. T. allm.
A. vineale. Allm.
A. scorodoprasum. Gåsö (H. Fr.) (!); Kvarnviken (E. Carlsson). — NÖ 

om Evensås skola, SSV om L. Backa. På Gåsö sedd i o. NV om samh. samt 
NV om Lunnevik; under senare år i påtagl. spridn., trol. på gr. av upphör, 
bete.

Gagea lutea. Lunnevik (!), Fiskebäck (I), Grönskult o. Fossa (H. Fr.). — 
S om L. Skaftö, N om Gunnesbo, Nycklevik.

Lilium bulbiferum. NÖ om Evensås skola (förvildad).
Ornithogalum umbcllatum. SV om Bamdal, Ramholmen (söderut); för

vildad.
Maianthemum bifolium. Allm. Förutom i skogar även på ljunghed (t. 

ex. på Ösö) samt på en del holmar, t. ex. Usholmen 2.
Polygonalum odoratum. T. allm., särsk. i sprickor på klippstränder, även 

på holmarna, t. ex. Flatholmen o Dammholmen.
*P. multiflorum. SÖ om L. Skaftö (litet best. i björnbärssnår, säkerl. 

spontan).
Convallaria majalis. T. allm. på Skaftön. Gåsö (mot Kalvhagefj. o. V om 

Lunnevik), Ramholmen. — På Islandsberg i hedveget.
Paris quadrifolia. Islandsbergs by (H. Fr.) (2 lok.!), Gåsö (A. Bgn).
Iris pseudacorus. T. allm., även långt ut på holmarna, t. ex. Långö, 

Gräsholmarna.
Juncus squarrosus. Flerst. på Skaftön, gärna vid stigar.
J. compressus. F-kil (Elias.); Skaftö gård, Grönskult, Röd o. Stuveröd 

(H. Fr.); Fossa (Lundb.) (!); Gåsö (Lindeberg). — Långedalen, NV om Lönn
dal.
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J. Gerardi. Allm.
J. tenuis. T. allm. på Skaftön, på stigar o. mindre vägar.
J. bufonius. Allm.
J. bulbosus. Allm.
J. articulatus ( = J. lampocarpus). Allm.
J. alpinus ssp. nodulosus. Rödskären (Arw.); Evensås o. Östersidan nära 

landsv.bron (H. Fr.). — Östersidan vid näckrostj., Gröderhamn (St. Nn
o. Sun.); Gåsevik (S.-E. Blom); Barnemyr, NY om Lönndal, N om G-sund, 
Storön (Selaginella-kärret).

J. effusus. Allm.
J. conglomerate. Allm.
J. filiformis. Allm., även ute på holmarna, t. ex. Långö o. Fredagsh. 
Luzula pilosa. Allm.
L. campestris. Allm.
L. multiflora ssp. occidenialis. Allm.
Setaria viridis. F-kil (H. Asklund) (1); nära Berg (Fröm.); Islandsberg o. 

Rg-vik (1) (St. Nn). — Evensås (små ex. på berget N om landsv.), Sörvi- 
karna, K-berg, N om Gunnesbo.

Sieglingia decumbens. Allm.
Molinia coerulea. Allm.
Phragmites communis. Allm. Invaderar sidlänt ängs- o. åkermark.
Nardus strida. Allm.
Melica nutans. Skaftön flerst., särsk. i branter. Gåsö (G. Joh. [Loh.]). — 

Ramholmen.
M. uniflora. Skaftö ut. närm. lok.uppg. (1863 W. Johnson i hb. Gbg); 

Skaftö gård (Hård) (3 lok.l); Vägeröd (Er. At, Deg.) (!); Ö om Edsvattnet
(1), Grönskult o. Stuveröd (H. Fr.). Sistn. två lok. torde avse raviner NNV 
om L. o. SÖ om St. Stuveröd (!). — N om Gunnesbo (i västbranten).

Glyceria fluitans. Allm.
[G. plicata. Enl. karta 29 i H. Fries’ fl. osäker för Skaftö. — Förgäves 

eftersökt.]
Fesiuca ovina ssp. vulgaris. Allm.
F. rubra. Allm., särsk. i strandängarnas övre del.
F. pratensis. Allm.
F. arundinacea. F-kil 1896 (E. Beifrage); K-berg (Fröm.). — Manshol- 

men.
Lolium perenne. Allm.
L. multiflorum ssp. italicum. K-berg (St. Nn).
L. temulenlum. Skaftö ut. närm. lok.uppg. (Aresch.); Lunnevik (Krok); 

Kvarnviken (Er. At); V om F-kil (Fröm.) = K-berg (Strömfelt); Evensås
o. Vägeröd (H. Fr.).

L. remotum. Lunnevik (Krok).
Poa annua. Allm. Anmärkn.värd förek.: Y. Gräsholmen.
P. trivialis. T. allm. på Skaftön. Usholmen 2, Kniparen.
P. pratensis ssp. eupralensis. Allm. — ssp. irrigata. Skaftö gård (H. Fr.); 

F-kil (M. Grauers). — v. nobilis. Lunnevik, Näreby o. Islandsberg (H. Fr.). 
P. compressa. T. allm., särsk. på vägkanter.
P. nemoralis. Allm.
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P. palustris. Ulvsholmen (Arw.) = Usholmen 1. — NÖ om Evensås skola, 
Fiskebäck o. Närberget vid Bökevik (S.-E. Blom) (!).

Puccinellia distans. Lunnevik (Er. At); Stuveröd, Näreby o. Rg-vik 
(H. Fr.). — S om Näreby (öppen yta i saltäng). Enl. H. Fries (muntl. medd.) 
skulle arten gärna förek. vid gödselstäder.

P. retroflexa. Allm., mest på klippstränder, men även sedd på strandängar 
vid Stockevik o. Näreby.

P. maritima. Allm. på stränder o. saltängar.
Catabrosa aquatica. F-kil o. Långö (!) (G. Joh. [Loh.]).
Briza media. Allm.
Cynosurus cristalus. Allm., gärna vid stigar o. vägar.
Dactylis glomerata. Allm.
Avena strigosa. Skaftö ut. närm. lok.uppg. 1879 (N. J. Scheutz), 1890-t. 

(A. Vinge).
A. fatua. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. 1922 (J. E. Palmér, i hb. Gbg); 

Fiskebäck, Lönndal o. Rg-vik (St. Nn). — Lönndal rikl. 1960-1966, Evensås 
1961 enst. ex.

A. saliva. Advent, i enst. ex. på Ö. Gräsholmen (U. Holmer hos Wold- 

mar 1957) (!), V. Gräsholmen, Råttholmen, Säingarna o. Bonden.
Arrhenatherum elatius ssp. vulgare. T. allm.
A. pubescens. Allm.
A. pratense. K-berg (Hård); Stockevik o. Vägeröd (H. Fr.). —På K-berg 

är arten antr. vid Närberget o. på 2 lok. mot Gåsevik samt på Blåbergs- 
holmen (S.-E. Blom) (!).

Triselum flavescens. F-kil (Fröm.); torde avse åkerrernar S om kyrkan, 
några mindre best. (S.-E. Blom) (!), det största utplånat 1966 genom ny 
vägsträckning.

Deschampsia caespitosa. Allm.
D. flexuosa. Allm.
Aira praecox. Allm. på Skaftön och på holmarna, särsk. på grund mark 

upp mot hällar.
Holcus lanatus. Allm. Antr. även på de yttre holmarna, t. ex. Säingarna, 

Gräsholmarna o. Bonden.
H. mollis. Ulvemyren, mell. Gunnesbo o. Fossa o. S om Vallarna (St. 

Nn). — NV om Slätten (G. Lybing) (!), mell. Lunnevik o. Ögården, mell. 
Fiskebäck o. Ulvemyren, SV om Fiskebäck, Nycklevik; alla lok. på åkerrenar 
el. nära åkrar.

*H. lanatus x mollis. Åkerkanter mell. Fiskebäck o. Ulvemyren, inter 
parentes, ganska rikl. 1961-65.

Apera spica-venti. Skaftö gård (Er. At); Evensås (G. Nn [Deg.]); Ögården, 
Stuveröd o. Stockevik (H. Fr.). — Ramholmen (obrukad åker söderut 
1950 o. 1952, nu utgången).

Ammophila arenaria. Gåsö (E. Th. Fries), torde avse badpl. S om samh. 
(!). — Köreviken 1961 stort best.; Koskär 1965 1 ex., 1966 tydlig ökning; 
Grötö 1965 litet best.

Calamagrostis epigeios. T. allm.
C. canescens. Skaftö gård (A. Vinge) (!); Evensås (!), Islandsberg (!) o. 

Stuveröd (H. Fr.). — Ravin N om Ulvemyren, Röd (kärr vid ålderdomsh.).
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1



80 SVANTE SUNESON

C. negleda. F-kil (Er. At) (! 1966 NV om storalandsv.bron på översilad äng).
Agrostis stolonifera. Allm., särsk. på översilade strandängar.
*A. gigantea. Numera t. allm. på gräsplaner, i vallar o. på åker- o. väg

renar. K-berg, mell. Fiskebäck o. Röd samt mell. F-kil o. Stockevik (1952 
St. Nn o. Sun.); SÖ om L. Skaftö 1955, Sörvikarna 1958, St. Skaftö, Evens- 
ås, Slätten o. Fossa 1959.

A. tenuis. Allm.
A. canina ssp. fascicularis. Allm. på ängsmark. — ssp. montana. Tistel

holmen ( = Testholmen) (Sv. Murbeck); F-kil (Billmansson). Är allmän på 
hällmark.

Alopecurus pratensis. Allm.
A. arundinaceus. Gåsö, östsidan 1916, 1936 (Er. At) (!). — Förek. på 

ömse sidor av stigen innanför Gråfålen (4 små best.).
*A. arundinaceus x pratensis. Gåsö: ett större bestånd (ca 15 m2) intill 

sistn. växtplats.
A. geniculatus. Allm.
*Phleum pratense ssp. nodosum. Stockevik.
Ph. pratense ssp. vulgare. Allm.
Phalaris arundinacea. Lunnevik (O. Landgren); Skaftö gård, Grönskult = 

mell. Grönskult o. L. Stuveröd (!), Stuveröd =? ravin SÖ om St. Stuveröd 
(!), Gunnesbo =? mell. Gunnesbo o. Fossa (I) samt Islandsbergs by (!) 
(H. Fr.). — Vägeröds dalar (strandsnår), mell. Lönndal o. Näreby (åker- 
holme).

*Ph. canariensis. V om Fiskebäck (avstjälpn.pl.) 1953 många ex., sedan 
försvunnen.

*Hierochloe odorata. Usholmen 2 (kärr på södra delen, rikl.).
Anthoxanthum odoratum. Allm.
Bromus inermis. F-kil (Er. At) (! rikl. mell. samh. o. Bökevik). — V om 

Fiskebäck (avstjälpn.pl., 2 ex. 1959), Ö om Röd (1959), Stockevik o. K-berg 
(1960).

*B. sterilis. F-kil, tomt vid huvudgatan (S.-E. Blom 1958) (! 1959-62).
B. arvensis. F-kil (Aresch.); K-berg (St. Nn) (S.-E. Blom 1956-57); Skaftö 

gård o. Stuveröd (H. Fr.). — Berg 1958.
B. secalinus. Sälvik 1884 (G. Lagerheim); V om F-kil (Fröm.); K-berg 

(Sjög.); Skaftö gård, Röd, Stuveröd o. Rg-vik (H. Fr.). — Vägeröd (åker 
vid ladug. 1961 o. vid inre F-kilen 1962).

B. racemosus. Lunnevik, Skaftö gård, Gunnesbo, Fossa, Näreby (! mot 
Skallh.) o. Islandsberg (! mot Valbyfj.) (H. Fr.). - Nycklevik. — Arten
förekommer typiskt mell. strandäng o. åker.

B. hordeaceus (B. mollis). Allm.
Triticum aestivum. Advent, på Skänklingarna (få ex.).
Elytrigia repens. Allm. — v. maritima. F-kil (I. G. Clason). — Koskär.
*E. juncea ssp. boreoailaniica. Barrlind 1958; Blåbergsholmen 1958 (S.-E. 

Blom) (! 1965 rikl.); K-berg (mot Närberget) 1959 (S.-E. Blom) (!); Koskär 
1961 enst., 1965 rikl.; Köreviken 1961-65; Munkviken 1965 enst.; Grötö
1965. Arten tydl. i spridn.

*E. juncea ssp. boreoatlantica x repens. Det C. Blom. 1 km V om Asparna 
(vid Skallh.), N om G-sund (blockstr.).
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Elymus arenarius. Allm.
Roegneria canina. Vägeröd o. Skaftö gård (Er. At); Grönskult (H. Fr.) =? 

västbranten N om Gunnesbo (!). — SÖ om L. Skaftö, Fossa.
Eriophorum vaginatum. Allm.
E. anguslifolium. Allm.
Scirpus silvaticus. Fiskebäck (! landsv.kant), Edsvattnets utlopp (!) 

o. Ö om Grönskult (H. Fr.). — 600 m S om St. Stuveröd, Ulvemyren. 
S. maritimus. Allm.
S. lacuslris. Sails. Edsvattnet (H. Fr.). — Tjärnarna N om G-sunds idrotts- 

pl. o. SÖ om Fossa.
S. Tcibernaemontani. Allm.
S. setaceus. Strax S om Stockevik (!) o. 1 km Y om Rg-vik (St. Nn). — 

SV om Åseberget (stigen mot Munkviken), V. stranden av Barnemyr rikl. 
Yid Stockevik iakttogs arten flera somrar under 1940-t. på en stig på två 
långt åtskilda ställen; på det övre av dessa är den nu försvunnen på gr. 
av igenväxn., på det nedre anträffades den ej under mitten av 1950-t. på 
gr. av att fyllnadsmater. lagts ut, men är nu åter iaktt. där.

Blysmus rufus. Allm.
B. compressus. T. allm. i rikkärr och på fuktängar.
Eleocharis palustris. Allm.
E. mamillata. Klubban (H. Fr.); 500 m SÖ om Sälvik (= Edsvattnet!) 

o. mell. Fossa o. Rg-vik (St. Nn). — Slaktarn (vid Koskär); V om Vägeröd; 
Rlåbergsholmen (S.-E. Blom) (!); Stockevik (vattensaml. norrut); S. om 
Gunnesbo; Porsholmen; Storön; Tjällsö.

E. uniglumis. Allm. på söt- o. brackvattenpåverkade strandängar. 
E. pauciflora. G-sund (Aresch.) (! torvtäkt N om samh., rikl.); Vägeröd, 

Skaftö gård, Edsvattnet, Klubban, F-kil o. Fossa (H. Fr.). — Östersidan 
(mot näckrostj.); Gåsevik (S.-E. Blom) (!) rikl.; S om K-berg; Sörhålet; 
SV om Åseberget (stigen mot Munkviken); Munkviken (södra); Barnemyr; 
Storön (mot Gåsö) rikl.

Trichophorum caespitosum ssp. germanicum. Allm. i myrar bland bergen. 
Rhynchospora alba. Flerst. på Skaftön (särsk. norra delen; på södra delen 

anteckn. fr. en vattensaml. VNV om Fiskebäck o. en myr S om inloppet t. 
Valbyfj.). Gåsö (Skottsberg). — Grötö.

[Rh. fusca. Skaftö ut. närm. lok.uppg. (Palmérs fl.). Osäker uppg. Torde 
ej finnas.]

Carex maritima (C. incurva). Skaftö ut. närm. lok. uppg. (1889 A. N. 
Johnsson i hb. Gbg); F-kil (Elias., G. Nyman 1916, Er. At) =Bökevik 
(C. Skottsberg 1916) (!); Lunnevik (Krok); Koskär (Krok) Kvarnviken 
(Deg.) (! rikl.); Stockevik (A. Bgn) (!); Gåsö (Anksw.) (!); Flatholmen o. 
Körholmen (G. Joh. [Loh.]). — Gröderhamn (rikl. innanför stora viken o. 
mot Sörhålet). — Vid Bökevik, där arten fanns under 1930- o. möjl. också 
början av 1940-talen, är den nu utgången, trol. på gr. av det intensiva bad
livet där. Vid Stockevik fanns den t. rikl. innanför hamnen på 1930- o. 
1940-talen men tycks nu vara försvunnen, antagl. på gr. av bollsparkn. 
o. utläggn. av avskräde. Gåsö-lok. torde avse gräsmarken vid stigen på 
NÖ. delen av Storön (t. rikl. förek.).

C. dioeca. T. allm.
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C. canescens. Allm.
*C. remola. Ravin SÖ om St. Stuveröd mot Ramh.-sundet, end. några 

tuvor.
C. echinala. Allm.
C. paniculata. Flatholmen (1916 C. Skottsberg i hb. Gbg).
C. contigua. Allm.
C. Pairae. Skaftö gård (H. Fr.).
C. lamprophysa (C. nemorosa). K-berg (Fröm.); Gåsö (A. Rgn) (!); Fossa 

(! landsv.dike) o. Ramholmen (! N om Trankoket) (H. Fr.). — V o. SV om 
Vallarna (3 lok.), V om Asparna, SÖ om Lönndal o. Ö om Islandsbergs by 
(6 lok., alla vid Skallhavet), V om Lönndal (N. och Ö. stranden av Valbyfj.), 
Gröderhamn 1963-65 en tuva (nyinvandrad), Storön (mot Usholmen 2), 
Tjällsö (S om V. Gåsö). — På Gåsö förek. arten dels vid viken NNV om 
samh., dels i kärräng NV om Lunnevik (rel. långt fr. havet; arten förek. 
annars i regel i övre delen av strandängar). — Flatholmen få ex. 1967.

C. disticha. Allm.
C. arenaria. T. allm.
C. leporina. Allm.
C. paleacea. K-berg åt Gåsöredden (hb. U.) = Gåsevik (!); Lunnevik 

(Deg., H. Fr.) (!); Jonsborg (H. Fr.). — Mell. Gåsevik o. Sörhålet i klipp
bassäng (S.-E. Blom) (!), Galjholmen (lilla holmen i SV). — Utbredn. karta 
f. västkusten hos Gillner (1960, s. 172).

C. recta (C. kattegatensis). Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (1868 E. B. Alm- 
quist i hb. Gbg); Ögården (Deg., H. Fr.) (! bukten österut, i typ. Carex 
recfa-samh.); Lunnevik ( = S om L. !), F-kil, Stuveröd, Ramholmen o. Jons
borg (H. Fr.). — Vägeröd ränna, NV om Sälvik, Gåsevik, Fredagsholmen 
o. Galjholmen (lilla holmen i SV).

C. nigra. Allm.
C. magellanica. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (Hjärne i hb. L.); Flatholmen 

(Er. At) (1); Grötö (G. Joh. [Loh.]) (! två lok.). Tjällsö, nordsidan (S.-E. 
Blom) (1).

C. flacca. T. allm. på skalgrus och i rikkärr.
C. panicea. Allm.
C. punctata. Klubban o. N om Stockevik (A. Bgn); nära G-sund (N. o. S. 

sid. av viken mot Valbyfj.) o. N om Islandsbergs huvud (A. Harpen); 
Jonsborg (sydsidan nära fyren) (H. Fr.). Lokalerna närmare beskrivna av 
Frisendaiil (1940). — Arten återfunnen på Stockeviks-lok. ( = halvön 
utanför Gröderhamn) av förf. 1959, på N. sid. av viken mot Valbyfj. av 
förf. o. S.-E. Blom 1959 (8-10 små förek. V om Skutevik) och av förf. 
1965 N om Islandsbergs huvud (15 små förek. innanför nya fyren), 400 m 
N om Klubban (6 m2 yta) samt på Jonsborgs-lok. Vidare antr. av förf. 
1959 200 m N om SV. udden på Ösö och 1965 700 m NNÖ om Klubban 
(ny lok. ca 8 m2).

C. distans. T. allm. i övre delen av strandängar. Skaftön, Flatholmen, 
Gåsö, Storön, Grötö, Körholmen, Fredagsholmen, Jonsborg, Kniparen, 
Ramholmen.

C. hostiana. T. allm. på våtängar. Skaftön, Gåsö, Storön, Usholmen 2.
C. hostiana x Oederi ssp. euoederi. Flatholmen (O. Gertz); Köreviken, 
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Ögården, Skaftö gård, Edsvattnet o. Jonsborg (H. Fr.). — Östersidan o. 
Gröderhamn (St. Nn o. Sun.), NV om stora landsvägsbron, Närberget (Böke- 
vik) samt 800 m NV om Fiskebäck.

C. flava. Stockevik (A. Bgn). — Förgäves eftersökt av förf.
C. Oederi ssp. euoederi. Allm.
C. lumidicarpa(C. Oederi v. oedocarpa). Flatholmen (!) o. Klubban (C. Skotts- 

berg); G-sund o. Islandsberg (H. Fr.). — Stuveröd (ravin mot Ramh.sundet), 
mell. inre F-kilen o. Vägeröd ränna, Porsholmen, Fredagsholmen.

*C. exlensa. Fredagsholmen (M. Ohlander hos Degelius 1957). 
Förgäves eftersökt av förf.

C. lasiocarpa. Flatholmen (Er. At) (!), förek. där i två skilda kärr.
*C. riparia. Ö. Gräsholmen (U. Holmer hos Woldmar 1957).
C. vesicaria. Flatholmen (!), Stuveröd (!) o. Islandsbergs by (!) (H. Fr.). 

Vägeröd, N om Lunnevik, NÖ om Evensås, Ulvemyren, Barnemyr, Lönn
dal.

C. rostrata. Mindre allm. Edsvattnet (! rikl.) o. N om G-sund (H. Fr.). - 
Tjärnen N om Lunnevik (t. rikl.), tjärnen NV om L. Skaftö (spars.), Öster
sidan (näckrostj. mkt spars.), Ulvemyren (t. rikl.), tjärnen SÖ om Fossa 
(spars.), kärr N om Rg-vik (t. rikl.), Barnemyr (ymnig), Usholmen 2, Tjällsö 
(kärr mitt på ön, ymnig).

*C. rostrata x vesicaria. Storön (gölen S om punkt 31), det. C. Blom.
C. hirta. Allm.
*C. pseudocyperus. Barnemyr (S.-E. Blom 1960) (!) en enst. tuva, säkert, 

nyinvandrad o. trol. fr. Tjällsö (förgäves eftersökt 1963); Tjällsö (Anksw. 
enl. muntl. medd.) (!, kärrstråk med gölar på N. delen, mkt rikl.).

C. pallescens. Allm.
C. digitata. Islandsbergs by (H. Fr.); mell. Skaftö o. Vägeröd (St. Nn) = 

SÖ om L. Skaftö på skalgrus ovanför Vägeröd ränna (!).
C. pilulifera. Allm.
C. canjophyllea. T. allm. Skaftön, Gåsö.
C. pulicaris. T. allm. Skaftön, Ösö, Flatholmen, Gåsö, Storön, Usholmen 

2, Fredagsholmen.
Platanthera bifolia. T. allm. — En peloria-typ utan läpp och sporre funnen 

vid Evensås (Erik Martinsson 1953, enl. uppg. även återfunnen senare), 
det. Bengt Pettersson.

*Dactylorchis incarnata. Gröderhamn (kärräng, t. stort best., 1962 räk
nades 275 blommande ind.). Iaktt. här av förf. sedan 1945. Enst. ex. även 
i en äng Ö om föreg. Under senare år har en viss utbredn. av best. skett på 
sydsidan av bäcken o. längs denna mot Sörhålet. Stjälkarna har varit 
högre o. kraftigare än förut. Orsaken härtill kan vara avtag. o. upphör, 
bete inom området, där nu en radarstation anlagts (utan att skada bestån
det). — 1966 upptäcktes 1 ex. i en kärräng (förut odlad) 800 m NV om Fis
kebäck (trol. nyinvandrad).

*D. incarnata x maculata ?. Enst. ex. påträff. några ggr i den ovannämnda 
östra ängen, med kraftigare växt o. till synes intermediära karaktärer i 
fråga om bladens form o. färg samt sporrens utseende; blomn. samtid, m.
D. incarnata o. ngt före D. maculata.

D. maculata. Allm., ofta i mkt stora o. täta bestånd; även på hedmark.
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Epipactis palustris. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (1852 C. Lovén i hb. U.). 
— Förgäves eftersökt av förf., trol. utgången.

*Corallorrhiza trifida. 1 km NÖ om Stockevik i sumpig skogsdunge undei 
stora sälgbuskar (L. Silén 1956) (!). År 1957 räknades över 100 inflorescenser, 
andra år betydl. färre.

Populus tremula. Allm. — f. paucidentata. Skaftö gård, ett större best. 
(Nilsson, G. [Degelius] 1932, Hylander 1955, 1961).

P. alba. Backa, förvildad på vägkant.
P. balsamifera. Blåbergsholmen, Gåsö (NNV om Lunnevik), förvild.
*Salix myrsinifolia. NNÖ om Ramdal, Långedalen. Det. C. Blom.
S. aurita. Allm.
S. aurita x caprea. Klubban o. Berg (B. Floderus).
S. aurita x repens. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (A. Stalin).
*S. aurita x viminalis. Gåsö (NÖ. utkanten av samh.), det. C. Blom.
S. cineria. T. allm.
S. caprea. Allm.
S. caprea x repens. Evensås (H. Fr.).
S. viminalis. K-berg (Elias.); N. Skaftön (Deg.). — Stockevik, Gåsö 

(V om Lunnevik).
S. repens. Allm.
S. repens x viminalis. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (B. Floderus); S om 

Klubban (B. Floderus, som S. arenaria x repens x viminalis); Grönskult 
österut (H. Fr., som d:o). — N om G-sund (St. Nn o. Sun.).

S. hastata. Ö om Klubban (B. Floderus).
S. purpurea x repens. Nära F-kil (Palmérs fl.).
S. alba. Stockevik (O. Gertz) (!).
S. fragilis. Stockevik (!), K-berg o. F-kil (O. Gertz); Skaftö gård, Lvensås

o. Islandsberg (H. Fr.). — V om Kvarnviken (ravin), SV om Vallarna, Ram
holmen, Gåsö.

S. penlandra. K-berg (Elias.); Sälvik, Edsvattnet (1), Röd (!) o. Islands
berg (H. Fr.). — Ö om Ögården, NÖ om Ramdal, SÖ om Stockevik, Berg, 
Gåsö (V om Lunnevik).

Myrica gale. Allm.
Corylus avellana. T. allm. Skaftön, Ramholmen, Gasö, Jonsborg.
Betula verrucosa. Allm.
B. pubescens. T. allm., mest på våtängar o. myrar.
Alnus glutinosa. Allm.
A. incana. Bökevik (två stora träd vid bäckmynningen, plant.; enl. 

Lindner 1935, s. 131 plant, vid K-berg, vilket torde avse denna förek.; 
träden tyvärr fällda vid gallr. i Bökevik 1965). Vid »Bergkullen» Ö om föreg. 
lok. finns några unga träd (spontan spridn.?). Fiskebäck (en rad träd i 
ägogräns, enl. uppg. av markäg. plant.).

Fagus silvatica. Norra o. östra sidan av Skaftön söderut t. Gunnesbo, 
även i branten N om landsv. mell. Skaftö gård o. Evensås. På N. Skaftön 
spontan, kring Stuveröd tydl. planterad. Mell. Lönndal o. Backa på en 
åkerholme (säkerl. plant.).

Quercus robur. T. allm.
Q. petraea. T. allm.
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Q. petraea xrobur. Evensås (J. A. Nannfeldt); Islandsberg (St. Nn). - 
St. Stuveröd, Skaftö gård.

Ulmus glabra ssp. scabra. T. allm. på Skaftön. Gåsö, Jonsborg.
Humulus lupulus. Skaftö gård (Er. At); Evensås (!), Grönskult =? ravinen 

NV om L. Stuveröd (!), Stuveröd o. Islandsbergs by (!) (H. Fr.). — K-berg, 
Jonsborg.

Urtica urens. T. allm. i trädg. o. vid gårdar.
U. dioeca ssp. eudioeca. Allm. Iaktt. även på flera av holmarna.
Rumex longifolius (R. domesticus). T. allm.
R. longifolius x oblusifolius. Lunnevik (H. Fr.).
R. crispus. Allm.; även på tångstränder.
R. crispus x longifolius. Nära Fiskebäck (Fröm.); Klubban (M. Ekström). 

— V om Fossa.
R. oblusifolius. Ögården, Skaftö gård o. F-kil (Er. At); Lunnevik (!), 

Stuveröd o. Lönndal (H. Fr.). — Ulvemyren.
R. acetosa ssp. pratensis. Allm.
R. acetosella (incl. R. tenuifolius). Allm.
Polygonum aviculare. Allm.
P. viviparum. F-kil (Er. At); Vägeröd (Ivarsson 1957). —- Sälvik o. 

Sörvikarna (på syd- resp. nordsidan av inre F-kilen =? F-kil o. Vägeröd). 
Arten förek. här t. rikl. strax ovanför den egentliga strandängen.

P. amphibium. Allm.
P. minus. Flatholmen (Er. At) (!). — Barnemyr, Tornholmen, V. Gåsö 

o. Usholmen 2.
P. persicaria. Allm., särsk. på åkrar o. tomter. — En grenig form m. 

smala blad m. svart mittfläck o. rel. smala, tätblomm. ax funnen på stränder 
(N om G-sund, Kniparen) samt en ngt hårig dvärgform på strand vid Ram- 
holmssundet.

P. lapathifolium ssp. pallidum. Allm. på åkrar o. tomter.
P. hydropiper. Allm.
P. dumetorum. Flerst. på Skaftön (12 lok. anteckn.). Gåsö, Storön, V. 

Gåsö, Flatholmen. Några lok. utgöres av blockstränder.
P. convolvulus. Allm.
Fagopyrum tataricum. Rg-vik (H. Fr.).
Beta maritima. Tjällsö o. Långö 1930 (H. G. Simmons); Gåsö: östsidan 

söderut 1930-t. (enl. medd. av lektor Dav. Nilsson). — Sannolikt utgången.
Chenopodium album ssp. eualbum. Allm., även funnen på havsstrand. — 

v. viridescens. Rg-vik 1959, det. C. Blom — v. subficifolium J. Murr. Skaftö 
gård 1959, det. C. Blom. — v. cymigerum. F-kil (Nathorst) (!). — Ulve
myren, det. C. Blom.

*C. suecicum. K-berg (stranden mot Närberget) 1959, Lönndal 1961, 
det. C. Blom.

C. polyspermum. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (Palmers fl.). •— Förgäves 
eftersökt av förf.

C. murale. F-kil 1889 (A. N. Johnson), 1959-60 i trädg.land (S.-E. Blom 
o. Sun.).

C. bonus-henricus. F-kil (Er. At); Klubban (Sjög.) (!); Evensås (L. Lind
quist); Skaftö gård (H. Fr.) (!).
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C. glaucum. Flerst., vid gödselstäder.
C. rubrum. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (H. Fröderström); Gåsö (Er. At). 

— F-kil 1960 (enst. ind. i trädg.land).
Alriplex litoralis. T. allm. — v. serrata (Huds.) M. et K. — Körholmen. 
A. patula. Allm.
A. latifolia. Allm. på stränder o. vid gårdar.
*A. prostrata. Blåbergsholmen.
A. calotheca. Gåsö (R. Sernander enl. Er. At).
A. glabriuscula. Rg-vik (N. J. Scheutz).
Halimione pedunculata. Mell. Rg-vik o. G-sund (von Düben 1841) = 

Fossa (H. Fr.) =mell. Fossa o. Näreby (!); F-kil (O. Landgren) - Fiskebäck 
(I); Islandsberg (H. Fr.) saltäng NÖ om Islandsbergs by (!); Hea-viken 
(Gillncr) (1); Gåsö (Anksw.) =mell. Gåsö o. Storön (Gillner) (!); Vägeröds- 
viken (Gillner) =? 200 m S om innersta F-kilen (St. Nn o. Sun.). — Sör- 
vikarna, Munkviken (söderut), Storön (Ö om punkt 31). Artens utbredn. på 
västk. framg. av Gillner (1960, karta s. 172).

Salicornia strictissima. På strandängar, typiskt i vattenlinjen.
S. europaea. Allm. på saltängar.
Suaeda maritima. T. allm.
Salsola kali. F-kil (1896 E. G. Beifrage i hb. Gbg); Grötö (Er. At). - 

Koskär, Blåbergsholmen.
Montia fontana ssp. lamprosperma. T. allm., särsk. på holmarna.
Stellaria media. Allm. som ogräs; förek. även på tångbäddar o. fågelgöds- 

lade holmar.
S. holoslea. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (1922 L. Lindquist i hb. Gbg). - 

Förgäves eftersökt av förf.
S. alsine (S. uliginosa). Klubban o. Skaftö gård (!) (Er. At); Kvarnviken 

( - dike Ö om Koskär, !) o. Rg-vik (H. Fr.).
S. graminea. Allm.
S. crassifolia. T. sälls. på tånggödda stränder. K-berg (hb. U.); Kvarn

viken (Er. At) (!); Flatholmen o. Långö (G. Joh. [Loh.]). — Gröderhamn o. 
Asparna.

Cerastium arvense. K-berg (Fröm.); Lunnevik (H. Fr.); Skaftö gård (Deg., 
H. Fr.) (!); Evensås, Sälvik o. Stuveröd (H. Fr.). — Islandsberg; NÖ om 

Näreby (S.-E. Blom).
C. holosteoides (C. caespitosum) v. vulgare. Allm.
C. alrovirens (C. telrandrum). F-kil (Ahlfvengren) (! utfylln. vid societets- 

sal. 1961); Bonden (Sam.); Testholmen, Mågholmen o. Långö (Er. At); 
Flatholmen, Körholmen o. Vasholmen (G. Joh. [Loh.]). — Gåsevik, Sör- 
hålet o. Blåbergsholmen (S.-E. Blom) (!); Stockevik (åt SV), S om Asparna, 
Grötö, Porsholmen; Tjällsö, nordsid. (S.-E. Blom) (!).

*C. glulinosum. F-kil (vid badrestaur.), Gåsevik; mell. K-berg o. Gåsevik 
(S.-E. Blom) (!); Ulvemyren.

C. semidecandrum. Allm.
Sagina nodosa. Allm. i kärr o. på strandängar, även ute på holmarna. 
S. subulata. Allm., särsk. på klippstränder o. på holmarna.
S. procumbens. Allm. på odlad o. trampad mark samt pa havsstränder. 
S. maritima. Mell. Rg-vik o. G-sund (von Düben); Mågholmen (Er. At); 
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Rödskären (Arw.); Vägeröd o. Körholmen (G. Joh. [Loh.]); Islandsberg 
(H. Fr.); Blåbergsholmen (G. Nn [Deg.]); Gåsö (A. Bjure). — Gröderhamn 
(St. Nn o. Sun.); Ramholmen o. Jonsborg.

Minuartia peploides. T. allm. på sandiga havsstränder.
Arenaria serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. Allm.
Moehringia trinervia. Allm., särsk. i skuggiga branter.
Spergula arvensis. Allm.
S. vernalis. Allm. på hällmark.
S. rubra. T. allm., särsk. på holmarna.
S. salina. T. allm. på havsstränder o. saltängar.
S. marginata. D:o.
*Herniaria glabra. Strax V om F-kils kyrka (vägkant i backen på vägen 

t. K-berg), litet best., iaktt. 1949-58, lok. sedan förstörd gm vägbreddn. o. 
bebygg.

Scleranthus perennis. Allm.
S. annum. Allm.
S. annum x perennis. Klubban (M. Ekström); Evensås (J. A. Nannfelt). 

— S om L. Stuveröd (luxurierande, rikligare än föräldr.).
Agrostemma githago. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (Aresch.); Kvarnviken 

o. Grönskult (Er. At); K-berg (Fröm.); Edsvattnet (H. Fr.). — Ej funnen 
av förf. Säkerl. försvunnen.

Lychnis flos-cuculi. Allm.
Viscaria vulgaris. Allm. — f. pallens. Backa.
Silene cucubalus. Ögården (H. Fr.); mell. Skaftö gård o. Yägeröd (St. Nn). 
Mansholmen.

S. maritima. Allm.
S. dichotoma. Fiskebäck 1916 (Er. At), 1938 (H. Fr.); Lunnevik (Deg. 

1937, H. Fr. 1938); Ögården o. Lönndal (H. Fr. 1938); K-berg (H. Fr. 1938, 
Sun. 1940-L). — N om Åseberget 1953.

S. rupestris. Allm. på hällmark.
S. nulans. Gåsö (von Düben, Er. At) (! flera lok.); Flatholmen o. Islands

bergs by (!) (H. Fr.); mell. Lönndal o. G-sund (St. Nn). — K-berg (vid Gåse- 
vik), SÖ om Lönndal (vid Skallh.).

Melandrium noctiflorum. Lönndal (St. Nn) (! 1963 o. 66, på skalgrus); 
Lunnevik o. Östersidan (H. Fr.). — Berg 1958-60 (på skalgrus); Islands
berg, vid Valbyfj. (S.-E. Blom 1959); F-kil, nya busstationen, 1967.

M. album. Sälvik (H. Fr.). — 600 m S om St. Stuveröd, åkerren, 1952-54. 
M. rubrum. Yägeröd (Er. At) (! rikl. i Yägeröds dalar); Skaftö gård o. 

Stuveröd (H. Fr.). — Den sistn. lok. torde avse en ravin SÖ om St. Stuveröd 
mot Ramholmssundet. Påvägkantl/2 km SSV om Vägeröd enst. ex., säkerl. 
spridn. fr. Vägeröds dalar; 1967 rikl. i snår vid vägen här.

Vacaria pyramidata. Stockevik 1938 (H. Fr.).
Saponaria officinalis. Förvild. Rg-vik (Lundb.). S^ om Ramdal, 

Lönndal, Gåsö.
Dianlhus deltoides. Gåsö (G. Joh. [Loh.]) (! även med skära blmr); \ äge- 

röd, Östersidan, Ö om stora landsv.bron =Sörvikarna (!), Ramholmen o. 
Jonsborg (H. Fr.). —N om Lunnevik, Närberget, K-berg (beteshage söderut, 
skärbl. form), V om Asparna (delv. m. skära blmr), torrbacke NÖ om Sör-
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hålet rikl., Islandsbergs by (m. vita blmr), Grötö (end. m. vita blmr). — 
Mindre allm. på Skaftön, t. allm. på Gåsö o. Storön. — v. glaums. Gåsevik 
(Silén o. Sun.), NÖ om Ramdal (gammal vall), Gåsö, Storön.

Nymphaea alba. Flatholmen (Er. At); Stockevik (A. Bgn); Gåsö (Petander); 
Koskär, N om G-sund, Jonsborg (H. Fr.). — Långö.

*N. alba x Candida. Edsvattnet, Östersidan, tjärnen SÖ om Fossa, göl mell. 
Åseberget o. Munkviken, pöl vid Barnemyr, Flatholmen, Tjällsö.

*N. Candida. Flatholmen (H. Beifrage 1908 i hb. Gbg). — Edsvattnet, 
tjärnar N om Lunnevik, NY om L. Skaftö o. SÖ om Fossa; S om Islandsbergs 
by (vid Skallhavet), N om Arsund, Storön (gölen S om punkt 31).

Aquilegia vulgaris. Förvild. NÖ om Röd (dikeskant på maden, få ex. 
1950, 1958), Ramholmen (S om Långevik, enst. ex. 1952), Ögården (rikl. 
i obrukad åker 1959-60); 500 m S om Vägeröd få ex. 1959-60 (S.-E. Blom); 
Gröderhamn o. Gröderäng (1966-67 i 2 kärr, få ex., nyinkommen).

Thalictrum flavum. F-kil (1918 A. Stalin i hb. Gbg) (Er. At) “Fiskebäck 
mot kilen (!); Lunnevik, Köreviken, Ögården o Islandsbergs by (!) (H. Fr.).

Actaea spicata. Grönskult (H. Fr.) = ? N om Gunnesbo (!); mell. Skaftö o. 
Vägeröd= SÖ om L. Skaftö (!) samt Islandsbergs by (! 2 lok.) (St. Nn).

Caltha palustris. Allm. Förek. även på holmar, t. ex. Långö, Skarvesäter 
o. Gräsholmarna. Ofta rikl. på översilade strandängar i en bård ovanför 
översta tångdriften.

Anemone hepatica. T. allm. i lundveg. på NÖ. o. Ö. sidan av Skaftön över 
Sälvik o. Fiskebäck söderut till Gunnesbo samt vid Islandsbergs by o. på 
Jonsborg. Funnen i små best. vid Närberget (mot K-berg) o. 500 m S om 
K-berg (fragment av lundveg. i en brant).—Arten fridlyst i Gbg. o. Boh. län.

A. nemorosa. Allm.
Ranunculus trichophijllus. Flerst.
R. sceleratus ssp. eusceleratus. T. allm., bl. a. på översilade, av boskap 

söndertr. strandängar o. i hällkar på holmarna.
R. auricomus. Allm. på Skaftön. Gåsö, Jonsborg, Ramholmen.
R. acris. Allm.
R. repens. Allm.
R. polyanthemus ssp. eupolyanthemus. Ulvsholmen ( =Usholmen 1) (Arw.); 

Gåsö (Anksw.) (! N o NV om Lunnevik, NV om samh., S om Pittleh. samt 
vid Kalvhagefj.); Islandsbergs by (H. Fr.) (!).

*R. bulbosus. St. Stuveröd; Ramholmen (V om Långevik o. V om Tran- 
koket); 300 m N om Vallarna (S.-E. Blom); Asparna (flera lok.); 1 km V om 
Asparna; Gåsö (mot Storön); Storön; Tjällsö (norra delen S.-E. Blom) (!); 
Grötö.

R. flammula. Allm.; även ute på holmarna.
R. ficaria. Allm.
Myosurus minimus. Flerst. på Skaftön, Gåsö o. holmarna. Bofast bl. a. 

på backar o stigar, helst där vatten stått över vintern, o. i uttorkande häll
kar. Även funnen rikl. men temporärt på trädesåkrar (Lunnevik, NNV om 
L. Stuveröd o. N om Åseberget).

Berberis vulgaris. T. allm. på Skaftön o. Gåsö.
Chelidonium majus. T. allm. bl. bebyggelse o. vid bryggor, på ödetomter 

o. på avstjälpn.pl. Vid Skutevik funnen på blockstrand.
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Glaucium flavum. Uppg. f. Skaftö i Hartm. fl., 11 uppl. 1879 (Benckert 
i hb. L.) — Förgäves eftersökt.

Papaver dubium. F-kil 1950 (Lundb.) (! vid huvudgatan 1965).
P. argemone. F-kil (Elias.).
P. somniferum. Förvild. K-berg (Fröm.) (!).
Corydalis fabacea. Fiskebäck nära kilen (H. Fr.) (! 2 lok.). — SÖ om St. 

Skaftö, S o. SÖ om L. Skaftö, Nycklevik, N om Gunnesbo (i västbranten). 
Fumaria officinalis. Allm.
* Brassica napus. Fiskebäck 1960-61 (ogräs i vårsäd).
B. campestris. F-kil (Strömfelt); Lunnevik (Petander); Evensås (I), Öster

sidan, Stockevik o. Ramholmen (H. Fr.). — SÖ om Sörvikarna.
Sinapis arvensis. Allm.
Diplotaxis tenuifolia. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. 1897 (G. Bågenholm); 

Mansholmen 1901 (A. G. Nathorst). — Förgäves eftersökt.
D. muralis. Skaftö ut. närm. lok.uppg. 1866 (F. R. Aulin); Gåsö (E. Th. 

Fries); F-kil 1896 (E. Beifrage), 1916 (Er. At), 1944 (Deg.); Mansholmen 1906 
(Elias.). — Av förf. iaktt. i F-kil (ångbåtsbryggan o. badrestrs rabatter) 
under 1930-60-talen.

Raphanus raphanistrum. Mindre allm. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. 
(Aresch.); Berg, Skaftö gård o. Ögården (Er. At); Sälvik (H. Fr.). — Evensås, 
St. Stuveröd.

Crambe maritima. T. allm. på blockstränder på Skaftöns utsida o. på 
öarna. Synes ha blivit allmännare under de senaste decennierna.

Cakile maritima. T. allm. på tånggödda stränder.
Lepidium ruderale. T. allm. bl. bebygg, vid stränderna; dessutom funnen 

vid Evensås.
Coronopus squamalus. K-berg (»på holmen vid kvarnen» 1841 von Düben); 

F-kil (1879 N. J. Scheutz, 1916 Er. At) (! vid kyrkkajen); Östersidan (Er. 
At); G-sund (H. Fr.) (! gamla kajen).

C. didymus. F-kil (C. J. Lindeberg 1878, N. J. Scheutz 1879, S. L. Törn- 
quist 1886, G. Bågenholm 1897). — Förgäves eftersökt av förf.

Thlaspi arvense. Allm.
Teesdalia nudicaulis. Flerst.
Capsella bursa-pastoris. Allm.
Cochlearia officinalis. Allm.
C. danica. F-kil (C. Skottsberg) (!); Bonden (G. Nn [Deg.]); G-sund (H. 

Fr.) (1). — Köreviken, Gåsevik, Gröderhamn, Stockevik, Islandsberg 
(vid Valbyfj.), Asparna.

Bunias orientalis. Gunnesbo 1938 (H. Fr.).
Lunaria annua. Förvild. Gåsö (Er. At) (!); K-berg (Fröm.) (!). — F-kil, 

Östersidan.
*Lobularia maritima. Rg-vik 1961 (vägkant, trädg. flykt.), G-sund 1963 

(avskr.hög v. nya kyrkog.).
Berleroa incana. K-berg (Elias.); F-kil (1936 Er. At) (! rikl.); Grönskult 

(H. Fr.) (!). — Mell. landsv.bron o. Sörvikarna 1959, Östersidan 1960, Y 
om Fiskebäck (utkasthög i betesmark, därifrån någon spridn. i nat. veg. 
1959-64).

Erophila verna. Allm.
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Armoracia rusticana. Förvild. Barrlind (S om Asparna), rikl.
*Cardumine impaliens. Islandsbergs by (krattskog v. Valbyfj. spars.), 

Ramholmen (söderut vid torpen 2 lok. samt V om Trankoket; den senare 
lok. även funnen av St. Nn). På Ramholms-lokalerna nu nästan försvunnen 
på gr. av igenväxn.

C. hirsuta. Skaftö gård (H. Fr.) (! på en liten halvö i Yägeröd ränna SÖ 
om L. Skaftö). Blåbergsholmen (mot Smalsund, spars.) (S.-E. Blom) 
(!); Gåsö (mot Storön); Tjällsö, norrut o. Grötö (S.-E. Blom) (!).

C. pratensis. Allm.
Barbarea vulgaris. Mindre allm., i regel små förek.; rikl. vid Rg-vik o. 

vid Lunnevik på Gåsö.
* B. strida. Porsholmen (S.-E. Blom) (!); Långholmen; Gåsö (N om Lunne

vik 1 ex. 1961 o. mot Storön 1 ex. 1961-62).
Arabis hirsuta. Flerst. på Skaftön, särsk. på skalgrus. Usholmen 1 (Arw.); 

Gåsö (Er. AL) (! flerst.); Usholmen 2; Tjällsö, norrut (S.-E. Blom) (1).
Cardaminopsis arenosa. F-kil 1941 (Lundb.).
Arabidopsis thaiiana. T. allm.
Turritis glabra. T. allm. på Skaftön; Gåsö, Jonsborg.
Rorippa silvestris. F-kil 1930 (H. Fr.). — Förgäves eftersökt.
R. islandica (R. palustris). Sails. F-kil (Fröm., L. Lindquist). — Koskär 

(L. Silén o. Sun.), Usholmen 2.
Hesperis matronalis. Förvild. K-berg (Fröm.). — NÖ om Stockevik, 

Y om G-sund, F-kil (nedanför kyrkan 1965).
Erysimum hieraciifolium. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (Palmérs fl.); 

Östersidan (H. Fr.) (! 2 lok.).
E. cheiranthoides. T. sails. Vägeröd (H. Fr.). — Mell. St. Skaftö o. Lunne

vik, Evensås (2 lok.), Stuveröd (åker mot överg.st. t. Ramholmen), G-sund 
1963 (nya skolan få ex., sannol. ink. med matjord).

Alliaria petiolata (A. officinalis). Skaftö gård (Er. At, H. Fr.) (! =SÖ 
om St. Skaftö, brant vid Vägeröd ränna). — F-kil (nedanför kyrkan, adven
tiv) 1965.

Sisymbrium officinale. Allm.
Camelina microcarpa. Skaftö 1894 (A. Vinge).
Descurainia soi>hia. Allm.
[Sedum rosea (Rhodiola r.). Gåsö (1 stort ex. på berget nedom restaur., 

säkerl. inplant.).]
S. telephium ssp. maximum. Allm.
S. spurium. K-berg (G. Nn |Deg.]). - Förek. rikl. i naturl. veget. omkr.

K-berg, SÖ om Klubban o. vid Stockevik. Backa (berg vid landsv., inplant.
?)•

S. rupestre. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (Aresch.); Islandsbergs by (St. 
Nn) (i). — 600 m SSV om Islandsbergs by (berg vid Skallhavet, rikl.; även 
en mindre förek. 300 m NÖ om föreg.), Backa (berg vid landsv., inplant.?), 
F-kil (S om kyrkan, inplant.? Lok. till stor del spolierad 1966 genom väg- 
breddn.).

S. album. Allm.
S. anglicum. Gåsö (E. Lundqvist); Långholmen (!) o. nära Stockevik 

(!) (A. Bgn); Östersidan (Deg.) (!)= F-kil (L. Lindquist). — Arten förek. 
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enl. förf:s iaktt. på Långholmen (östsid. av Porsh.), på Porsholmen (särsk. 
likl. på SV. sidan), vid Gröderhamn ( =nära Stockevik) mkt spars. o. hotad 
av badlivet på platsen (visad här för förf. av lektor Dav. Nilsson 1945, ej 
återfunnen de senaste åren) samt på Östersidan (nära Klubban, ganska rik 
lok., nu till större delen belägen på en sommarstugetomt).

S. annuum. Allm.
S. acre. Allm. — 1 ex. m. gul-vita blmr iaktt. vid str. N om Hea 1967.
Crassula aquatica. Sälls. på Skaftön (iaktt. i ett par hällkar vid Sörhålet 

o. N om G-sund); t. allm.-allm. ute på holmarna, särsk. i flata, uttorkande 
hällkar. Funnen så långt in som på Mansholmen.

Parnassia palustris. Skaftö (Er. At, utan närm. lokalangiv., enl. brev 
t. förf.). — Förgäves eftersökt av förf.

Saxifraga tridactylites. Grötö (Er. At) (S.-E. Blom 1961) (! 1965).
S. granulata. T. allm.
Chrysosplenium alternifolium. Sälls. S om Lunnevik (Petander) (! = ravin 

Ö om landsv. mell. Lunnevik o. St. Skaftö); Grönskult (H. Fr.) (! = ravinen 
NNV om L. Stuveröd).

Ribes uva-crispa. Flerst. i naturl. veget.
R. nigrum. Lunnevik, Stuveröd o. nära Östersädan (H. hr.).
R. spicatum. Ramholmen (H. Fr.) (!); Gåsö (Sjög.). — Ravin SÖ om St. 

Stuveröd, mell. Islandsbergs by o. Arsund, Barlinnarna (N om Gåsö): V. 
holmen.

R. silvestre. 1 km NÖ om Stockevik (i sumpskog, fågelspr.).
Filipendula ulmaria. Allm. Bildar ofta på strandängar en bård vid öveista 

tångdriften. På gr. av upphör, bete nu flerst. i stark spridn.
F. vulgaris (F. hexapetala). Gåsö (G. Joh. [Loh.]) (Anksw. enl. muntl. 

medd.). — Förgäves efters. av förf.
Prunus spinosa. Allm.
P. avium. Flerst. i naturl. veget.
P. cerasus. Förvild. o. som odl.rest, t. ex. på Porsholmen.
[ p, padus. F-kil 1884 (G. Lagerheim). — Odlad i trädg. vid Mossebacken 

i F-kil.; ej funnen vild inom socknen.]
*Rubus chamaemorus. Storön, i en myr högt upp på ön NV om punkt 31, 

t. rikl. 1949, 1961, förstn. år ett ex. med frukt.
R. saxatilis. Allm., även ute på öarna.
R. idaeus. Allm.
R. nessensis (R. suberectas). T. allm. på Skaftön enl. upplysn. av H. Fr.

R. plicalus. Allm.
R. taeniarum. G-sund (N. J. Scheutz); Evensås skola (H. Fr.); Lönndal 

(St. Nn).
R. ambifarius x caesius. Rg-vik (Palmérs fl.); Näreby (H. Fr.).
R. golhicus. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (N. J. Scheutz); Rg-vik o. Lunne

vik (H. Fr.); Skaftö gård (O. Landgren).
R. Lagerbergii. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (N. J. Scheutz); N. Skaftön 

(Deg.); Evensås, Skaftö gård o. nära Östersidan (H. Fr.).
R. pruinosus. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (Palmérs fl); Ö om F-kil (Lid- 

forss 1899).
R. rosanlhus v. leiocarpus. Fossa, Skaftö gård, Evensås, Ramholmen,
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Stuveröd o. Berg (H. Fr.); K-berg (O. Landgren); Lunnevik (Wennerberg); 
Gåsö (Palmér). — v. eriocarpus. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (C. J. Linde- 
berg); F-kil (Aresch.); Lunnevik (C. S. Lindstam); Fiskebäck o. Skaftö 
gård (H. Fr.). — v. salsus. Kring K-berg (Lidforss 1899), nära F-kilens inre 
ända (H. Fr.). (Näreby-lok. i Fries’ fl. skall enl. muntl. medd. av Fries 
utgå.)

R. Wahlbergii. T. allm. på Skaftön enl. muntl. medd. av H. Fr.
R. caesius. Lunnevik (Elias., H. Fr.); Fiskebäck, Jonsborg (H. Fr.). Trol. 

t. allm. inom området enl. muntl. medd. av H. Fr.
R. caesius xgothicus. Rg-vik (Palmérs fl.); Grönskult (H. Fr.); båda koll. 

det. Allander.
R. caesius xidaeus. S om F-kil (N. J. Scheutz) = Fiskebäck (H. Fr.).
Fragaria vesca. Allm.
Polentilla palustris (Comarum p.). Allm.
P. argenlea. Allm.
P. norvegica. Klubban 1922 (A. Zachau). — Gröderhamn 1960-61 (på 

nygrusad väg, 1 stort ex.).
P. Crantzii. Gåsö: mot Kalvhagefj. (H. Fr.) (! stor förekomst; några 

stånd mot överg.st. t. Storön).
P. erecta. Allm.
*P. reptans. F-kil 1961, 1965 (ogräs i trädg.).
P. anserina ssp. euanserina. Allm.
Alchemilla alpina. G-sund (Aresch. enl. von Düben 1843) (!); K-berg 

1880 (Nathorst 1895) (!); F-kil (Lid & Zaciiau 1929, där även tidigare 
insänd, redovisas). — Arten förek. flerst. o. ställvis rikl. kring K-berg i bergs
branter o. i betesmark; på den senare lok.-typen kan den undanträngas av 
ljung o. återkomma, om ljungen försvinner. Återfunnen 1963 vid G-sund 
(vid markväg på ljunghed NNÖ om nya kyrkog. (L. Silén o. Sun.).

A. glaucescens. Allm.
A. filicaulis. Lunnevik, Skaftö gård, Grönskult, Gunnesbo, Fossa o. 

Ramholmen (H. Fr.). — v. vestita. Skaftö gård (H. Fr.).
A. acutiloba. Sälvik (S. Petander).
A. subcrenala. Fossa (H. Fr.).
A. glabra. Lunnevik, Ögården, Skaftö gård, Grönskult, Stockevik (!), 

Fossa o. Jonsborg (H. Fr.).
*Rosa rugosa. Har under senare tid börjat uppträda på havsstr., ofta 

långt fr. bebygg. Funnen i enst. el. mindre ant. ex. på följ. lok: 1 km SV 
om Vallarna 1955; N om Klubban 1958; 1 km V om Asparna 1959; mell. 
Stockevik o. G-sund flerst. 1959-65; SV om Lönndal 1960; Köreviken 1961; 
K-berg (mot Närberget) 1962; Råttholmen 1958; Gåsö: N om Lunnevik 
1957, Gråfålen 1961 o. sydspetsen 1965; Storön (mot Usholmen 2) 1959; 
Tjällsö: mot V. Gåsö 1962 o. vikar på västsidan 1964; Tjuvsund 1965; Is
landsberg (NV. stranden) 1965; Grötö 1965; Långholmen 1966. Även an- 
teckn. fr. avstjälpn.pl. V om Fiskebäck 1960.

R. villosa. Allm.
R. tomentosa. Skaftölandet ut. närm. lok.-uppg. (1882 J. A. Gabrielsson 

i hb. Gbg.); Gåsö ( 1916 C. F. Sundberg i hb. Gbg). — Ödetorp SV om Eds- 
vattnet, Ramdal.
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R. dumalis (R. afzeliana, R. coriifolia coli.). Gåsö (1916 C. F, Sundberg 
flera koll. i hb. Gbg under namnet R. glauca var.).

Rosa canina. Gåsö (1916 C. F. Sundberg flera koll. i hb. Gbg).
Agrimonia odorafa. Flerst. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (1879 N. J. Scheutz); 

F-kil (J. Ericsson); Lunnevik, Yägeröd (!), Röd, Grönskult o. Fossa (!) 
(H. Fr.). — Ö om Sörvikarna, mell. Östersidan o. Sälvik, St. Stuveröd, 1 km 
Y om Asparna, SÖ om Lönndal; Islandsbergs by (St. Nn o. Sun.); G-sund 
österut, Gåsö (Lunnevik).

A. eupatoria. T. allm.
*Amelanchier confusa. N om Rg-vik, odl.rest.
Pyrus communis. Förvild. flerst.
Sorbus obtusifolia (S. [aria ssp.] norvegica). Islandsbergs by (Ö o. S om 

Valbyfj.); mell. Islandsbergs by o. Arsund, ett par unga, ngt otyp. ex. 
(L. Silén o. Sun.). Kollekterna gransk, av A. Liljefors.

S. rupicola (S. [aria ssp.] salicifolia). Yid avloppet fr. Barnemyr (ett 
träd); vägkant N om Fossa = Fossa (H. Fr. som S. aria), buskform, ex.; V. 
stranden av Barnemyr (en ungpl. 1963, best. osäker, L. Silén o. Sun.); 
Islandsbergs by, buskform, ex. i bergsskreva N om vägen; Ögården (udden 
vid Tjuvsund, ett tiotal höga buskgrupper, hos Er. At o. Deg. som S. aria). 
Kollekter fr. de två förstn. lok. gransk, av A. Liljefors. I hb. Gbg ligger ett 
ark från Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (J. E. Palmér 1930) o. ett från Islands
berg (Rob. Jäderholm 1885), båda det. T. Hedlund 1943. — Arsund 1967.

S. rupicola xobtusifolia! S om Skaftö gård (St. Nn 1936 i hb. Gbg, av 
Hedlund 1947 bestämt till S. rupicolo-norvegica Hedl.). Hedlund har tolkat 
denna form såsom en biotyp mell, de normalt apomiktiska arterna S. rupi- 
cola o. S. norvegica ( = S. oblusifolia), tillfäll, uppk. på sexuell väg. Enl. 
Hedlund (1948) skulle 8 kollekter (inkl. denna) fr. Bohuslän tillhöra denna 
kombination. Skaftö-ind. i fråga torde vara ett större träd, växande på 
skalgrusbank SÜ om L. Skaftö (!), även omnämt av Degelius (1939 ft) 
som S. aria.

[S. aria coll. Förutom ovannämnda lok. för vitoxel på Skaftön finns 
följ. uppgifter ut. närm. artbest.: G-sund (Aresch.) = ? Islandsbergs by, se 
ovan; mell. Evensås o. Yägeröd samt syds. av Kvarnviken (Deg.); Närberget 
vid K-berg (G. Kjellberg, S.-E. Blom); Ö om Rg-vik (St. Nn); SÖ om L. 
Skaftö (6 unga träd i branten mot Vägeröd ränna, trol. S. obtusifolia) 
(Sun.).]

S. intermedia (S. suecica). Flerst. vildväxande.
S. aucuparia. Allm.
Malus silveslris. T. allm. — I spaljéform vid Slätten.
M. domestica. Flerst. förvild.
Crataegus oxyacantha. K-berg 1911 (Elias.); Berg (Er. At, enst. ex.); 

Lunnevik o. F-kil (O. Gertz). — Förgäves eftersökt av förf.
C. calycina (inch curvisepala). T. allm.
C. monogyna. Flerst.
Cotoneaster inlegerrimus. T. allm. på Skaftön. Gåsö, Storön, Tjällsö.
C. niger Fr. Klubban (1916 C. Skottsberg) (1 flera lok. N om Klubban o. 

vid Rödberget, tills. m. föreg. art). — K-berg (vid Smalsund) (S.-E. Blom)
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Geum urbanum. T. allm.
G. rivale. Allm.
G. rivale x urbanum. Lunnevik o. Skaftö gård (H. Fr.). — L. Skaftö, 

Bökevik, Nycklevik, Islandsbergs by, Gåsö (mot Kalvhagefj.).
Cytisus scoparius (Sarolhamnus s.). K-berg (Er. At)=F-kil (Grauers 

i hb. Gbg). — Storön (nära överg.st. t. Gåsö, 1 buske 1961-66).
Ononis repens ssp. procurrens. F-kil 1908 (E. Beifrage); Kvarnviken ( - 

Koskär) 1916 (Er. At). På den senare lok. återf. 1958 av S.-E. Blom (!). 
Best. upptar en yta om ca 1 m2, vartill kommer några spr. ex. Arten har 
tydl. hållit sig kvar här sedan Almquists uppt. (jfr Fries’ fl. s. 293, där den 
antas ha varit tillfällig på denna o. en del andra lok. i Bohuslän).

O. hircina. T. allm. - f. fl. alb. NV om Lönndal 1958, 1963, t. stort be
stånd.

*0. hircina x repens.*! Koskär 1959 (nära O. repens-lok.), några stånd 
med snett uppstig., ngt dorsiventrala stjälkar, stundom m. enst. tornar, 
klibbighet o. lukt mindre framträd. än hos O. hircina, blmr ofta ensamma 
i bladvecken, pollen något ojämnt, frösättn. god.

Medicago lupulina. T. allm., särsk. på skalgrus; även iaktt. på havsstrand.
[M. falcata. Skaftö 1897 (G. Bågenholm); uppg. betecknas i Fries’ fl. 

som osäker.]
M. saliva. K-berg (St. Nn) (!). — Rg-vik (vägkant, rikl.), Berg (åkerren), 

Ögården (gammal vall).
Melilotus altissimus. Mansholmen (Er. At 1916) (! 1958-59, 1961); K-berg 

(O. Dahlgren); Gåsö (Anksw. 1944) (! 1957, 1965, vid badpl. S om hamnen).
*M. albus. Backa (vägkant, några ex. 1962, förgäves efters. 1964 o. 66).
*M. officinalis. Vallarna (vid ladug.) 1957, 1959.
Trifolium dubium. Allm.
T. campestre. Allm.
T. aureum (T. agrarium). Skaftö gård (1861 O. Landgren i hb. Gbg) 

(H. Fr. 1938); Gåsö (Anksw.).
T. spadiceum. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (G. Bågenholm i hb. L.); 

Köreviken 1938 (H. Fr.).
T. hybridum. T. allm.
T. repens. Allm.
T. fragiferum. T. allm. på strandängar.
T. arvense. Allm.
T. pratense. Allm.
T. medium. Allm.
Anthyllis vulneraria. Allm., särsk. rikl. på skalgrus. Anträff. även ute 

på holmar, t. ex. Skarvesäter, Grötö.
Lotus corniculatus. Allm. — v. sativus. K-berg 1948-49 (några ex. i betes

mark bland högt gräs), det. C. Blom.
*L. uliginosus. Flerst. på åkerrenar o. vägkanter, även som neofyt i 

naturl. veget. Överg.st. t. Ramholmen (åkerren, obrukad åker o. strandäng, 
iaktt. sedan 1950), mell. Berg o. Åseberget (åker- o. vägrenar sedan 1950), 
Grönskult (dikesrenar sedan 1951), NV om Åseberget (obrukad åker o. 
kärr sedan 1954, nu ymnig), SÖ om Stockevik (gammal vall 1955), SÖ 
om L. Stuveröd (åkerväg o. ängsmark sedan 1957), N om St. Stuveröd 
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(obrukad åker 1957), 500 m S om St. Stuveröd (vägkant o. hagmark sedan 
1958), Långedalen (vägkant o. obrukad åker sedan 1959).

Astragalus glycyphyllus. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (von Düben); t. 
allm. Till kompletter, av karta 119 i Fries’ fl. kan följ. lok. anföras: K-berg 
(mot Gåsevik), mell. Gåsevik o. Gröderhamn samt Ramholmen.

Vicia hirsuta. T. allm.
V. tetrasperma. T. allm.
V. silvatica. F-kil (1835 Aresch.). — Förgäves eftersökt av förf. Säkerl. 

utgången.
V. cracca. Allm., bl. a. i strandängarnas övre del o. ute på holmarna. — 

f. fl. alb. Mansholmen (flera ex.).
V. villosa. Skaftö gård (1916 Er. At); Ögården (1938 H. Fr.). —- Långe

dalen 1964, enst. ex.
V. sepium. T. allm. på Skaftön. Gåsö. Ramholmen.
V. lathyroides. Flerst. Blåbergsholmen (Sam.) (!); Lunnevik (S. Petander) 

(! mot Keholmen); Skaftö gård (H. Fr.) (! S o. SÖ om L. Skaftö). — K-berg; 
Gåsevik (S.-E. Blom) (!); Sörhålet, Gröderhamn, Islandsbergs by (vid 
Valbyfj.), Asparna, Mansholmen, Gåsö (NNV om samh.), Grötö.

V. angustifolia. T. allm. på Skaftön, men oftast små förekomster. Mans
holmen, Ramholmen, Gåsö.

V. sativa. Tillfäll, förvild.
Lathyrus silvestris. Evensås (H. Fr.). — Förgäves eftersökt på av Fries 

närmare angiven plats, troligen utgången.
L. pratensis. Allm.
L. maritimus. Mell. G-sund o. Stockevik (!) samt Flatholmen (!) (H. Fr.); 

Långö (G. Joh. [Loh.]). Enl. herbarieark i hb. Gbg är den förstn. lok. be
lägen ung. mitt emellan G-sund o. Stockevik, där förf. också sett den. Nya 
lokaler är: blockstränder strax N om G-sunds hamn o. ung. mitt på väst
sidan av Ösö samt Koskär (1966 ett 30-tal ungplantor, varav en i blom. 
Nykolonisation!).

*L. palustris. Islandsbergs by (översilad strandäng vid Valbyfj., rik 
förek., upptäckt 1952).

L. montanus (Orobus tuberosus). Allm.
L. niger. Skaftö gård (Er. At, flera lok.) =? S om Lunnevik (S. Petander) = 

nedanför L. Skaftö (Deg.) (! 6 lok. vid Strömmarna Ö o. S om Skaftö-går- 
darna samt 2 lok. vid landsv. vid St. o. L. Skaftö); Vägeröd (O. Dahlgren) 
(!). — 400 m SSÖ om St. Stuveröd (rikl.), NÖ om Gunnesbo (rikl.), N om 
Gunnesbo skola (snår vid landsv., lok. spolierad av nya vägen 1966), Is
landsbergs by.

Oxalis acetosella. Allm.
O. strida. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. 1898 (G. Bågenholm).
Geranium sanguineum. Islandsbergs by (H. Fr.) (!); Gåsö (NV om samh. 

o. mot Kalvhagefj., rikl.) (!). — Klubban 1958 (säkerl. trädg.flykt.).
G. columbinum. Flerst., men oftast spars. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. 

(von Düben); Ögården, Östersidan, Grönskult o. Gåsevik (!) (Er. At); 
Lunnevik, Vägeröd o. F-kil (H. Fr.); mell. Lönndal o. G-sund (St. Nn); 
Gåsö (Anksw.) (! NNV om samh. o. N om Lunnevik). — Sörvikarna (S.-E. 
Blom) (!); Lönndal; Islandsbergs by (St. Nn o. Sun.); Jonsborg.
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G. dissedum. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (1879 N. J. Scheutz); F-kil 
o. Klubban (Er. At); Slätten (E. Cederstråhle); Fossa (H. Fr.) (!). — Väge- 
röd, mell. Yägeröd o. Evensås, Ö om Sörvikarna, Grönskult, Islandsbergs 
by.

G. pratense. F-kil, trädg.flykt.
G. molle. Allm. på torra backar, särsk. nära havet.
G. pusillum. T. allm.
G. lucidum. Skaftölandet ut. närm. lok.-uppg. (1915 FL Magnusson i 

hb. Gbg) (Palmérs fl.); Skaftö gård (H. Fr.) =S om L. Skaftö (vid Vägeröd 
ränna) (!); Gåsö (Anksw.). — Lunnevik (mot Keholmen); bergbrant SÖ om 
Fiskebäck (S.-E. Blom) (1); Ramholmen, söderut.

G. robertianum. Allm.; även ute på holmarna.
Erodium cicutarium. T. allm.
Radiola linoides. Allm., särsk. på stigar o. trampade vägar.
Linum catharticum. Allm.
Polygala vulgaris. Allm.
Euphorbia palustris. Gåsö (1841 von Düben) (1); Islandsberg (! inloppet 

t. Valbyfj.) o. Ramholmen (! nordändan rikl.) (H. Fr.). — Arten har sina 
största förek. på norra Gåsö (mot Pittleh., NNV om Lunnevik o. NV om 
samh.) samt på några holmar N om Gåsö, näml. Rarlinnarna (L. Silén) 
(! särsk. rikl. på V. holmen), Runnholmen (rikl.), Ängholmen (enst. ex.). 
Tjällsö (mot V. Gåsö, enst. ex.). På senare tid har enst. ex. anträffats vid 
Gåsevik (1 ex. sedan 1952), på Skaftö-sidan av Ramholmssundet (Aage 
Bohus-Jensen, 2 ex. 1959) (!); S om innersta delen av F-kilen (vid Ström
marna) 1959 1 ex., N om Hea-viken 1967 (2 ex.) och Stockevik 1960(1 ex.); 
i dessa fall sannol. nykolonisation.

*E. esula. SV om Ramdal (ödeåker, rikl., upptäckt 1959).
E. cyparissias. Förvild. el. odl.rest. Ögården, Östersidan, SÖ om Klubban, 

SV om Ramdal, F-kil.
E. peplus. T. allm. som trädg.ogräs o. på kyrkog.
E. helioscopia. Allm. som åker- o. träg.ogräs.
Mercurialis perennis. Flerst. Fiskebäck (2 lok.) (I), Vägeröd (!) o. Kvarn

viken (Er. At); Lunnevik (! flera lok.), Skaftö gård (!) o. Stuveröd (! ravinen 
NV om L. Stuveröd) (IL Fr.); Stockevik (Sjög.) (!). — Mell. Vägeröd o. 
Sörvikarna, SÖ om Edsvattnet, mell. Ulvemyren o. Ramdal, N om Slätten, 
utloppet fr. Barnemyr, sydsidan av Åseberget. De tre sistn. lok. är mkt små 
o. representerar trol. lundfragment.

M. annua. F-kil 1868 (E. B. Almquist), 1933 (H. Fr.), 1936 (Er. At), 
1944 (Deg.); Östersidan 1938 (H. Fr.). — Är allm. som trädg. ogräs i F-kil, 
iaktt. årl. där av förf. sedan 1930. Antr. tillfäll, på utkasthög V om samh. 
1952 o. på avstj.pl. V om Fiskebäck 1958 samt på utfylln. nedom kyrkan. 
Lok. på Östersidan belägen vid sjöbodar i södra delen av samh. Arten tycks 
ej finnas i de övr. samh. på Skaftön.

Callitriche slagnalis. Evensås (Er. At). — Långö.
C. verna. Allm., bl. a. i hällkar på holmarna. — f. minima Hoppe. Grötö.
C. polymorpha. Flatholmen (I. G. Clason).
C. intermedia (C. hamulata). Gröderhamn (Fröm.) (!); Lönndal o. Näreby 

(H. Fr.).
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[ Euonymus europaeus. F-kil, kyrkog. (von Düben, som anser den inplant, 
fr. Dragsmark). — F-kil, Klinten (förvild.?).]

Acer platanoides. Mindre allm. Vägeröd (Er. At) (!); Skaftö gård (Deg.). — 
Lunnevik; Gunnesbo (i västbranten); mell. Ramholmssundet o. Rg-vik.

A. pseudoplatanus. Förvild. K-berg, L. Stuveröd, Ramholmen.
* Impatiens parviflora. K-berg (förvild. i Zoolog. Stat:s trädg.).
*1. glandulifera (/. Roylei). Förvild. F-kil 1959; NÖ om Röd (åkerdike) 

1962.
Rhamnus cathartica. Flerst. Fiskebäck (! mot Sälvik, stora träd) o. Gåsö 

(!) (Er. At); Skaftö gård (! SÖ om L. Skaftö), Ö om Edsvattnet (!) o. Jons- 
borg (!) (H. Fr.). — Vägeröd, Ö om Sörvikarna (ravin), N om Edsvattnet, 
N om Gunnesbo, Fossa, Islandsbergs by. Lokaler på Gåsö: NNV o. V om 
Lunnevik, Gråfålen o. inre delen av Kalvhagefj. Storön (ravin mot Ushol- 
men 2). Tjällsö, nordsidan.

Rh. frangula. Allm.; i havsbandet ofta krypande över stenar o. block 
(spaljé-form).

Tilia cordata. T. allm.
Malva moschata. Förvild. Östersidan (H. Fr.) (!). — S om Ramdal, NÖ 

om Stockevik, Ramholmen (söderut).
M. silvestris ssp. eusilvestris. T. allm. i samh. o. vid gårdar.
M. neglecla. D:o.
M. pusilla. Skaftö gård (H. Fr.); Rg-vik (Lundb.). — Förgäves eftersökt 

av förf.
*Hypericum montanum. Närberget mot K-berg (S.-E. Rlom) (! ca 20 

ex. 1960).
H. maculatum. T. allm.
H. perforatum. Allm.
Elatine hydropiper. Långö (Er. At). —- St. Testholmen.
Drosera rotundifolia. Allm.
D. intermedia. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (1835 Aresch.; Palmér 1921 

i hb. Gbg); F-kil (C. G. Alm 1923) (! 500 m V om F-kils kyrka, rikl.). — Ca 
600 m VNV om Fiskebäck (2 närbel. lok., L. Silén o. Sun.).

Viola mirabilis. Jonsborg (H. Fr.) (!).
V. riviniana. Allm.
V. canina. T. allm.
V. canina x riviniana. Gåsö o. K-berg 1888 (Wahlstedt); Klubban (C. 

Skottsberg). — Asparna.
* V. montana x riviniana. Gåsevik (S.-E. Blom) (!); Gåsö: vid begravn. 

pl. Det. C. Blom. Dåligt pollen!
V. palustris. Allm.
V. arvensis. Allm.
V. tricolor ssp. eutricolor. Allm.
Bryonia alba. Skaftölandet (Sjög.). — F-kil. o. Röd, förvild.
*B. dioeca. Soptippen V om Fiskebäck, Islandsbergs by.
Hippophae rhamnoides. Nära Vägeröd (Degelius 1939a) (!): ett bestånd 

S om Vägeröd vid gamla landsv. ca 125 m ovan stranden av inre F-kilen. 
Sedan 1930-t. har Hippophae-snåret brett ut sig mot den ännu någorl. 
öppna vägbanan o. skjutit skott även på andra sidan av denna. Dessa tycks 
7 — 683871 Sy. Bot. Tidskr.f 62 (1968) : 1
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tyvärr ofta grävas upp för inplant, i trädg. På baksidan har den framryckande 
skogen hindrat utbredn. av snåret, o. åtskill. grenar har dött undan där. 
En välkommen uthuggn. har dock skett på senare tid. Enl. Degelius 
skulle samtl. buskar på denna lok. vara hon-ex. Fruktsättn. har emellertid 
iakttagits flera år, o. då arten ej tycks vara apomiktisk (Gustafsson 1947, 
s. 271) o. har ringa pollenprod. o. svag pollenspridn. (Sandegren 1943, 
s. 3), borde även han-ind. finnas på lok. Vid undersökn. våren 1965 kunde 
förf. icke finna några han-blmr (o. ej heller i det fridlysta best. vid Oxevik 
i Dragsmark). Likväl iakttogs ett fåtal frukter på Vägeröd-lok. hösten 1965. 
— På Östersidan (vid nya färjeläget) finns en större buske av arten (säkerl. 
inplant, fr. Vägeröd).

Peplis poriula. Skaftö gård, Grötö (!) o. Långö (Er. At); G-sund (H. Fr.). — 
St. Stuveröd (vid två dammar); vattensaml. SV om Barnemyr (S.-E. Blom) 
(!)•

Lylhrum salicaria. Allm.
Epilobium hirsutum. F-kil (O. Dahlgren); Röd (Lundb.). — Ö om Koskär 

(sedan 1958), Klubban 1958, Fiskebäck (åkerren mot kilen, 2 ex. 1961), 
Röd (vid ålderdomsh. o. på maden sedan 1958, den senare lok. nu utplånad 
gm anläggn. av golfbanan), Gröderhamn (radaranläggn. enst. ex. sedan
1964) .

*E. parviflorum. G-sund (vid avvattn. kanalen N om samh.).
E. montanum. Allm.
E. collinum. T. allm.
E. roseum. Klubban (Er. At) = östersidan (H. Fr.). —- Skaftö gård (kärr 

vid SV. gården); Grönskult (vägdiken, delvis spolierad av nya vägen 1966) 
(St. Nn o. Sun.); Gåsevik (S.-E. Blom) (!).

*E. adenocaulum. SÖ om Klubban (få ex. 1959-60); Blåbergsholmens 
utsida 1960 (S.-E. Blom) (!); Vägeröd (vid ladug., 1 ex. 1961), Gåsö (i samh. 
vid vägen mot Lunnevik, rikl. 1962); S om K-berg (sommarstugetomt, 
få ex. 1965); N. om Gunnesbo (vattn. ställe nedom västbranten, flera ex.
1965) ; Röd (kärr vid ålderdomsh., rikl. 1965); Islandsberg (myr S om in
loppet t. Valbyfj., rikl. 1965).

*E. rubescens. Lönndal (näst nordligaste gården, kärrstråk bakom ladu
gården 1960, 1965 t. rikl.); N om G-sund (torvtäkt) 1966 t. rikl.

E. obscurum. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (G. Bågenholm i hb. Gbg); 
Evensås (! landsvägsdike) o. Vägeröd (! dike vid gården) (H. Fr.). — Ravin 
SÖ om St. Stuveröd (mot Ramholmssundet).

E. palustre. Allm., även ute på holmarna.
Chamaenerion angustifolium. T. allm.
Oenothera biennis. G-sund (!), Lunnevik o. Grönskult (H. Fr.); F-kil, 

Stockevik o. Lönndal (Bot. För:s i Gbg exkurs. 1952) (!). — Östersidan 
1961, K-berg 1962, Ramholmen (på strand söderut) 1959, Barrlind 1958, 
Gåsö (begravn.pl.) 1965.

Circaea lutetiana. Getvikssund (Wahlenberg: Fl. Suec. I 1831) = Skaftö 
gård o. Lunnevik (Er. At), Lunnevik (Deg.) (! två närbelägna små bestånd 
mell. Skaftö gård o. Lunnevik i branten mot Strömmarna). — V om Skute- 
vik (på Ösö) i djup klyfta mot S, nära stranden (upptäckt 1957; ett 30-tal 
ex.).
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*Myriophylliim verticillalum. Usholmen 2, Tjällsö (norra delen).
Hippuris vulgaris. Allm. på Skaftön o. holmarna.
Cornus suecica. Allm. Förek. även ute på en del av de yttre holmarna, 

t. ex. Flatholmen o. Bredholmen.
Hedera helix. T. allm. på Skaftön. Gåsö, Jonsborg, Ramholmen.
Hydrocotyle vulgaris. Flerst. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (Aresch.); Gåsö 

(Anksw.); G-sund (E. B. Almquist); Stockevik (Sjög.) i km S om K-berg, 
Gröderhamn o. NÖ därom, nära badpl. N om G-sund, Ösö (ett par lok.), 
Flatholmen, Gåsö o. Storön (flera lok.), Tjällsö, Porsholmen, mellersta 
Gräsholmen (U. Holmer,!), Jonsborg (M. Ohlander) (de båda sistn. lok. 
hos Woldmar 1957), Fredagsholmen.

*Eryngium planum. Förvild. G-sund (2 ex. på utkasthög i sänkan \ om 
samh., 1957, 1960).

Anthriscus silvestris. Allm.
*A. cerefolium. Gåsevik 1958, på kompost (S.-E. Blom) (!).
Torilis japonica (T. anthriscus). T. allm. på Skaftön. Gåsö.
Conium maculalum. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. 1835 (Aresch.); Lunnevik 

1868 (O. Landgren i hb. Gbg); G-sund (! V o. Ö om hamnen), Stuveröd o. 
Näreby (H. Fr.).

Carum carvi. Allm.
Pimpinella saxifraga. Allm.
Aegopodium podagraria. Flerst.
Benda erecta. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (1899 Fr. Schlanbusch i hb. 

Gbg). — Förgäves eftersökt av förf.
Aethusa cynapium. T. allm. på Skaftön som trädg.- o. kyrkog.ogräs; 

även på ruderatmark. Gåsö, Ramholmen, Mansholmen.
Selirium carvifolia. G-sund (Aresch.) (! NÖ om samh.); Islandsbergs by 

(H. Fr.) (! 2 lok.), Gåsö (! NNV om samh., NV om Lunnevik o. mot Kalv- 
hagefj.) (H. Fr.). — SÖ om Stockevik, S om inloppet t. Valbyfj.

Ligusiicum scolicum. T. allm., mest på klippiga stränder.
Angelica silvestris. Allm.
A. archangelica v. litoralis. T. allm., särsk. på blockstränder.
Peucedanum palustre. T. allm., även ute på holmarna.
Pastinaca sativa. Långedalen (i havreåker) 1960, N om Rg-vik (övergivna 

grönsaksland) 1961, Gåsö: NNV om samh. o. NV om Lunnevik 1952, 1962.
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum. T. allm.
Daucus carola. K-berg (Fröm.); Rg-vik (Lundb.). Östersidan (vid 

landsv.bron, sedan 1952), Vägeröd 1952, NV om Asparna 1959, Manshol
men sedan 1958.

Pyrola minor. T. sails. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (1921 Fr. Beifrage i 
hb. Gbg); Skaftö gård (Er. At enl. brev t. förf.). — S o. Ö om Edsvattnet, S 
om Vägeröd (några lok.), N om Ramdal, SÖ o. SSÖ om Gunnesbo samt NV 
om Slätten, på alla lok. spars.

P. media. Sälls. Stuveröd (H. Fr.). — S om Vägeröd (2 små förek. nära 
gamla landsv.), N om Arsund (vid stigen över heden, några ex.).

P. rotundifolia. I Fries’ fl. uppges: »Skaftön flerst. (Er. At)». Inga närm. 
lok.-uppg. finns i Erik Almquists primäranteckn (enl. medd. i brev t. förf.). 
— Arten förgäves eftersökt av förf.
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Ramischia secunda (Pyrola s.). T. sails. I Fries’ fl. anges: »Skaftön flerst. 
(Er. At), Vägeröd (H. Fr.)». — Av förf. end. funnen på följ. lok.: SSÖ om 
Gunnesbo, mell. Gunnesbo o. Ramholmen (3 lok.), NV om Slätten samt N 
om Ramdal, i allmänh. end. små best.

*Monotropa hypopitys. K-berg (litet best. under bergtall, observ. sedan 
1954); SSÖ o. S om Vägeröd 1958-65 (3 lok. i tall- o. lövskog, L. Silén o. 
Sun.); SSÖ om St. Stuveröd (S.-E. Blom 1959) (! få ex. i lövskog); SÖ om 
St. Stuveröd 1964 (få ex. i lövskog); | km SÖ om K-berg 1960 (L. Silén) 
(1 ett ex. i tallplanter.); branten NÖ om Ulvemyren 1960 (några ex. i löv
skog m. inplant, tall).

Andromeda polifolia. Islandsberg (H. Fr.) =myr S om inloppet t. Valbyfj. 
(St. Nn o. Sun. 1952, Sun. 1965).

Ardostaphylos uva-ursi. Stockevik (Er. At); Islandsberg o. N om G-sund 
(H. Fr.). —T. allm. på S. delen av Skaftönfrånenlinje Stockevik-Gunnesbo— 
Ramholmssundet. På Åsebergets sydsluttn., NV om Backa, på Islands
berg o. N om Rg-vik täcker arten stora ytor. På N. Skaftön end. funnen på 
berget 500 m S om Vägeröd (spars.).

Vaccinium vitis-idaea. Allm.
V. uliginosum. Allm.
V. myriillus. Allm.
V. oxycoccos. Allm.
Calluna vulgaris. Allm.
Erica tetralix. Allm.
Empetrum nigrum. Allm.
Primula veris. T. allm. på N. o. Ö. delarna av Skaftön till Stuveröd o. 

Gunnesbo; Sälvik o. Fiskebäck; Islandsbergs by (krattskogen vid Valbyfj. 
o. SV om byn, spars.). Ramholmen, Jonsborg o. Gåsö (NNV om Lunnevik, 
1 ex. 1965). Funnen 1965 även på strandängar, vid översta tångdriften, 
dels vid Gröderhamn (2 ex.), dels Ö om Ögården (några ex.). Arten fridlyst 
i Gbgs o. Boh. län.

Lysimachia vulgaris. Allm. på Skaftön. Gåsö, Usholmen 1.
L. nummularia. Trädg.flykt. Klubban, Backa.
L. thyrsiflora. Herst. G-sund (1 avvattn.kan. N om samh.), Backa, Stocke

vik o. Grönskult (H. Fr.). — Röd (dike på maden), tjärnen 500 m SV om 
Åseberget, Barnemyr, Pittleholmen, Tjällsö österut.

Trientalis europaea. Allm. i skog o. på ljunghed.
Glaux maritima. Allm.
Anagallis arvensis. T. allm. Förek. på havsstr., stranden av den sänkta 

Barnemyr o. som åker- o. trädg.ogräs. Anteckn. fr. Skaftön, Gåsö o. Kni
paren.

Centunculus minimus. T. allm. vid havsstr. men även funnen längre in 
på Skaftön: NNV om Evensås (uttorkat kärr), F-kil (grusgrop), NV om 
Fiskebäck (dikeskant), Barnemyr (torrlagd sjöstr.) o. NV om Lönndal (våt 
jord). Dessutom funnen som ogräs i åker N om innersta delen av F-kilen 
(S.-E. Blom 1958-59). Gåsö (Er. At) (!), Grötö, Blåbergsholmen o. Galj- 
holmen.

Armeria maritima. Allm.
*Limonium vulgare (Statice limonium). Strandäng vid Munkviken (södra) 
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(1953 L. Silén) (!, best, omfattar några m2, 1954 ca 75 inflorescenser, 1966 
ca 140); Gåsö: vid Kalvhagefj. (Elsa Kristoffersson m. fl. 1961) (!, mkt litet 
best., 13 inflor.), säkerl. nykolonisation, återsedd 1962 men förgäves efter
sökt senare.

L. humile (S. bahusiensis). Getvikssund (Wahlenberg: Flora Suec. I 
1831) = Strömmarna (C. Skottsberg) =nära Lunnevik (S. Petander); Skaftö 
gård o. vid kilen Ö om stora landsv.bron (H. Fr.). — Förekomsterna när
mare invent, av förf. under de senaste åren, varvid arten iaktt. rikl. på 
båda sidor av F-kilen innanför landsv.bron samt i spr. best. längs insidan 
av Skaftön från färjeläget vid Lunnevik till 1 km S om Hea-viken. — Saknas 
på Skaftöns utsida, men ett ex. har planterats i viken N om Sörhålet (på 
tomten Gröderäng).

Centaurium vulgare. Flerst. Särsk. rikl. vid Koskär o. mell. Gåsö o. Storön.
C. pulchellum. Allm. på havsstrandängar. Förek. även långt fr. havet, 

t. ex. vid Barnemyr o. i dalen NY om Lönndal.
Gentianella baltica. Flerst. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (J. Palmér i hb. 

Gbg); Yägeröd o. Ö om Sälvik (H. Fr.). — SÖ om L. Skaftö, vid Edsvattnet 
o. innersta delen av F-kilen (på g. landsv.), SÖ om K-berg, Gröderhamn, 
Y om Vallarna, 500 o. 850 m V om Asparna.

*G. baltica x uliginosa. (?) Koskär, 1 ex.
G. campestris ssp. suecica (Froel.) Murb. F-kil (Fröm.). — ssp. germanica 

(Froel.) Murb. Gåsö (Sv. Murbeck).
G. uliginosa. Flerst. F-kil (Krok); Berg (H. Fr.); Gåsö (Anksw.) (! vid 

Kalvhagefj. o. på Storön). — Koskär (rikl.), S om Vägeröd (vid Yägeröd 
ränna), SÖ om Hea-viken, Gåsevik, Gröderhamn, Islandsberg, V om Asparna.

*G. amarella ssp. axillaris (F. W. Schm.) Murb. S om Vägeröd (vid 
Vägeröd ränna) (St. Nn o. Sun.).

Menyanthes trifoliata. Allm., även på holmarna.
Fraxinus excelsior. Allm.
Ligustrum vulgare. Gåsö (Hartm. fl. XI uppl.). — Gåsö: badpl. S om samh., 

Gråfålen, N o. NNV om Lunnevik, mot Kalvhagefj. o. överg. stället t. 
Storön. F-kil: vägkant V om kyrkan (trol. subspontan). N om Rg-vik, 
förvild.

Syringa vulgaris. Odl. rest på några ställen på Skaftön, Gåsö o. Porsholmen.
Convolvulus arvensis. T. allm. på vägrenar, åkrar, kyrkog. o. skalgrus

backar.
Calystegia sepium. T. allm. på tångvallar. — v. americana. Skaftö gård, 

landsv.dike (H. Fr.). — Gåsö: sydspetsen 1965.
*Cuscuta epithymum ssp. euepilhymum. L. Backa (St. Nn 1950) (! rik 

förek. på torrbacke, parasit på ett stort antal värdväxter). — ssp. trifolii. 
Skaftö ut. närm. lok.-uppg. 1897 (H. Witte).

Lilhospermum arvense. Mell. Skaftö gård o. Evensås 1916 (Er. At); Ö 
om stora landsv.bron 1938 (H. Fr.). — Förgäves eftersökt av förf.

Echium vulgare. F-kil (1911 E. Beifrage) (! 1965 NV om kyrkan i utkanten 
av bebygg., 1 ex.).

Borago officinalis. Vägeröd (Deg.). — Ej återfunnen.
Symphytum x uplandicum (asperum x officinale). Rg-vik (H. Fr.) (!) — 

G-sund (mot idrottspl., vägkant 1963).
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Anchusa officinalis. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (L. Lindquist). — K-berg 
1959, några ex. på sandstr. nedanför gården (S.-E. Blom) (! 1959-62).

A. arvensis ssp. occidentalis. Allm.
*Myosolis palustris. N om Sälvik (översilad strandäng vid F-kilen o. 

diken vid landsv.).
M. laxa ssp. caespitosa. Allm., även ute på holmarna.
M. arvensis. Allm.
M. hispida (»M. collina»). Allm. — f. fl. alb. Gåsö: insidan av Gråfålen.
M. strida (»M. micrantha»). Flerst. Lunnevik; Östersidan; Edsvattnet 

(S.-E. Blom) (!); Fiskebäck; Bökevik; K-berg (3 lok.); mell. Gåsevik o. 
Gröderhamn; Blåbergsholmen; Gåsö (NNV om samh.).

M. discolor ssp. versicolor. Flerst. Klubban (Er. At); Ö om Sälvik, Köre- 
viken o. Gunnesbo (H. Fr.). — Lunnevik, mell. Skaftö gård o. Evensås, 
Yägeröd, ö om Sörvikarna, Ö om Fiskebäck; K-berg (S.-E. Blom) (!); Gåse
vik, SÖ om L. Stuveröd, St. Stuveröd.

Asperugo procumbens. Mindre allm. På tånggödda stränder, vid bryggor 
o. sjöbodar; även funnen långt fr. strand på skalgrus (Gåsö: NNV om Lunne
vik).

Mertensia maritima. Sälls. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (Palmérs fl.), 
F-kil (S. Grapengiesser), Gåsö o. ö därintill (G. Bågenholm i hb. Gbg), 
Flatholmen (V. Gillner) (! 1951). Ej återfunnen under senare år.

*Ajuga reptans. K-berg, förvild. i förest:s trädg., iaktt. vissa år sedan 
1930.

A. pyramidalis. Allm. — f. glabrata. Nycklevik (confirm. C. Blom), 
f. rubra. Ö om Edsvattnet 1961, 1965.

*A. pyramidalis x reptans. K-berg: snår SV om ladug., iaktt. sedan 1955.
Scutellaria galericulata. Allm.; även på holmarna.
Nepeta cataria. K-berg (Elias.); F-kil (E. Beifrage); Lönndal (St. Nn).

St. Stuveröd (lagårdsgata enst. ex. 1951 o. 1957, senare ej återfunnen).
Glechoma hederacea. Allm.
Prunella vulgaris. Allm.
Galeopsis bifida. Allm., även på de yttre holmarna.
G. tetrahit. Allm., även på holmarna.
G. speciosa. Mindre allm. Fiskebäck o. Grönskult (1938 H. Fr.) — Öster

sidan 1958 (nyani. trädg.), Fiskebäck 1960-61 (rikl. i åker), Vägeröd o. L. 
Stuveröd 1962 (åkrar).

Lamium album. Mindre allm. F-kil (Er. At) (! flerst. i samh.); Stockevik 
o. Ramholmen (H. Fr.). — K-berg.

L. purpureum. Allm.
L. hybridum. T. allm. på Skaftön; Jonsborg, Gräsholmarna.
L. moluccellifolium (L. intermedium). Fiskebäck o. Gåsevik (Er. At); 

K-berg (Hård); Lunnevik, Stuveröd (!), Fossa o. Islandsberg (H. Fr.). - 
Gunnesbo, Backa, Lönndal.

L. amplexicaule. Allm. En gång funnen på fågelgödslad klippstrand 
(Storön vid Kalvhagefj.).

Leonurus cardiaca ssp. vulgaris. F-kil (O. Landgren); Fossa (St. Nn) 
(1 få ex. vid vägen); Rg-vik (H. Fr.). —- Asparna (flera ex. nedom gården, 
vid stranden).
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Slachys silvatica. Fiskebäck, Grönskult o. Skaftö gård (!) (Er. At); Lunne- 
vik (!), Vägeröd (!) och Islandsbergs by (!) (H. Fr.). — SÖ om L. Skaftö, 
Sörvikarna o. N om Gunnesbo.

S. palustris. T. allm. på åkrar; även sedd på tångstränder.
S. arvensis. S om F-kil (Fröm.); Lunnevik, i trädg.land (Deg., H. Fr.). — 

Fiskebäck, iaktt. sedan 1961 på åker N om Ulvemyren, rikl. »Frömans 
lok.?

Satureja vulgaris (Clinopodium v.). T. allm., särsk. i branter o. på skal
grus.

Origanum vulgare. Flerst. på Skaftön o. Gåsö. Jonsborg. — Till lok. på 
karta 164 i Fries’ fl. kan läggas följ.: K-berg (vid Smalsund), Lönndal, SÖ 
om Lönndal, Islandsbergs by.

Lycopus europaeus. Allm.; även på de yttre holmarna.
*Mentha aquatica. G-sund (sänkan på NV. delen av Ösö).
M. xverticillata (aquatica * arvensis). Flerst. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. 

(Aresch.); Edsvattnet (J. A. Leffler); K-berg (O. Landgren); G-sund (! NV. 
delen av Ösö), Gröderhamn (!), Stockevik o. Backa (H. Fr.). — SÖ om Eds
vattnet (vid Strömmarna).

M. arvensis. Allm.
*Nicandra physaloides. F-kil (gatkant 1958 o. utfylln. nedom kyrkan 

1959, sedan försvunnen).
Lycium halimifolium (»L. barbarum»), F-kil 1930 (C. Blom).
Hyoscyamus niger. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (Aresch.); Klubban (Er. 

At); Ögården, Rg-vik(! 1960-61), G-sund o. Gåsö (H. Fr.); Lönndal (St. Nn). 
— K-berg, F-kil (utfylln. nedom kyrkan 1960), Näreby 1961.

Solanum dulcamara. T. allm. på Skaftön o. Gåsö i fuktig snårskog, i 
branter o. på stränder. Förek. även på öppna holmar, t. ex. Flatholmen, 
Skarvesäter, Dammholmen o. Körholmen.

S. nigrum. T. allm. i trädg. o. på ruderatpl.
[S. alatum. Rg-vik (N. J. Scheutz). Beläggex. saknas, därför ej upptagen 

i Fries’ fl.]
Verbascum lhapsus. T. allm., särsk. i branter. — f. fl. alb. F-kil (2 lok. 

1951 o. 1961), Röd (vid ålderdomsh. 1958).
V. nigrum. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. 1922 (L. Lindquist i hb. Gbg). — 

Aldrig antr. av förf.
Linaria vulgaris. Allm.
*L. repens (L. striata). | km SSV om K-berg i åkerkant, iaktt. 1943-53, 

de första åren i stora ex., senare, vid upphör, brukn. av åkern i små ex., 
nu utgången.

Misopates orontium (Antirrhinum o.). Mansholmen 1863 (O. Landgren i 
hb. Gbg).

Scrophularia nodosa. Allm., men sällan talrik. Antr. även ute på holmarna 
(t. ex. Flatholmen, Skälholmen, Skarvesäter).

Limosella aquatica. G-sund (Aresch.) (!). — Sails, vid Skaftöns stränder 
men allm. i hällkar på holmarna.

Veronica longifolia. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (A. Vinge). — Sälvik 
1958-59, nära gården bland nässlor, antagl. trädg. flykt.

V. serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. Allm. på Skaftön; Gåsö.
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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V. arvensis. Allm.
V. polita. G-sund 1835 (Aresch.). — Ej antr. av förf.
V. agrestis. T. allm.
y. opaca. Skaftö gård 1935 (Hård); Islandsberg 1953 (St. Nn). — Grön

skult o. Berg (rikl. i åkrar 1958, 1960 o. 1965), K-berg 1960 (spars. i skal
grusgrop mot Gåsevik).

y. persica. Flerst. Lunnevik 1930 (Deg.) (! 1951 o. 1958); Skaftö gård 
1935 (Hård); Gunnesbo (! 1961) o. Östersidan (H. Fr.). — Sälvik 1961, F-kil 
(kyrkog. 1958, i samh. 1960), K-berg 1960.

y. hederifolia. F-kil i trädg. nära kyrkan (H. Fr. 1931) (! 1961 strax N om 
kyrkskolan under en nu nedsågad hagtornshäck o. i trädg.land ngt längre 
norrut).

V. chamaedrys. Allm.
y. scutellaia. Allm.
y. officinalis. Allm. — På Blåbergsholmen ett best. m. ljust violetta 

blmr.
V. beccabunga. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (1908 H. Beifrage i hb. Gbg); 

flerst. (Er. At enl. nppg. t. H. Fr.); Stockevik (Elias.); Gåsevik (Dav. Nils
son); Grönskult (1 i landsv. dike) o. Lönndal (!) (H. Fr.). — N om G-sund 
(i avvattn. kanal), S om Näreby (åkerdike), 500 m NÖ om Stockevik, 800 m 
NV om Fiskebäck (få ex.).

Melampyrum cristatum. G-sund (Aresch.) = Islandsbergs by (St. Nn) 
(! rikl. i bryn o. på åkerrenar). — På 1950-t. insådd på ett par sommar
stugetomter S om K-berg med frö fr. Islandsberg.

M. pratense. Allm.
M. silvaticum. Flerst. Av förf. anteckn. för 11 lok. på Skaftön o. Jons- 

borg.
Euphrasia brevipila ssp. tenuis. F-kil o. Skaftö gård (Er. At); Grönskult, 

Lunnevik o. Islandsbergs by (1 rikl. på strandängen vid Valbyfj.) (H. Fr.). 
— ssp. eubrevipila. Trol. t. allm. K-berg, Gåsö (! vid Kalvhagefj.) o. Tjällsö 
(C. Skottsberg). — S om Vägeröd (g. landsv.), Koskär, Storön. (Confirm. 
C. Blom et I. Segelberg). — *v. glabra (»E. strictao). Grötö (conf. I. Segel
berg).

*E. brevipila ssp. eubrevipila x curta.V Östersidan. (Best. kanske riktig 
enl. I. Segelberg).

E. curta. Allm.
E. micrantha. T. allm. på hedmark på Skaftön; V. Gåsö. -— v. primaria. 

Östersidan (H. Fr.) (! det. I. Segelberg).
Odontites verna. T. allm.
O. liloralis. Skaftö o. Gåsö (von Düben); K-berg (I. G. Clason); F-kil 

(!) o. Lunnevik (Er. At); Näreby, Islandsberg (L. Silén; ! vid Valbyfj.) o. 
G-sund (IL Fr.); Ögården (G. Joh. [Loh.]). — Sälvik (inre delen av F-kilen), 
Ramholmens västsida (Bohus Jensen) (! 1959 o. 1961), Stuveröd (vid Ram- 
holmssundet 1966), Gåsö (700 m NV om samh. 1962), vid Kalvhagefj. på 
Gåsö o. Storön rikl. 1959.

Rhinanthus serotinus (Rh. major). Allm., särsk. på strandängar.
Rh. minor. Allm.
Pedicularis palustris. T. allm., särsk. på översilade strandängar.
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P. silvaiica. Allm., särsk. på fuktig hedmark. — f. fl. alb. Gröderhamn 
1930.

*Lalhraea squamaria. Ö om Fiskebäck, i en brant, på hassel, upptäckt 
1959 (1966 inemot 150 infloresc.). Blommar ej alla år.

Pinguicula vulgaris. Allm.
Utricularia vulgaris. Flerst. Grötö (Er. At); Gåsö (H. Fr.). — Av förf. 

funnen i blom på följ. lok.: Barnemyr 1954, Nö om Backa 1957, tjärnen 
SÖ om Fossa, Tjällsö 1957 o. 1964, Långö 1957, Usholmen 2 1958. Blommar 
särsk. varma o. torra somrar.

U. minor. Flerst. Östersidan (Deg.); Skaftö gård (H. Fr.); Flatholmen 
(Gillner); Kvarnviken (Elof Carlsson). — Av förf. funnen i blom på följ. 
lok.: ett par vattensaml. NV om Fiskebäck, tjärnen SÖ om Fossa, pölar 
NV o. SV om Åseberget, SÖ om Gunnesbo.

Planlago major. Allm. Antr. även på några av de yttre holmarna.
P. media. Gåsö (Anksw.). — Förgäves eftersökt av förf.
P. lanceolata. Allm.
P. maritima. Allm. — Ett mindre bestånd med greniga ax funnet vid 

Skutevik 1959 o. 1962.
Sherardia arvensis. Lunnevik (Krok); Östersidan (H. Fr.) (S.-E. Blom). - 

Förgäves eftersökt av förf.
Galium boreale. T. allm.
G. palusire. Allm.
G. uliginosum. T. allm. på Skaftön. Slaktarn (vid Koskär), Gåsö, Storön, 

Usholmen 2.
G. saxatile. Stockevik (O. Gertz) =? S om kolerakyrkogården (två små 

ytor vid stigen) (S.-E. Blom 1959) (! 1959-66).
G. verum. Allm.
G. mollugo. Allm.
G. mollugo x verum. T. allm. på Skaftön. Jonsborg.
G. aparine. Allm. Även på tånggödda stränder.
G. Vaillantii. T. allm. på åkrar på Skaftön.
Adoxa moschatellina. Grönskult (H. Fr.) = ravinen NNV om L. Stuveröd 

(!), Islandsbergs by (H. Fr.) (! busksnår vid Valbyfj. o. vid vägen SV om 
byn).

Sambucus nigra. Förvild. Östersidan (Deg.); Jonsborg (H. Fr.). — 1 km 
NÖ om Stockevik (i sumpskog, fågelspr.), Lönndal (norra).

Viburnum opulus. T. allm. Vindpinade ex. förek. långt ut på öarna, t. ex. 
nordsidan av Tjällsö, Storön (mot Usholmen), Usholmen 2.

Lonicera periclymenum. Allm. — Till kompl. av utbredn.kartan i Fries’ 
fl. kan anföras, att arten även förek. på västsidan av Skaftön, t. ex. vid 
Gåsevik, Gröderhamn o. Backa. Även anteckn. fr. Dammholmen.

Symphoricarpos rivularis (»Lonicera symphoricarpos»). Förvild. — NV 
om Sälvik, V om Lönndal (vid Valbyfj.), Lönndal (norra).

Valerianella locusta (V. olitoria). Flerst. Skaftön (anteckn. fr. Köreviken 
o. Skaftö gård i N till Asparna o. Arsund i S), Gåsö, Tjällsö, Grötö, Blå- 
bergsholmen.

Valeriana officinalis. Sälls. F-kil 1835 (Aresch.) (! mell. Fiskebäck o. Säl
vik, nära landsv.). — SÖ om L. Skaftö (enst. ex. 1962 o. 1964).
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V. sambucifolia. Allm. Påfall. rikl. på södra delen av Grötö.
Succisa pratensis. Allm. Flerst. med rosa-färgade, sällan med vita blmr.
Knautia arvensis. T. allm.
Campanula rapunculoides. Förvild. Klubban (Er. At). — Ögården, Öster

sidan, F-kil, Mansholmen.
C. trachelium. Flerst. på Skaftön: Lunnevik, Grönskult (!), Stuveröd, 

Fossa (!), Islandsbergs by (! rikl. på flera ställen) (H. Fr.). — Gunnesbo 
(flera lok.).

C. rotundifolia. Allm.
C. persicifolia. T. allm.
C. patula. Evensås 1916 (Er. At).
Legousia speculum-veneris (Specularia s.-v.). Rg-vik 1940, förvild. (Lundb.).
Jasione montana. T. allm.
Eupatorium cannabinum. Fiskebäckskils-trakten (O. Dahlgren); SV om 

G-sund (N. Alroth) V om Skutevik, klippstrand (!). — Islandsberg: innan
för nya fyren.

Bellis perennis. Gunnesbo, i betesmark (Fl. Fr.).
Solidago virgaurea. Allm.
Aster Iripolium. Allm.
A. Novi-Belgii. Förvild. L. Skaftö (vägkant), Östersidan.
Erigeron acre ssp. euacre. T. allm. — En dvärgform vid stora bukten på 

nordsidan av Jonsborg.
Filago arvensis. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (1854 C. J. Lindeberg). — 

Förgäves eftersökt (möjl. namnförväxl.).
F. minima. Flerst.
Antennaria dioeca. Allm.
Gnaphalium silvaticum. Flerst. på Skaftön. Synes vara stadd i spridn. på 

igenlagda åkrar o. åkerrenar. I nat. veg. N om St. Skaftö, vid Backa o. St. 
Stuveröd (ravin mot Ramholmssundet).

G. uliginosum. Allm., särsk. som åker- o. trädg.ogräs.
Inula helenium. Fossa m. fl. ställen mell. G-sund o. Rg-vik (1879 N. J. 

Scheutz); Lönndal (A. Bgn); F-kil (Lundb.). — Förek. rikl. på vägkanter 
o. gårdspl. vid Fossa o. i enst. ex. vid Lönndal, norra.

I. salicina. G-sund (Aresch.) =? Islandsberg (St. Nn) (! flera lok. vid byn 
o. S om inloppet t. Valbyfj); Gåsö (A. Arvidson) (1 NV om samh.).

*Xanthium spinosum. F-kil, utfylln. nedom kyrkan, 4 ex. 1959, senare ej 
återfunnen.

Bidens tripartita. Allm. Funnen även på de yttre holmarna, t. ex. Flat
holmen o. Långö.

*Galinsoga parviflora. Evensås handelsträdg. 1960-61; Gåsö: trädg. nära 
hamnen 1962; Ögården handelsträdg. 1965.

*G. ciliata (»G. quadriradiata»), F-kil 1952 (St. Nn o. Sun), 1959-60 (!); 
K-berg 1953, 1962, 1965; Rg-vik 1958-61; Ramdal handelsträdg. 1958-65; 
Ögården handelsträdg. 1959, 1965; Gåsö: trädg. nära hamnen 1962.

Anlhemis tinctoria. F-kil (H. Fr. 1931); Lunnevik, Ögården, Skaftö gård, 
Evensås, Östersidan, Grönskult, Stockevik, Stuveröd, Lönndal o. Islands
berg (H. Fr. 1938). Har nu försvunnit från dessa lok. liksom från en växtpl. 
SÖ om Stockevik (igenlagd åker), där förf. såg arten 1957-58.
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A. arvensis. Ögården o. Vägeröd (!) (H. Fr.). — Lunnevik, Ö om Sörvi- 
karna, SV om Ramdal, Fossa.

A. cotula. F-kil (V. Wittrock enl. Leffler 1866); Rg-vik (N. J. Scheutz 
1880); Fossa 1930 (H. Fr.); G-sund (E. B. Almquist). — Ej sedd av förf.

Achillea ptarmica ssp. euptarmica. Allm.
A. millefolium. Allm.
Chrysanthemum parthenium. G-sund (Aresch.); F-kil (A. G. Nathorst) 

(! 1959); Östersidan (H. Fr.). — St. Stuveröd, vägkant 1959.
C. vulgare (Tanacetum v.). T. allm. på Skaftön. Gåsö, Ramholmen, Flat

holmen.
C. leucanthemum. Allm.
C. segelum. T. allm. På vissa platser ymnig i åkrar, t. ex. Fiskebäck, N 

om Stuveröd, Ramdal, Långedalen o. Backa.
Tripleurospermum maritimum (Matricaria m.). Allm. vid havsstränder.— 

v. inodorum (M. inodora). Allm. på åkrar o. tomter.
Matricaria recutita (M. chamomilla). T. allm.
M. matricarioides (M. discoidea). Allm.
* Artemisia campestris. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (1911 H. Beifrage). — 

Förgäves eftersökt av förf.
A. maritima. G-sund (H. Fr.) (! SÖ om Skutevik). — N om Sörhålet 

(L. Silén 1960) (! nykolonisation: från början ett par ex. i en vik, sedan två 
rika bestånd 1964, 66); Sörhålet 1963-66 (ett ex.); Koskär (1964 en grupp 
ungplantor, 1965 blommande ex., 1966 3 å 4 m2); Gåsö (nära överg.stället 
t. Storön) sedan 1962; Storön (västsid., innerst i viken mot Tjällsö) 1962 
samt Tjällsö (sydsid.) 1962 få ex. (G. Gustafson o. Sun.). Även de tre sistn. 
lok. representerar nykolonisation (återsedda 1964). Långholmen (mot 
Porsholmen) ca 2 m2 1966, nykolonisation.

A. vulgaris. Allm.
A. absinthium. T. allm.
Tussilago farfara. Allm.
Arnica montana. T. allm.
Senecio vulgaris. Allm. Förek. även på havsstr. o. på flera holmar.
S. silvaticus. T. allm., särsk. på holmarna.
S. viscosus. D:o.
*S. vernalis. N om Åseberget i förstaårsvall på sandig åker, 3 ex. 1953, 

sedan utgången.
S. jacobaea. T. allm., särsk. på gamla betesvallar.
Calendula officinalis. Tillfäll, förvild. F-kils kyrkogata (Lagerheim); 

Rg-vik (H. Fr.). — G-sund och Stockevik 1960. Enst. ex. på havsstr. (Grö- 
derhamn 1960, Storön mot Usholmen 2 1965).

Carlina vulgaris ssp. euvulgaris. T. allm. Skaftön, Gåsö, Flatholmen, 
Grötö, Jonsborg, Grötholmen, St. Skabbholmen.

Arctium lappa (Lappa major, L. officinalis). T. allm. på Skaftön. Gåsö.
A. lappa x minus. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. (Palmers fl.). — Röd.
A. minus. Allm. — v. majusculum Hartm. Mansholmen, Gåsö (vid Grå

fålen). Det. C. Blom.
A. tomentosum. Sails. F-kil (!) o. Östersidan (H. Fr.).
Carduus ienuiflorus. F-kil 1861 (O. Landgren).

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1



108 SVANTE SUNESON

C. nutans. Skaftö ut. närm. lok.-uppg. 1898 (G. Bågenholm).
Cirsium vulgare (C. lanceolatum). Allm.
C. palustre. Allm., även på holmarna. — f. fl. alb. Usholmen 2 o. 

Tjällsö. — f. spinosissima (?) Grötö, Fredags- o. Galjholmen. Det. C. 
Blom.

C. acaule. G-sund (Aresch.; Er. At; St. Nn) (! V om idrottspl. o. SÖ om nya 
skolan; vid landsv. nära bron t. Islandsberg (H. Fr.) =? SÖ om Barnemyr 
(intill landsv.) (!); mell. Lönndal o. G-sund (St. Nn) = dalgången NY om 
Lönndal mot G-sunds nya kyrkog. rikl. (!); Gröderhamn (Strömfelt) (! rikl.)
=Stockevik (Er. At; St. Nn); K-berg (St. Nn) =Gåsevik (Björn Suneson) 

(!) mkt litet bestånd. — f. caulescens. G-sund (N. J. Scheutz, St. Nn). De 
regniga somrarna 1963-64 iakttogs talrika ex. med starkt förlängd stjälk 
NV om Lönndal o. vid Gröderhamn bland högt gräs. Den sistn. lok. har 
besökts av förf. nästan årligen sedan 1930-t. utan att någon sådan form 
förut iakttagits, vilket tyder på att formen i fråga endast är en modifika
tion. Samma form sågs också vid Gåsevik 1965 i högt gräs.

C. arvense. Allm., även på havsstr.; på Klåvholmen i ett kärr. — f. fl. 

alb. Slätten 1960, NÖ om Stockevik 1962, mell. G-sund o. Lönndal 1963.
Centaurea jacea. Allm. — f. fl. alb. N om Evensås (talrika ex.), Östersidan 

(stora landsv.bron), Ögården. — En utpräglad dvärgform iaktt. på nordsid, 
av Jonsborg o. på Grötö.

C. cyanus. Allm.
C. scabiosa. T. allm., rikl. på skalgrus.
Lapsana communis. Allm.
Hypochoeris maculata. Allm.
II. radicata. Mindre ailm. Klubban o. Skaftö gård (Er. At); Lunnevik, 

Yägeröd, Stuveröd (!), Ramholmen (!) o. Jonsborg (H. Fr.); F-kil (Lundb.). 
— Koskär, N o. SÖ om Evensås, mell. Ulvemyren o. Ramdal 1951 (senare 
utgången här), Östersidan, N om Edsvattnet, Sörvikarna, 1 km S om St. 
Stuveröd, Asparna.

Leontodon hispidus. K-berg, gräsmatta i Zool. Stat:s trädg. 1919-24, 
några få ex. (Fröm.).

L. autumnalis. Allm.
Tragopogon pratensis ssp. eupralensis. Skaftön flerst. vid landsv. särsk. 

vid Fiskebäck. Stockevik. Även på ängsbackar (Backa, Islandsberg, G-sund, 
Gåsö o. Storön).

Scorzonera humilis. Allm.
Taraxacum, se Borgvall 1959. Till där nämnda lok. från Skaftö kan 

läggas följande: T. falcatum Brenn. Vägeröd, gångstig i bokskogen 1964 
(C.-F. L.). — T. laetum Dt. Gåsevik 1965. — T. limbatum Dt. S om K-berg 
1961, Sörhålet 1959, Gröderhamn 1965. — T. rubicundum D r. NV om Lunne
vik 1959. — T. obliquum. Dt. S om K-berg 1961, Gåsevik 1965. — T- 
copidophyllum Dt. F-kil, gatukant 1964 (C.-F. L.). — T. Dahlstedtii Lindb. 
fil. F-kil, gatukant 1964 (C.-F. L.), K-berg, på skalgrus 1965. — T. dup- 

lidens Lindb. fil. F-kil, gatukant 1964 (C.-F. L.). — T. Morale Raunk. 
Gröderhamn, fuktig stig på strandäng 1965. — T. multilobum Dt. K-berg, 
på skalgrus 1965. — T. piceatum Dt. K-berg, på skalgrus 1965.

Sonchus arvensis. Allm. på åkrar o. tånggödda stränder.
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S. oleraceus. Allm. Funnen även på en del av de yttre holmarna (Säin- 
garna, Körholmen o. Dammholmen).

S. asper. T. allm. i åkrar.
Lactuca muralis. T. allm. i skogar o. branter, funnen även ute på holmar, 

t. ex. Dammholmen.
*Crepis nicaeensis. K-berg, gräsmatta i förest:s trädg., enst. ex. 1958 

(S.-E. Blom) (!). Confirm. C. Blom.
C. capillaris. F-kil o. Rg-vik (H. Fr.). — K-berg, gräsmattor i förest:s 

trädg. 1958-59 (S.-E. Blom) (!).
C. tectorum. T. allm. som åkerogräs på Skaftön. Gåsö mot Gråfålen.
Hieracium pilosella. Allm.
H. auricula. T. allm.
H. aurantiacum. Lunnevik (H. Fr.). — Skaftö gård 1958, SÖ om Klubban 

1958, Backa (åkerren o. torrbacke nära landsv., t. rikl., iaktt. sedan 1953), 
NNV om Röd (få ex. på vägkant 1962, 1965).

H. umbellatum. Allm.

Summary.

Vegetation and flora of the parish of Skaftö in central Bohuslän.
Situation and topography. — Skaftö is situated at the mouth of the 

Gullmar Fjord on the West Coast of Sweden. It comprises the main 
island of Skaftölandet (Skaftön) and a number of smaller islands 
and skerries (fig. 1). The area is rocky but is divided by fissure valleys 
with arable land and pastures.

Geology. — In the Archaean bedrock the southern border between 
the West-Swedish gneiss and the granite of Bohuslän runs through 
this region, the main island being formed of gneiss, most of the islets 
of granite. The gneiss is more rich in crevices and weathers more 
easily than the granite. For that reason it is a better substrate for the 
vegetation. The granite ground often lacks vegetation, even lichens, 
over big areas. At Islandsberg a vein of rhombporphyrite traverses 
the Archaean bedrock. A locality of Sedum rupestre seems to be quite 
restricted to this vein. North of Islandsbergs huvud a small locality 
of Asplenium ruta-muraria has been found. The substratum was here 
shown to contain calcite.

In Late-glacial time the whole region was covered by the sea. 
During the uplift of the land the silt was washed down from the hills, 
and therefore the rocks of Bohuslän are almost deficient in soil. The 
loose deposits are mainly restricted to the hillsides and to the valleys. 
The soil often contains fragments of shells. Some shell banks are also 
met with.

Climate. — The climate is typically maritime as regards tempera-
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ture. As to the precipitation, the outer islets receive less than 600 mm 
rain per year and thus show a continental trace of climate as to 
precipitation. Spring is the driest period of the year.

Vegetation.
Woods and scrubs. — The outer coastland of Bohuslän is deficient 

in wood. Bare rocks dominate the central and western parts of 
Skaftölandet and the islets west of it. A few clumps of elder are met 
with in brook valleys, and groves of birch, aspen and Sorbus aucuparia 
also occur, as well as thickets of sallow. Scrubs of Primus spinosa, 
Crataegus, Malus silvestris, Rosa, Rubus, Rhamnus, Viburnum opulus, 
Lonicera periclymenum and, in the isle of Gåsö, also Ligustrum vulgare 
fringe the hill-sides and clothe the stone walls. Near the coast and on 
the islets these scrubs are often strongly pressed by the wind.

On the inside of Skaftölandet deciduous wood occurs. Partly it 
consists of Quercus robur and petraea, Tilia cordata, Ulmus glabra ssp. 
scabra and Fraxinus, with i.a. Corylus, Rhamnus cathartica and 
Hedera in the shrub layer. This mixed broad-leaved wood is best 
developed in some brook valleys towards the inner channels (Ström
marna) but is also met with at the foot of the hill-sides (fig. 3). In 
sheltered sites it occurs as far to the west as at Islandsberg. Inside the 
Valby Fjord it is developed as a dense shrubby wood (fig. 5). — On 
the inside of Skaftölandet there also occur stands of beech. The 
beech is indigenous at least in the northern part of the island. In the 
nature sanctuary »Vägeröds dalar» there is a very beautiful beech 
forest (fig. 2) with a sparse field layer of i.a. Poa nemoralis, Melica 
uniflora and Melandrium rubrum. — The field layer vegetation of the 
mixed broad-leaved wood is often rich in species, e.g. Anemone 
hepatica and nemorosa, Ranunculus ficaria and auricomus, Corydalis 
fabacea, Vicia sepium, Mercurialis perennis, Primula veris and (in one 
locality) Lathraea squamaria (fig. 4). The vegetation on the borders of 
south-facing scrubs is rich. Inside the Valby Fjord a representative 
Geranietum sanguinei is met with (fig. 6).

Rock vegetation and heaths. — The naked rocky landscape of the 
outer coastland in Bohuslän is in a great degree due to the influence 
by man. The broad-leaved woods were cut to give arable land and 
pasture, at first at the hill-sides and later in the clay valleys. During 
the Middle Ages and the following centuries an increased need of 
timber and fuel led to a grave devastation of the woods. On the rocky 
ground an intensive grazing by sheep kept the sparse wood and 
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scrub vegetation down. During periods of decreased grazing Calluna 
heaths were formed, which were burnt at intervals to get better 
pasture again. In the middle of the 19th century the coastland of 
Bohuslän was the most deficient in woody plants. — Nowadays when 
the grazing has diminished or ceased, birch, aspen, Sorbas aucuparia 
and scrubs have begun to sprout in the clefts and crevices of the 
rocks. Coniferous wood, mostly pine, has been planted here and 
there. Unfortunately also some spruce, which is not indigenous in this 
coastal region, has been planted.

The pioneer vegetation of the rock ground of the central Skaftölan- 
det may be elucidated by Table I. To the South-west Arctostaphylos 
uva-ursi comes in addition and covers large areas (fig. 7). Silene ru- 
pestris and Sperguln vernalis can grow in tufts of Cladonia silvatica and 
Rhacomitrium laiwginosum on the flat rock. The Calluna heath is best 
developed on the gentle slopes. On fields and dikes of boulders the 
heather is replaced by Vaccinium myrtillus.

In depressions the dry Calluna heath passes into a wet heath, 
which in turn may pass over into a fen. Species characteristic of the 
wet heath are Erica tetralix, Vaccinium uliginosum, Molinia coerulea, 
Eriophorum angustifolium, Trichophorum caespitosum ssp. germani- 
cum, Carex nigra, Drosera rotundifolia, Cornus suecica and Pedicularis 
silvatica.

Fresh water vegetation. — Only the small lake Edsvattnet may be 
called a real lake, but there are many ponds and other small water 
bodies in the rocky terrain of Skaftölandet and on the islets. The 
vegetation of these waters is rather poor in species. In some of 
them Nymphaea sp. occurs, but the most characteristic species are 
Sparganium angusti folium, Glyceria fluitans, Juncus bulbosus, Potamo- 
geton natans, Equisetum fluviatile, Alisma plantago-aquatica and 
Menyanthes trifoliata. Carex rostrata is rare as a water plant. In 
shallow ponds on Skaftölandet Pilularia globulifera is fairly com
mon.

In the small rock pools on the islets Limosella aquatica is often the 
only vascular plant. A certain type of flat rock pools occurs on 
granite ground. They have a bottom layer of clean gravel and are 
periodically desiccated. Characteristic of these pools is Crassula 
aquatica (fig. 8). In the deeper and bigger ponds on the islets 
Sparganium angusti folium, Typha latifolia, Iris pseudacorus and 
Hippuris vulgaris are characteristic species. Manuring by sea-birds 
favours some species, especially Lemna gibba, which has some rich
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localities in the outermost archipelago. It is not known from any 
other place on the Swedish coasts.

Mires and wet meadows. — The mires of this region are fens. Poor 
fens often fringe the ponds in the rocky terrain. Nearest to the water 
there is a border of Sphagnum with Drosera rotundifolia (seldom D. 
intermedia too), Vaccinium oxycoccos, Erica, Empetrum, Viola 
palustris and other species. Characteristic species of larger fens are 
Equisetum fluviatile, Eriophorum angustifolium and Carex nigra. Only 
a few fens are Carex rostrata-lens.

Several fens are richer in species and harbour a number of more or 
less lime-favoured plants. They are referred to the type of moderately 
rich fens and occur on a substratum, containing shells. The vegetation 
of these fens and of similar wet meadows may be elucidated by 
Table II.

In contact with salt marshes, which are influenced by fresh water 
wet meadows, belonging to the Bromion racemosi- (Calthion-) com
munities, often occur. Characteristic species are i.a. Bromus race- 
mosus, Caltha palustris, Lychnis flos-cuculi, Rhinanthus serotinus and 
Pedicularis palustris. Filipendula ulmaria often forms a marked girdle 
at the uppermost drift (fig. 11). This species has in recent years, 
when grazing has ceased, got a great distribution on wet soil, e.g. in 
Gåsö. That also implies to Phragmites communis.

Dry grassland vegetation. — Dry meadows and pastures occur on 
hill-sides between the heather heath and the arable land and inside 
the salt marshes of normal salinity and the sandy shores. On soils 
deficient in shells the vegetation may show connection to the heather 
heath with species like Anthoxanthum odoratum, Arnica montana, 
Carex pilulifera, Hypochoeris maculata, Luzula campestris, Nardus 
stricta, Polygala vulgaris, Sieglingia decumbens and Solidago virgaurea. 
On soils containing shells the flora is richer with e.g. the following 
species: Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, species of Arrhenatherum, 
Carex flacca, Centaurea scabiosa, Cirsium acaule, Medicago lupulina. — 
At the sandy beach by Koskär (fig. 9) the open Elymus-Ammophila 
community gradually passes into a dry meadow. In the transitionary 
zone i.a. the following species occur: Carex arenciria (predominant), 
Achillea millefolium, Erigeron acre, Galium verum and Trifolium 
arvense. — In the dry meadows inside the salt marshes some species 
from the salt marsh vegetation are common, e.g. Armeria maritima, 
Festuca rubra and Plantago maritima. Several therophytes also grow 
here.
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1



The occurrence at Islandsberg of a Geranietum sanguinei as a 
typical fringe community is mentioned above. Some of the species 
characteristic of the community are also found at this place in the 
dry meadow in front of the scrub, viz. Geranium sanguineum, Ranun
culus polyanthemus, Silene nutans and Melampyrum cristatum. They 
also occur in dry meadows in Gåsö.

Rocky shores. — The rock vegetation from the central parts of 
Skaftölandet is also met with on the littoral rocks, but some species 
come in addition or increase in frequency towards the shores, e.g. 
Silene maritima and Sagina subulata. Cotoneaster niger, Eupatorium 
cannabinum and Care.v punctata are bound to the cliff shores (fig. 10). 
A number of species from the salt marsh vegetation also inhabit the 
rock fissures, e.g. Agrostis stolonifera, Puccinellia retroflexa, Armeria 
maritima, Aster tripolium, Plantago maritima and Spergula salina. 
Manuring from birds favours species like Cochlearia officinalis and 
Tripleurospermum maritimum.

Stony and sandy shores. — Characteristic species on boulder shores 
are Crambe maritima, Ely mus arenarius, Angelica archangelica ssp. 
lit oralis and Ligusticum scoticum. In the Gåsö archipelago Euphorbia 
palustris is common. Lathyrus maritimus and Mertensia maritima 
also belong to the stony shores but are rare. During the last decades 
Rosa rugosa has invaded boulder and sand shores.

Sandy shores are met with at Köreviken, Koskär, Munkviken and 
in Grötö. On the foreshore there is an open plant community of 
Minuartia peploides, Cakile maritima and Salsola kali (the last species 
fairly rare). Inside this vegetation there is an Elymus-Ammophila- 
zone. Ammophila arenaria and Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica 
are rare but have colonized new localities in the last few years. That 
seems to apply even to Lathyrus maritimus.

Salt marshes. — The salt marsh vegetation is treated mainly accord
ing to Gillner (1960, 1965 a). Marshes of normal salinity can be seen 
at Ögården, in the inner part of the bay of Fiskebäckskil, inside 
Blåbergsholmen and in the inner parts of Skallhavet. In the lower 
geolittoral there is a Puccinellietum maritimae with Puccinellia 
maritima predominating and further with Triglochin maritimum, 
Aster tripolium, Spergula marginata and salina, Plantago maritima 
and Glaux maritima. Sometimes Halimione pedunculata is present, 
and on the inside of Skaftölandet and in the inner parts of the bay of 
Fiskebäckskil also Limonium humile occurs (fig. 12). In the latter 
place one can see a Salicornietum strictissimae in the hydrolittoral. In 
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the central and upper geolitteral the Puccinellietum is followed by a 
Juncus Gerardi-association. In its lower parts Juncus Gerardi pre
dominates. Other species are Plantago maritima and Glaux maritima. 
In the upper geolittoral Festuca rubra often becomes dominant, e.g. 
in Gåsö (towards Storön). Armeria maritima and Vicia cracca are also 
conspicuous elements in this zone. The association often contains 
species, which are favoured by the sea-weed drift, e.g. Ophioglossum 
vulgatum, Carex distans and C. lamprophysa. — In the southern 
part of Munkviken a stand of Limonium vulgare is found in the 
central geolitteral (fig. 13). This species belongs to the Artemisietum 
maritimae, but Artemisia maritima is not present here. This species 
has in the last few years colonized several localities, possibly due to 
changes in the temperature climate.

“Salt deserts” are met with on the salt marshes inside Storön and 
at Hea on Skaftölandet (fig. 14). The salt desert is fringed by a zone 
of Salicornia europaea. Outside this zone there is a Puccinellietum 
maritimae with Salicornia europaea, Suaeda maritima and Halimione 
pedunculata, and outside that association a Juncus Gerardi community 
with i.a. Centaurium vulgare and pulchellum and Sagina nodosa may 
be seen, e.g. in Storön.

Salt marshes influenced by fresh water occur in several places, 
especially on the inside of Skaftölandet and in the inner part of the 
bay of Fiskebäckskil. In the hydrolittoral a Scirpetum maritimi is 
developed (fig. 12, background), in which Scirpus maritimus often 
predominates. In the lower geolittoral this association is mostly 
followed by an Eleocharis uniglumis-Agrostis stolonifera community, 
which can be seen at the inside of Skaftölandet and at Gasevik. 
Higher up a Juncetum Gerardi may be seen, but in a less halophytic 
variant, with for instance Eleocharis uniglumis and Triglochin 
palustre. — The association Blysmetum rufi can be found locally in 
the geolittoral, e.g. at Koskär. At Ögården a typical Carex recta- 
association occurs in the upper geolittoral.

Phanerogamous vegetation of the sea. — 'ihe disease of Zostera 
marina in the nineteen thirties is discussed. The Zostera vegetation 
of today is far from the extensiveness it had before. Z. liana seems to 
be rare, while Ruppia marina and spiralis are fairly common at muddy 
shores.

Weed vegetation. — The most common weeds are listed (p. 49-50). 
Some species are favoured by lime, e.g. Centauren scabiosa, \ eronica 
opaca and persica, Convolvulus arvensis, Geranium dissectum and 
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Melandrium noctiflorum. Some weeds, which are common in the 
inland of Bohuslän are sparse towards the coast, e.g. Brassica cam- 
pestris, Raphanus raphanistrum and Erysimum cheiranthoides. Some 
old weeds like Agrostemma githago and Anthemis tinctoria have now 
disappeared.

Typical garden weeds are Euphorbia peplus and Aethusa cynapium. 
In Fiskebäckskil Mercurialis annua is known at least since 1868. In 
the last decades Galinsoga ciliata and parviflora have come in into the 
market gardens.

Vegetation on road-sides and paths. — Arctium lappa, Tragopogon 
pratense and Bromus inermis especially occur on road-sides. Juncus 
tenuis is common on field-roads and paths on Skaftölandet. Juncus 
squarrosus not seldom follows the small paths over wet heaths. The 
trodden ground offers suitable habitats to less competitive species like 
Myosurus minimus, Scirpus setaceus and Rhadiola linoides. They are 
favoured by the moist earth of these localities in the spring.

Flora.
An outline of the investigation of the flora is given. From a floristic 

point of view this parish was fairly well known, partly due to the fact 
that two marine biological stations are situated here at the Gulmar 
Fjord: Kristineberg and Klubban. The author has made observations 
on the flora since 1930. The investigation was intensified in the last 
15 years, when studies on the vegetation were also made. Several 
species, new to the parish (in the list marked with an asterisk), have 
been found. The total number of species is shown in the table on 
p. 57. The flora is fairly rich in species, which may be due to the 
site of the parish in the coastland with its varied topography, but also 
to the fact that different florageographical elements meet in the 
province of Bohuslän. The occurrence of shells in the soil also con
tributes to a rich flora. Many species, common in the inland, dis
appear or become rare at the coast, especially coniferous wood and 
mire plants. So for instance Lycopodium annotinum, Monotropa 
hypopitys, Carex magellanica, C. lasiocarpa, Rubus chamaemorus and 
Andromeda polifolia have only small occurrences. Also some decidu
ous wood and nemoral plants are lacking, e.g. Geranium silvaticum, 
Trollius europaeus and Lathyrus vernus, or are rare, e.g. species of 
Pyrola.

The different flora-geographical elements are exemplified. Among 
atlantic species may be mentioned: Cerastium atrovirens, Sedum
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anglicum (fig. 15), and Carex punctata. Subatlantic species are i.a. 
Pilularia globulifera, Aira praecox, Hydrocotyle vulgaris, Pedicularis 
silvatica, Ligustrum vulgare and Taxus baccala. (continental species 
are e.g. Ranunculus polyanthemus, Viola mirabilis, Melampyrum 
cristatum, Inula salicina and Cirsium acaule. Ihese species occui 
towards W and SW in our region, where the climate might be a little 
continental. Examples of southern species are Limonium vulgare, 
Artemisia maritima, Scirpus setaceus anti Ranunculus bulbosus. 
Selaginella selaginoides is a good representative of the northern 
species together with Carex maritima and C. paleacea, Polygonum 
viviparum, Potentilla Crantzii and Comas suecica. — Alchemilla 
alpina, in addition to a few other alpine species in the flora of Bohus
län, has been regarded by some authors as a glacial relic, while other 
authors are of the opinion that their occurrence in Bohuslän is a 
direct continuation of their distribution in southern Norway. Hippo- 
phae rhcunnoides with one locality on Skaftölandet and four other 
occurrences in Bohuslän is regarded as a relic from the Lateglacial 

tundra vegetation.
Several species only have very small occurrences in the paiish of 

Skaftö. In some cases this is due to the fact that they are here on Ihe 
border of their distribution. In other cases the small localities might 
be regarded as fragments of the nemoral vegetation, which had a 
larger distribution before the devastation of the broad-leaved decid
uous woods. That may apply to Polygonatum multiflorum, Carex 
remota, Circaea lutetiana (fig. 16) and some other species. In the 
naked landscape in the western part of Skaftölandet a few small 
localities of Mercurialis perennis and Anemone hepatica have been 
found in rock clefts with a poor vegetation of heather and other 
trivial species. Some shrub of Quercus, Tilia or Crataegus and a few 
specimens of Melica nutans, Poa nemoralis and \iola riviniana in
creases the impression one gets of a fragment of nemoral vegetation.

A concluding chapter deals with some changes in the flora and the 
vegetation during the last decades and discusses some questions 
regarding preservation of nature.
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FLORAN I VEDENS HÄRAD 
(INKL. BORÅS STAD).1

AV

G. A. WESTFELDT.

Fjärde Villagatan 28, Borås.

»Westgöta Fjällar får jag lof at kalla det land, som ligger emellan 
Borås och Alingsås; emedan det aldeles liknar fjäll til stengrund, 
bärg, däldar, gäsjord, sterilité och brantheter, fast det är mindre 
högt, än andre fjällar, ej eller reser sig så långt up, med mindre en 
fullkomlig skog kan wäxa derpå.» Detta citat är hämtat ur Carl 
Linn^ei Wästgöta-Resa (1747 s. 113) och framhåller på ett utom
ordentligt sätt vår store landsmans syn på bygden mellan nyss
nämnda städer. Dessa »Wästgöta Fjällar» möter man huvudsakligen 
i Vedens härad (Bredareds, Sandhults och Hedareds socknar) samt 
i Töllsjö socken i Bollebygds härad. De är nordvästliga utlöpare av 
Sydsvenska höglandet. Bygden är i våra dagar dock ej så ödslig 
och karg som vid mitten av 1700-talet. De dåtida kalmarkerna är i 
dag skogklädda, och av de forna ödsliga »fjällarna» ser man i 
nutiden föga eller intet. Landskapet är starkt kuperat och sönder
delat av ett virrvarr korsande spricklinjer, och den odlade jorden är 
koncentrerad till de större dalgångarna. Mäktigast av dessa är 
Viskadalen i häradets östra del. Väster om Borås’ stad öppnar sig 
Viaredssjöns dalgång, som fortsätter in i Bollebygds härad. Vedens 
lägsta punkt, 127 m ö. h., ligger på gränsen till Marks härad. Högst 
når vissa terrängavsnitt på ömse sidor om Öresjö. Hyberget i 
Brämhults socken har uppmätts till 319 m. Västerut blir höjderna 
något lägre, men en punkt vid Blombacka i Bredared når upp till 
309 m. Högsta marina gränsen ligger i Viskans dalgång på ca 
90 m ö. h., varför häradet i sin helhet ligger avsevärt över densamma. 
Berggrunden utgöres uteslutande av gnejs. Tvenne rullstensåsar 
löper genom häradet i nord—sydlig riktning, Borås-åsen längs

1 Tryckt med bidrag från förf.
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Viskans dalgång och Vänga-åsen en halv mil väster därom. Jord
månen är inom den västra delen, som redan Linné framhöll, syn
nerligen karg, och moränerna är — om man bortser från de nord
ostligaste socknarna — fattiga på kalk. I Viskadalen finner man 
insjöleror, som i äldre tider använts vid tegelbränning. Ett enda 
äldre lertag framträder i våra dagar tydligt i terrängen, nämligen 
det vid Slättängs damm vid Viskans utlopp i Öresjö. Detta är sedan 
gammalt vattenfyllt. Vattenfloran i dess omgivning är intressant och 
uppvisar en del näringsfordrande element, såsom Biitomus, Cicuta, 
Hydrocharis och Stratiotes.

Områdets utforskningsliistoria.

Den botaniska litteraturen från äldre tider är fattig på uppgifter 
från södra Västergötland. För jämnt hundra år sedan publicerade 
Johan Nordwall »Förteckning jämte kort beskrifning på vilda och 
förvildade fanerogamer växande i och omkring Borås» (i fortsätt
ningen förkort. JN, jfr nedan s. 131). I Aug. Rudbergs Västgöta- 
förteckning av 1902 (förkort. Rdb) finns en hel del uppgifter från 
vår bygd. Många av dessa tycks han ha hämtat från Nordwall. 
Dessvärre har han i en hel del fall misstolkat denne. Med en asterisk 
framför namnet framhåller Nordwall, att han inte med visshet vet, 
om arten förekommer i trakten eller inte. Bl. a. står detta tecken vid 
Chenopodium bonus-henricus, Pulmonarin officinalis, Saxifraga tridac
tylites, Potentilla rupestris m. 11. arter, som varken då eller senare 
iakttagits i Borås eller dess närmaste omgivningar. Den första utför
ligare förteckningen över Boråstraktens flora publicerades av Sand
berg & Söderberg 1922 (nedan förkort. S&S, i artförteckningen 
markerad med asterisk). År 1929 lämnade undertecknad ett 
mindre bidrag (Wt 1929), och samma år utgav G. Kjellberg sitt 
arbete »Kärlväxternas ståndorter och utbredning i Västergötland» 
(K.j). Tyvärr är Kjellbergs uppgifter från Vedens härad ytterst 
sparsamma. Från 1939 föreligger en uppsats av Sandberg & West- 
feldt om »Boråstraktens adventivväxter» (S&W). I »Natur i Väster
götland» (1951) skildrar Carl Bliding naturen i Kröklings hage, och 
författaren berör i sin artikel i samma volym floran på Rya ås i 
Borås. Slutligen må nämnas Karl Hasselrots nyutkomna »Väster
götlands flora», som emellertid, vad södra delen av landskapet be
träffar, nära nog helt baserar sig på tidigare publicerat material.

Då Nordwalls lilla skrift torde vara obekant för de flesta, kan 
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Fig. 1. Undersökningsområdets läge och omfattning.

det kanske vara på sin plats att nämna några ord om författaren 
till densamma. Johan Nordwall föddes i Fägre församling i Skara
borgs län den 30/5 1835. Fadern var hemmansägare. N. tog studen
ten i Uppsala 1854 och blev fil. doktor 1864. Han tjänstgjorde som 
vik. lärare i Mariestad 1856 och i Skara 1857, som ord. kollega i 
Borås 1858 och som lektor i kristendom och modersmål i Väners
borg 1869. Han dog i Särö den 21/7 1888. — Det bör kanske påpekas, 
att några av Nordwalls växtlokaler inte kunnat återfinnas i våra 
dagars Borås. Kasthallsberget och Nya Mörkhålan är sålunda full
komligt främmande begrepp för våra dagars boråsare. På s. 18 har 
det säkerligen skett en förskjutning av numreringen. Enligt Nord- 
wall skulle Galium odoratum (»Asperula odorata») växa vid Avelstom- 
ten i Borgstena. Det är säkerligen Sherardia arvensis, som hänför sig 
till denna lokal, medan fyndorten för Galium odoratum i stället 
torde vara Kasthallsberget i Borås. I min artförteckning har jag 
ändrat de ifrågavarande uppgifterna i enlighet med ovanstående. 
Bland mera anmärkningsvärda fynd, som Nordwall uppger, kan
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nämnas Anemone vernalis, Chimaphila umbellata, Crassula aquatica 
och Ononis hireina. Den förstnämnda vaxte tidigare på ett par lokaler 
i Borås men är nu helt försvunnen. Tussilago var för 100 år sedan 
en stor sällsynthet, och Typha latifolia och Glycerin maxima sakna
des helt och hållet. Primula farinosa insamlades ännu vid sekelskif
tet på Nordwalls lokal vid Hässleholmssjöarna och av författaren 
så sent som på 1930-talet vid Söderkulla i Borås.

Några växtgeografiska data från undersökningsområdet.

Barrskogens flora. Under det att den egentliga Viskadalen hyser 
en relativt rik flora, som i någon mån erinrar om den i rikområdet 
söder om Falbygden, möter man på »Västgöta fjällar» en karg bygd 
med vidsträckta barrskogar och stora mossmarker. Barrskogarna 
domineras av gran och tall med starkt inslag av björk. Här och var 
finner man insprängda bestånd av ek, asp och rönn och, särskilt 
norröver i Borgstena och Fristad, bok. Vid nordändan av Öresjö 
förekommer tätt slutna bestånd av gråal. En mindre dunge av detta 
trädslag möter man även vid Tranebo i Bredared. I skogarnas ut
kanter träffar man på oxel, fågelbärsträd och lönn. I den rena tall
skogen är ljungen den förhärskande fältskiktsarten. Bottenskiktet 
består av renlavar och anspråkslösa skogsmossor. I skuggigare gran- 
och barrblandskogar dominerar blåbär och lingon. Traktvis är 
linnean relativt vanlig, liksom också Blechnum, Goodyera och Lyco
podium complanatum. I fuktigare partier, särskilt i Borås och Breda- 
red, är Listera cordata och Corallorhiza ganska allmänna. För 100 år 
sedan fann Nordwall Chimaphila i Borås. Under senare år har den 
också blivit funnen i Bredared och Tämta. Vid två skilda tillfällen 
har Epipogium aphyllum anträffats i Bredared. Det första fyndet 
gjordes vid Vralen av en skolflicka, Elsa Samuelsson, som alltjämt 
är bosatt på orten. Insamlingsdatum är den 10/8 1923. Enligt fröken 
Samuelsson växte det fem individ på platsen, som utgjordes av en 
relativt öppen beteshage. Det andra fyndet gjordes av professor B. 
Sernander på västra stranden av Öresjö (Sernander 1928).

200 m SO om Hulebo i Sandhult växer en gran, vars barr om 
våren blir vackert purpurfärgade på de späda årsskotten på grund 
av anthocyanbildning i de yttre cellskikten. Efter några veckor är 
barren åter normalt gröna. Ett annat exemplar, ehuru ej så typiskt, 
växer strax intill »kungagraven» vid Mölarps ö på gränsen mellan 
Fristad och Gingri. Sandhultsgranen är fridlyst.
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Myrarna och kärrmarkerna hyser som regel en synnerligen trivial 
flora. Över stora arealer, särskilt i Bredared och Sandhult, lyser 
kärrdrågen på sensommaren gula av Narthecium och mossvidderna 
röda av Calluna och Erica. Däremot är Ledum förhållandevis säll
synt och saknas i de östligaste socknarna. S om sjön Säven på grän
sen mellan Bredared och Vänga uppträder Betala nana i stora 
bestånd. Uppskattningsvis intar den en sammanlagd yta av ca 
40 ha.

Lövskogens flora. Lövskogsvegetationen är inom större delen av 
häradet fattig. Det är egentligen blott på Rya ås samt i Kröklings 
hage och dess närmaste omgivningar, som den är rikare utbildad. 
Rya ås stupar längst i norr tämligen brant ner i dalen för att närmare 
Borås bli mera långsluttande. Trädskiktet domineras inom de lägre 
partierna av ek, såväl Quercus robar som petraea. F. ö. växer här 
samtliga bygdens vilda lövträd utom bok, och i buskskiktet överväger 
hassel med inslag av Crataegus monogyna och oxyacantha, Lonicera 
xylosteum, Rubus nessertsis och Viburnum. Också Rhamnus cathartica 
och Ribes alpinum har noterats. De har dock inte iakttagits de 
senaste åren. Örtfloran på Rya ås är artrik, särskilt inom de fuktigare 
partierna, men individantalet är som regel lågt. Naturskyddssäll- 
skapet i Borås har gjort en inventering av den 3 km långa åsen från 
Alingsås-vägen till Almenäs. Resultatet av denna framgår av tabell I. 
Utöver tabellens arter har också Campanula cervicaria anträffats på 
åsen. Däremot är Chimaphila umbellata aldrig funnen därstädes, 
som stundom felaktigt uppgivits i litteraturen. Nordwalls lokal 
Hestra ligger inte inom det egentliga åspartiet utan antagligen någon 
kilometer söder därom. Växten har inte återfunnits i Borås på 
senare tid.

Vad beträffar Kröklings hage, så utgöres dess intressantaste parti 
av en med ädellövskog bevuxen rasmark i ett ravinartat område, 
en erosionsränna från senglacial tid. Ifrågavarande ädellövskog 
torde kunna betraktas som en relikt av bygdens i äldre tider vid
sträckta lövskogar. Floran erinrar om den på Rya ås. Kröklings hage 
hyser dock några arter, som saknas på åsen, såsom Campanula lati- 
folia, Poa remota och Polygonatum multiflorum (Bliding 1951). Jfr 
tab. I, sista kolumnen.

I nära anslutning till Kröklings hage ligger i Fristads socken 
Mölarps ö och Hagabergs hage. Den förra, som är låg och helt om
fluten av Viskan, utgöres i sin norra hälft av en torr, öppen betesmark,
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Tabell I. Exempel på artsammansättningen (mindre vanliga arter) 
i lövskogsfloran på Rya ås (5 undersökta punkter) samt Kröklings 
hage enligt en av Naturskyddssällskapet i Boras företagen inventering.

Nedom
Tusen-
sköne-
ängen

Ekedala
= ovan 

Ålgården

Ryaborg 
Björbo nedom 
hage Rya klint

Sten
kullen

Krök
lings
hage

Matteuccia struthiopteris _ _ - - + +

Gagea lutea - + + — +
Polygonatum odoratum + + — +
P. multijlorum — — — +

P. verticillatum + + + +
Paris quadrifolia + + + + + +

Poa remota - — — +

Milium ejfusum - + — + + +

Carex remota - + + — +

Platanthera chlorantha + + + —
Stellaria nemorum - — — + +

Silene rupestris + + — —
Actaea spicata + + + _U + +

Trollius europaeus + - + — +

Anemone hepatica + + + + +

Ranunculus ficaria - + + — +

Corydalis fabacea - — + —
Cardamine amara + + + — + +

Chrysosplenium alternifolium — + + + + +

Lathyrus vernus - — — +
Mercurialis perennis - — + + +
Impatiens noli-tangere - - — + +
Hypericum montanum - — —
Circaea alpina - — — — +

Sanicula europaea + + — — —
Stachys silvatica + 4- + + + -
Lathraea squamaria - + + + +

Galium odoratum + + — + +

Adoxa moschatellina - - + + +

Campanula trachelium - - + — — ~
C. latifolia - — — +

Lactuca muralis + + + + +

omgärdad längs åstränderna av en lövträdsridå, som huvudsakligast 
består av klibbal och hassel, dock med inslag av alm, ask, gråal, 
lind, lönn och skörpil. I det nordligaste partiet dominerar klibbalen 
helt. I buskskiktet finner man utom hassel Cotoneaster integerrimus, 
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Rhamnus cathartica, Viburnum och någon enstaka Berberis. Bland 
örtflorans arter kan nämnas Anemone hepatica, Campanula trache- 
lium, Mercurialis samt Polygonatum multiflorum. I den nyssnämnda 
betesmarken har jag noterat Anemone pulsatilla, Brachypodium pin
natum, Campanula persicifolia, Centaurea jacea, Filipendula vulgaris, 
Galium saxatile, Plantago media, Potentilla Crantzii, Satureja vulgaris 
och Trollius. I sen tid har också ett enda exemplar av Carlina acaulis 
fattat posto på ön. Tyvärr tycks det inte sätta mogen frukt.

Några hundra meter norr om Mölarps ö ligger — ävenledes vid 
Viskan ■— Hagabergs hage. Den utgöres av en delvis rätt fuktig, 
numera av sly nästan helt igenvuxen ängsmark, som i relativt sen 
tid brukats som slåttermark. Vid sidan om den egentliga åfåran har 
Viskan i den stenhundna terrängen grenat upp sig i ett antal bäck
fåror, som omsluter en del smärre öar, täckta av en yppig vegeta
tion. Särskilt frapperas man av den stora rikedomen på Polygonatum 
multiflorum. F. ö. har jag inom hagområdet noterat Brachypodium 
pinnatum, Campanula trachelium, Impatiens noli-tangere, Mercuria
lis, Polygonatum verticillatum, Veronica longifolia, Viola mirabilis 
o. a. I de tätaste buskagen växer också några enstaka exemplar av 
Daphne, Rhamnus cathartica och Ribes alpinum. Om dessa buskar är 
spontana eller inte, är svårt att avgöra. De kan ju leda sitt ursprung 
från någon äldre, numera försvunnen bebyggelse i hagmarken. 
Huvudparten av Hagabergs hage ligger i Fristads socken, under det 
att bäckförgreningsområdet delvis hör till Gingri. Då gränslinjen 
ofta är svår att fastställa, har jag i artförteckningen fört hela området 
till Fristads socken.

Kalkgynnade arter. Det synes mig anmärkningsvärt, hur fattigt 
området är på starrkärrängar. Kalkkärr saknas naturligtvis helt och 
hållet. Det är egentligen bara inom de nordöstra socknarna, som 
man kan finna spår av dylika. De är dessvärre för länge sedan ut
dikade. Den intressantaste ängsmarken finner man något 100-tal 
meter söder om Fristads kyrka. Här växer Carex caespilosa, disticha 
och hostiana, Crepis praemorsa och Polygonum viviparum och i dikena 
Veronica anagallis-aquatica. Det var säkerligen här som B. Sundler 
på 1890-talet insamlade Primula farinosa. Jag kan i detta samman
hang inte underlåta att påpeka, hur sällsynta Carex flava och 
hostiana är i vår bygd, för att inte tala om Carex lepidocarpa, som 
ännu inte med säkerhet har påvisats inom området. Bland övriga 
kalkgynnade arter är Hierochloe funnen i Borås, Gingri och Vänga
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och Cirsium acaule i Fristad. Något allmännare är Carex diandra, 
dongata och remota, Eriophornm latifolium och Linum catharticum. 
Förr växte Ggmnadenia conopsea i Borås, Bredared och Gingri. Om
rådets intressantaste kalkart är dock Cladium, som växer i tvenne 
närbelägna tjärnar i Bredared (Westfeldt 1952). Rudberg upp
ger den också, dock med tvekan, från Borgstena. Jag har inventerat 
socknens samtliga sjöar utan att finna något spår av Cladium.

Kontinentala arter. Trots häradets läge knappa 5 mil SV om f al
köping har blott några få kontinentala arter blivit funna inom om
rådet. Tills dato är det blott Brachypodium pinnatum, Chimaphila, 
Crepis praemorsa, Geranium sanguineum, Inula salicina och Potentilla 
rupestris1, som med säkerhet påvisats därstädes. Förr växte Campa
nula cervicaria i Borås och Bredared, och även Origanum hat tidi
gare iakttagits i Borås.

Nordliga arter. Beträffande de nordliga arterna kan jag ifråga om 
flertalet hänvisa till vad jag skrev om deras utbredning i Marks 
härad (Westfeldt 1966 s. 93). Utöver de där nämnda är det ytter
ligare några, som är värda att omnämnas. Liksom annorstädes i 
Sjuhäradsbygden finner man också i Vedens härad Trifolium spadi- 
ceum, som förefaller att vara tämligen stationär. 1 utkanten av Borås 
växte i äldre tider något enstaka individ av Salix hastata (jfr karta 
hos Westfeldt 1954 s. 674). Daphne är också funnen i bygden. 
Om den är verkligt spontan, är svårt att avgöra. I Kröklings hage före
kommer Poa remota. Den är också känd fran grannsocknen Range- 
dala (op. cit. s. 694). Anemone vernalis uppträder ännu sparsamt i 
Tämta och Vänga, och Juncus stygius har insamlats i både Borås 
och Hedared.

Dc suboceaniska arterna. Av de atlantiska eller suboceaniska Ri
terna är Astragalus glycyphyllus, Hydrocotyle, Pilularia, Quercus 
petraea, liadiola, Rubus plicalus, Rumex thyrsiflorus, Sanicula och 
Spergula vernalis funna på några enstaka lokaler. Mera allmänt 
företrädda är Blechnum, Erica, Galium saxatile, Gentiana pneumon-

1 Såväl Rudberg (1902) som Sterner (i brev till förf.) uppger Potentilla rupestris 
från Borås. Såvitt jag kan finna, har arten aldrig anträffats i staden eller dess när
maste omgivningar, utan det är säkerligen Nordwalls notering »Stenunga», som varit 
vilseledande. Detta Stenunga ligger inte i Borås utan är antagligen identiskt med 
gården (ev. byn) Stenunga i Hudene socken 3 mil N om staden.
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anthe, Hypochoeris radicata, Juncus squarrosus, Littorella, Mercuria- 
lis, Narthecium, Pedicularis silvatica, Polygonatum verticillatum och 
Silene rupestris. Flertalet avtar dock påtagligt i frekvens mot nordost, 
mot Falbygden. Till ifrågavarande utbredningsgrupp hör också 
Senecio aquaticus, som har en rik förekomst i Hedared, och Leucor- 
chis albida, som vid ett par tillfällen insamlats i Sandhult, senast 
1934. Scirpus setaceus är av allt att döma utgången på den ursprung
liga lokalen vid Munkåns mynning i Fristads socken. Under 1967 
har jag emellertid sett arten i stora mängder dels vid Öresjö nedom 
Asklanda, dels i grustag vid Arta Olofsgården och Länghem i samma 
socken.

Floran längs Viskan. Förr var Viskan känd för sin rika Potamo- 
yeton-flora (jfr S&S s. 225). Sedan ån under de senaste decennierna 
kraftigt förorenats, åtminstone söder om Borås, letar man numera 
förgäves efter de forna rariteterna. Däremot har en del andra vatten
växter ökat betydligt i frekvens. Cicuta virosa, som förr var sällsynt, 
finner man numera ganska allmänt i sjöar och vattendrag kring 
staden. Söder om densamma domineras åstränderna av Acorus, 
Glyceria maxima och Typha latifolia (jfr Westfeldt 1966 s. 94). 
Särskilt de två sistnämnda har här konkurrerat ut t. ex. Butomus, 
Mimulus och Veronica longifolia. Däremot tycks Ranunculus sceleratus 
ha klarat sig gott i konkurrensen och förekommer i kraftiga bestånd 
på dybankar i ån. Intressanta är också de rika förekomsterna av 
Mentha aquatica och M, xverticillata längs Viskan i Fristads socken. 
Även Hydrocharis tycks vara stadd i spridning från äldre förekomster 
högre upp i ån. Jag vill slutligen dementera uppgiften hos K. Hassel

rot (1967), att Ranunculus lingua enligt S&S skulle förekomma i 
Borås i Viskan. Växten finns inte i Borås. S&S har heller aldrig 
uppgivit den därifrån utan från »Rya stamp och Rydboholm». 
Dessa lokaler, där växten till yttermera visso numera är utgången, 
utkonkurrerad av Glyceria maxima (jfr Westfeldt 1960 s. 232), 
ligger i Kinnarumma socken. Vid Öresjö och söderut längs Viskan 
till Borås uppträder sedan några år tillbaka Impatiens glandulifera i 
stora bestånd (jfr Westfeldt 1960 b).

Adventivfloran. På vägkanter, längs järnvägslinjer och i grustag 
finner man, särskilt i Borås, Chaenorrhinum minus, Erigeron cana- 
dense och — mera sällsynt — Plantago indica. Utmed nyanlagda 
vägar sprider sig Cardaminopsis arenosa och Holcus mollis, huvudsak
ligast dock i de högläntare delarna av området (»Västgöta fjällar»), 
9 - 683871 Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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På fabrikstomter i Borås finner man Heracleum sphondylium ssp. 
australe och som trädgårdsogräs Galinsoga ciliata. Rorippa silvestris 
och austriaca x silvestris har på senare tid blivit allt vanligare kring 
Borås. Potentilla intermedia är också stadd i spridning.

Intressant nog har under de 40 år, som förflutit sedan S&S pub
licerade sin förteckning, en del synantroper försvunnit eller hårt deci
merats. Centaurea cyanus är i nutiden en stor sällsynthet, och Agro- 
stemma ser man aldrig. Lepidiiun neglectum, Mimulus och Silene 
dichotoma tycks vara helt försvunna från bygden. Några inhemska 
arter har också gått samma väg. Jag har sålunda förgäves sökt efter 
Bidens cernua, Carlina vulgaris, Festuca gigantea och Salix hastata.

Det förtjänar anmärkas, att några arter, som av S&S betecknades 
som tämligen allmänna, inte heller kunnat återfinnas i Borås under 
senare år. Till dessa hör t. ex. Plantago media och Sagina nodosa.

Däremot har bygden under senare tid berikats med några arter, 
som kommit för att stanna. Till denna grupp räknar jag Agrostis 
gigantea, Epilobium adenocaulum, Impatiens glandulifera och I. 
parviflora.

Av utrymmesskäl har ur artförteckningen uteslutits alla äldre 
tillfälliga fynd, upptagna hos S&S, Wt 1929 och S&W, såsom arter 
av släktena Amaranthus, Bromus och Chenopodium. Beträffande 
dessa hänvisas till nämnda artiklar.

Slutligen har äldre felaktiga eller tvivelaktiga uppgifter ävensom 
lokaler, där växten i fråga sedan länge är utgången eller inte kunnat 
återfinnas i förteckningen satts inom klammer.

Kommentarer till artförteckningen.

Inventeringen omfattar utom samtliga socknar i Vedens härad och Borås 
stad också Brämhult och Gingri i Ås härad, vilka båda är belägna på Viska
dalens östra sluttning. Borås stad innefattar även gamla Torpa socken, 
som fram till 1920 var en fristående kommun, vilken då helt omslöt det 
äldre stadsområdet. Däremot har jag för att få smärre enheter avskilt 
Hedareds f. d. kapellförsamling från moderförsamlingen Sandhult.

Huvudparten av det i denna förteckning sammanställda materialet ba
serar sig på mina egna insamlingar, anteckningar och iakttagelser. Då 
Sandberg och Söderberg huvudsakligast exkurrerade i Borås med dess 
närmaste omgivningar, har jag koncentrerat mina undersökningar till de 
perifera socknarna. Vid inventeringsarbetet har jag emellertid haft god 
hjälp av åtskilliga botanister, som är eller har varit verksamma i bygden. 
Med varm tacksamhet vill jag särskilt framhålla följande medarbetare:
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Fabrikör Sten Arvidsson, Fristad (SA)
Kamrer Lars G. Carlsson, Borås (LGC)
Folkskollärare Klas Hall, död 1963 (Hall)
Förste intendent T. E. Hasselrot, Stockholm (TH)
Herr Kurt Hjortstam, Alingsås (Hjm)
Herr Hans Johansson, Myrekulla (HJ)
F. d. folkskollärare Julius Ljungstrand, Fristad (Ljd)
Lantbrukare Göte Lorén, Fristad (GL)
Seminarierektor Carl Sandberg, död 1944 (CS)
Apotekare Gösta Svensson, Borås (GS)
Kamrer Martin Svensson, Borås (MS).

Förkortningarna JN, Rdb, Kj, S&W och Wt 1929 hänvisar till tidigare 
publikationer av Nordwall, Rudberg, Kjellberg, Sandberg & West- 
feldt och förf. Sandberg & Söderbergs arbete av år 1922 har i förteck
ningen utmärkts med asterisk (*). Utropstecken efter namn eller beteck
ning på fyndmeddelare betyder, att jag varit i tillfälle att verifiera upp
giften, i regel genom att själv se växten på lokalen. Har jag återfunnit en 
växt på en tidigare publicerad lokal, har jag inte anfört den äldre 
uppgiften.

Vid sidan av fältundersökningarna har jag gått igenom de botaniska 
samlingarna vid Naturhistoriska Riksmuseet (R), Göteborgs universitets 
botaniska institution (G) och i Borås läroverk (B). I de sistnämnda ingår 
bl. a. huvudparten av Sandbergs herbarium. Mitt eget herbarium har 
överlämnats till Institutionen för systematisk botanik i Uppsala (U). I 
begränsad omfattning har uppgifter även medtagits från Lunds botaniska 
museums herbarium (L).

S&S uppger ofta växtfynd från Sjömarken utan att samtidigt meddela, 
till vilken socken fyndet hänför sig. Då gränsen mellan Borås och Sandhult 
går rakt igenom samhället i fråga, och då jag inte har haft någon möjlighet 
att efteråt utreda, i vilkendera kommunen växten anträffats, har jag valt 
att konsekvent föra alla äldre uppgifter till Sandhult. Däremot har mina 
egna fynd från senare år placerats i rätt kommun. »Nedre station(en)» hos 
S&S har ersatts med centralstationen (centralstn), liksom Esplanaden har 
utbytts mot Skaraborgsvägen. Hagmans damm hos JN motsvaras i nu
tiden av den lilla fördämningen vid Rory. Slutligen avser jag med Hultaberg 
inte bara stället vid Hultasjön utan också den höga med ek och gran bevuxna 
bergssluttningen strax öster om nämnda sjö.

Slutligen vill jag framföra mitt tack till förste intendenten T. E. Hassel
rot, Stockholm, för kritisk genomgång av manuskriptet.

Nomenklaturen följer Hylander 1955.
Vissa »kritiska» släkten som Ilieracium (utom H. auranliacum), Rosa och 

Taraxacum har helt uteslutits.

Artförteckning.

Lycopodium selago. — Borås: Bråt, Hultaberg, Kråkered, Osdal (B), 
Rya ås, Viared (Kj). Fristad: Råstorp. Gingri: Bräckås, Hovalida,
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Tosseryd. Borgstena: Klevaberget. Sandhult: Gessjön (MS). Hedared: 
SV om Kolsjöarna (TH), S om Lövåsen (Hjm). Bredared: 10 lok. Vänga: 
vid Alsjön, Häståsaberget.

L. inundatum. — Borås: sjön Björken (Hall), Björkäng, Bosjön*, Via- 
redssjön*, Västersjön (Hall). Fristad: Ärtingen (GS). Hedared: Äsp- 
holmssjön. Bredared: 500 m S om Mjöshult (HJ). Vänga: Sävsjövik. 
Tämta: Malsjön, Myresjön (MS).

L. annotinum o. L. clavatum. — Allmänna.
L. complanatum ssp. anceps. — Borås: Björkvik (Hall), Bossnäs (CS), 

Hestra*, Ö om Hälasjön (Hall), Kråkered, Ramnaslätt (MS), Rya ås*, 
Tokarpsberg*, Viared*. Brämhult: Hyberget, nya folkskolan. Sand- 
liult: Aråsön (Hall), Björkvik*, Gessjön (GS), Lomtjärn (GS), Sandared, 
Sjömarken*. Hedared: Dalåsen (MS). Bredared: 13 lok. Vänga: S om 
Alsjön (HJ).

Isoetes lacustris. — Borås: Bosjön*, Hälasjön*, Pickesjön, Viskan vid 
Rya och Sjöbo*, Öresjö*. Sandhult: Viaredssjön*.

I. echinospora. — Borås: Hälasjön*.
Equisetum arvense. ■— Allmän.
E. silvaticum, E. pratense, E. palustre. — T. allmänna.
E. fluviatile. — Allmän.
E. hiemale. —- Borås: Brotorp, vid sockengränsen vid Gånghester, 

Hultaberg, Klämma, Rya ås*, mellan Transåssjön o. Åhaga, vid Öresjö 
(G). Fristad: Frufällan*, Munkån S om jvstn, Mölarp (vid kungagraven). 
Borgstena: jvn N om stn.

Botrychium lunaria. — Borås: Bese-torpet, Brotorp*, Kristiansfält, 
Osdal*, Ryssby (MS), Skogsryds restaurant, Viared*. Fristad: Näbben. 
Sandhult: Sjömarkens park (Hall). Hedared: Dalåsen (MS), Dessau (MS). 
Bredared: Abborrasjön (HJ), Hjälmryd (HJ), Kolsjöarna (MS), Myrås 
(HJ), Stockhult (MS), Åsen (MS). Vänga: Häståsaberget (MS). Tämta: 
Mellomtorp (Ljd).

Pteridium aquilinum. — Allmän.
Matteuccia strathiopteris.— Borås: stadsgränsen vid Gånghester, 300 m 

OSO om p. 229 vid Stenkullen (I. Stenbeck). Fristad: Näbben, Sparsör*. 
Gingri: Bräckås, Furubacken, Hjältagården, Kröklings hage, 100 m S om 
kyrkoruinen. Bredared: Habeltorpssjön (MS), Segerstorp. — Dessutom 
förvild. vid Alingsås-vägen ovanför Byttorp.

Woodsia ilvensis. — Borås: Besesjön, Brotorp*, Ekensberg*, Gässlösa, 
Kristineberg (U), Lakhall, Osdal (B), Rya ås*. Fristad: Ekenäs, Råstorp 
(GL). Borgstena: Kållared. Sandhult: Djupenatjärn (Hjm), Gessjö- 
berget (id.), V om Viken. Hedared: Haraldsgården, ö. Valsjöberget. 
Bredared: Aplakulla, Hjälmryd, S om Hultås, Klinten, Ö om Valsjön, 
Veksjöberget, Vralen. Vänga: Häståsaberget. Tämta: Berget, kyrkan 
(Kj).

Cystopleris fragilis. —- Borås: Ekensberg*, Kråkered, Osdal, Rya ås. 
Fristad: Ekenäs, 200 m Ö om Kröklings kvarn. Gingri: Kröklings hage*, 
kyrkoruinen, Risbro, Runarp, Viskafors. Borgstena: Fagerås, kyrkan, 
Kållared. Sandhult: Djupenatjärn (Hjm), Gessjöberget (id.), Kvarn
holmen, Nygården. Hedared: SV om Kolsjöarna (TH), Ö. Valsjöberget. 
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Bredared: Aplakulla, Gamsen, Gåshult, Hjortsbergsdalen, Klinten, Vek- 
sjön, Vemmenhult Frugården. Yänga: Häståsaberget, Sevred. Tämta: 
Berget, kyrkan (Kj), Sandviksås.

Alhyrium filix-femina. — Allmän.
Lastrea thelypteris. — Fristad: Iglasjön.
L. phegopteris o. L. dryopteris. — Allmänna.
Dryopteris filix-mas. — Allmän.
D. cristata. ■—- Borås: S om Almenäs (utgången), mellan Gässlösa o. 

Transåssjöarna (CS), nära Hårsåsen*, Kvarnsjön*, Byssbybäcken. Fri
stad: Iglasjön*, Sparsör (Rdb). — Kanske avses samma lokal? Sand- 
hult: Sjömarken*. Bredared: Hult*, vid Borås-vägen S om Segerstorp 
(CS).

D. spinulosa. — Allmän.
D. dilatala. — Ej så allmän som föregående.
D. assimilis. — Borås: Hultaberg*, i barrskog ovan Skogsvik*.
Blechnum spicanl. — Borås: N om Almenäs*, Ramnaslätt (MS), Rya 

ås*, Ryssbybäcken (GS), Ryssnäs, Tokarpsberg*, Viared (Hall). Bräm- 
hult: mellan Hyberget o. Tosseryd, V om kyrkan. Fristad: Torbjörn- 
torp (MS). Gingri: Tosseryd. Sandhult: Bäckäng (MS), Nordtorp (Nol- 
torp) (Kj). Hedared: Björketorp (MS). Bredared: Bäck (HJ), S om 
Värnasjön (FIJ), Kolsjöarna (MS), Myrås (MS), Måndalen (MS), Sjölid 
(MS), Skogsryd, Stockhult, Vralen (HJ).

Asplenium trichomanes. — Borås: Bockaryd, Hagabäcksbergen (Hall), 
Hälasjöbergen (id.), Osdal, Rya ås. Fristad: Ekenäs, Ramnaviken (HJ), 
Råstorp (GL). Sandhult: Djupenatjärn (Hjm), Gessjöberget (id.), Nord
torp (Noltorp) (Kj), 500 m Y om Viken. Hedared: Ö. Valsjöberget. 
Bredared: Y om Abborrasjön (HJ), Fornesjön, Hjortsbergsdalen, Ram- 
melsdalen (HJ), Veksjöberget. Vänga: Häståsaberget. Tämta: Sand
viksås.

A. septentrionale. — Borås: Hestra, Hälasjöbergen (Hall), Hökåsen (id.), 
Osdal, Rya ås, Söderkulla kvarn (B). Fristad: 200 m Ö om Kröklings 
kvarn, Råstorp, Sibbarp. Borgstena: Kållared. Fledared: Haraldsgår- 
den. Bredared: V om Abborrasjön (HJ), Hjortsbergsdalen, Klinten, kyr
kan (Kj), Veksjöberget, Vralen (HJ). Vänga: mellan Alsjön o. Veksjön, 
Häståsaberget, Sevred. Tämta: Berget, kyrkan.

A. septentrionale x trichomanes. — Borås: Brotorp. Bredared: Vek
sjöberget.

Polypodium vulgare. — Allmän.
Pilularia globulifera. — Fristad: Öresjö*. Sandhult: Björkvik (Hall), 

Viaredssjön vid Sjömarken*.
Picea abies. — Allmän.
P. abies f. pseudopurpurea. — Fristad: Mölarps ö (kungagraven). 

Sandhult: Hulebo (fridlyst). Jfr s- 124.
P. abies f. versicolor. — Borås: vid Kyperedssjöarna, Skogsryd.
P. abies i. virgata. — Borås: Björkåsen, Hulta*, Viared. Fristad: 

Näbben. Gingri: Kröklings hage. Sandhult: Lilleskog (MS). Bredared: 
Eriksås (MS), Kolsjöarna (MS), Sälsjöhult, Tången (MS), Vralen (HJ).

Pinus silvestris o. Juniperus communis. — Allmänna.
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Typha latifolia. — Ett 50-tal strödda förekomster ± jämnt fördelade på 
samtliga socknar. Rikligast i Viskan S om Borås (Westfeldt 1966 s. 94). 
— Saknades för 100 år sedan helt i området. Jfr ovan s. 124.

T. angustifolia. — Borås: Bäckaskog (på 1950-talet enl. GS), Funningen, 
St. Nabbsjön (Hall), Ödegärde*. Borgstena: Nossekälla (R).

Sparganium minimum. — Allmän.
S. Friesii. — Borås: Viaredssjön (B, R).
S. angustifolium. — Borås: Hälasjön*, Lundaån*. Fristad: Påtorp*. 

Sandhult: Viaredssjön*.
S. simplex. — Allmän.
S. glomeratum. — Borås: Gässlösa*, Kyperedsdalen*, Lundsbro, Osdal, 

Skogsryd*, Viaredstrakten*, Äktasjön (B). Fristad: Länghem (Läng- 
jum), Påtorp (B). Sandhult: Sandared (vägporten). Vänga: vid byn.

S. ereclum. — T. allmän.
Acorns calamus. — Borås: fiskdammen i den s. k. Bergdalslyckan på 

Tokarpsberg, Gässlösa sopstn (1967), Ramnasjön, Viskan längs ån S om 
Druvefors (rikl.) samt vid fabriken Kronan.

Calla palustris. — T. allmän i flertalet socknar.
Lemna trisulca. — Borås: sällsynt i Viskan söderut*.
L. minor. — Allmän.
Triglochin palustre. — Allmän.
Potamogeton crispus. — Borås: allmän i Viskan*. Fristad: Mölarp i 

Viskan.
P. pusillus. — Borås: Hälasjön*, Osdal i Viskan*, bäcken vid Sjö

marken*, Söderfors (kvarndamm*), Transåssjöarna*, V. Haga i Viskan 
(GS). Gingri: Furubäck. Sandhult: Viaredssjön*.

P. obtusifolius. — Borås: allmän i Viskan*.
P. alpinus. — Borås: Byttorpssjön, Hagabäcken (Hall), Hultasjön, 

Lillån*, Osdal (B), Viskan (flerst.)*. Gingri: Lillån. Sandhult: Göte- 
backa, Sjömarken (Hall).

P. polygonifolius. — T. allmän.
P. natans. — Allmän.
P. gramineus. — T. allmän.
P. lucens. — T. allmän i Viskan*.
P. praelongus. — Borås: Hultasjön*, Viskan. Fristad: Viskan.
P. perfoliatus. — Allmän i Viskan.
Butomus umbellatus. — [Borås: Viskan S om staden* (utdöd?, jfr ovan 

s. 129).] Fristad: Slättängs damm, Öre-bro. Gingri: Sågfallet, »i Vis
kan»*.

Elodea canadensis. —- Borås: Kvarnsjön, Lundaån (Hall), Trandareds- 
sjön, Viskan, Öresjö. Fristad: Viskan vid Kröklings kvarn, bäcken V om 
kyrkan. Gingri: Lillån. Sandhult: Viaredssjön. Bredared: Gravsjön 
(MS).

Stratiotes aloides. — [Borås (Rdb, 1859 enl. R).] — Fristad: Slättängs 
damm (GS), [Öna* avser Tärby: Öna].

Hydrocharis morsus-ranae. — Borås: Viskan vid fabriken Kronan (GS), 
Saltemad och Sjöbo. Fristad: Slättängs damm, Öresjö vid Skalle och 
Sparsör. — Tycks vara stadd i spridning (jfr ovan s. 129).
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Alisma plantago-aquatica. — Allmän.
Scheuchzeria palustris. — Borås: Flogesjön (GS), Hälasjön*, kärr vid 

krematoriet, Rya ås vid Björbo*, Ryssby (GS), Viaredstrakten*. Fristad: 
Lantmossen (GL). Sandhult: Björkvik*, Lomtjärn (MS). Bredared: 
Fornesjön (MS), Gravsjön (MS), Kolsjöarna (MS), Lomtjärn (MS). Vänga: 
mossen N om Skönadal.

Narthecium ossifragum. — Borås: 12 lok. Brämhult: Hybergsmossen. 
Sandhult: 15 lok. Bredared: 18 lok. Vänga: Alsjön, Gräddån. Tämta: 
Udden (Ljd).

Allium oleraceum. — Borås: Nya Mörkhålan (JN), Rya ås*, V. Ilaga 
(GS). Fristad: mellan Frufällan o. Sparsör (GS), Hagabergs hage, Rölle.

Gagea lutea. — Borås: Annelund, Hultaberg*, Kulgrav, Rya ås (flerst., 
jfr ovan tab. I), Älmås. Brämhult: Hemmingsryd, Svinåsa, Sörbo. 
Fristad: kyrkan o. 200 m S om densamma, Lida, prästgården, Påtorp. 
Gingri: 10 lok. Borgstena: Uddetorp. Bredared: Aplakulla, Hjälmryd, 
Röl, Segerstorp (MS), Tranebo.

G. minima. —• Fristad: Påtorp.
Lilium bulbiferum. — Borgstena: Örlanda. Vänga: kyrkan (vägdike 

1967).
L. martagon. — Fristad: Rölle. Borgstena: kyrkan.
Ornithogalum umbellatum. — Borås: Norrmalm*, ödetorp ovanför Rams- 

hulan (MS), Viared*, Ödegärde*.
Maianthemum bifolium. — Allmän.
Polijgonatum odoralum. — Borås: Bockaryd, Gässlösa*, vid Holmsjön, 

S om Osdal, Rya ås (jfr ovan tab. I), N om Ryda. Fristad: Biskopstorp 
(GL), Ekenäs, Ramnaviken, Råstorp, Rölle, Äspenäs. Gingri: Kröklings 
hage. Bredared: Aplakulla (FiJ), Gravryd (MS), Hjortsberg (PIJ), Hjälm
ryd, Veksjöberget (MS). Vänga: Rönåsa. Tämta: Farstorp.

P. mulliflorum. — Borås: Holmen (JN), Hultaberg, Kasthallsberget 
(JN), Rya ås N om Almenäs*. Fristad: Ekenäs, Hagabergs hage, Mölarps 
ö, Rölle. Gingri: Kröklings hage (Bliding 1951).

P. verticillatum. — Borås: Hestra (GS), Holmen (JN), Plultaberg, Lillån 
vid Hedvigsborg, Lund (Degelius), Rya ås (flerst., jfr ovan tab. I), Slätt
holmen*. Fristad: Hagabergs hage, Komlösa Hallagården, Lida. Gingri: 
Runarp. Borgstena: NV om Klevaryd. Sandhult: Kypered. Bredared: 
Aplakulla, Hjortsbergsdalen (HJ), N om Röl (HJ), Segerstorp (MS), 
Vralen.

Convallaria majalis. — Allmän.
Paris quadrifolia. — Borås: 10 lok. Fristad: 16 lok. Gingri: Krök

lings hage, Runarp. Borgstena: Lindstorp, Uddetorp. Sandhult: Arås 
(Hall), Gessjöberget (MS), Lindebergshult (Hall). Bredared: 8 lok.

Iris pseudacorus. — Borås: Hässleholmssjöarna, Kolbränningen, Kvarn
sjön, Ramnasjön, Viskan N om staden, Öresjö vid Långesten. Fristad: 
Viskan (flerst.), Ärtingen vid Påtorp, Öresjö vid Asklanda och Skalle. 
Gingri: längs Viskan.

Juncus squarrosus. — Borås: Bossnäs såg, Rya ås (GS). Brämhult: 
Hyberget. Fristad: Asklanda, Sik. Gingri: Bräckås, Skogen. Sandhult: 
Götebacka, Hålsjön, Kvarnholmen, mellan Kvarntorpet o. Kråkås (Hjm),
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Svarvhult, Yatthult. Bredared: Aplakulla (MJ), Holmryd (HJ), idrotts
platsen (1967), Myrekulla (HJ), Röl. Tämta: Malsjön (vägkant). — S&S 
betecknar arten som »allmän», vilket knappast kan anses fullt riktigt.

J. compressus. — Borås: vid Byttorpssjön (1967). Fristad: Skalle. 
Borgstena: Kållared (vägkant 1966). Sandhult: S om kyrkan (1967).

J. tenuis. —■ Borås: Rya ås (högplatån, GS), Saltemadsbron (GS!). 
Sandhult: Sandared (U).

J. bufonius, J. bulbosus, J. articulalus. — Allmänna.
J. alpinus ssp. nodulosus. •— Borås: Gässlösa, I 15 N om kasernerna, 

500 m S om Osdal (grustag), St. Transåssjön, Viared*, landsvägsdike S om 
Västeråsen. Fristad: Asklanda, Länghem (Längjum) (grustag), Skalle. 
Sandhult: Djupenatjärn (Hjm), Holmsjön vid Näs, Sandared, Sjöhagen, 
Slättaryd, Viaredssjön. Bredared: Ingelstorp vid Rölån, grustag vid 
Vänga-vägen. Tämta: Säven vid Kil, Malsjön.

J. alpinus ssp. nodulosus x articulalus. — Borås: Klippan*.
J. effusus, J. conglomerate, J. filiformis. — Allmänna.
J. stygius. — Borås: Kvarnsjön (CS, Hall). Hedared: Elovssjöri (1967).
Luzula pilosa. — Allmän.
L. luzuloides. •— Borås: Idrottsparken* ( =Ramnaparken), Skogsholm, 

Svensbacken. Fristad: Påtorp*. Bredared: Fagerhult vid Öresjö.
L. campestris. — T. allmän.
L. multiflora ssp. occidentals. — Allmän.
L. pallescens. — Fristad: heden*.
Setaria viridis. — Borås: Trandögatan (1932). Tämta: kyrkogården.
Panicum miliaceum. — Borås: Gässlösa sopstn (1964-67), Trandögatan 

(1933).
Sieglingia decumbens. — T. allmän.
Molinia coerulea, Phragmites communis, Nardus slricla. —• Allmänna.
Melica nulans. — Allmän i Viskadalen, sällsyntare i skogsbygden.
Glyceria fluitans. — Allmän.
G. maxima. — Borås: Hestrasjön, Skogsholm, mycket rikl. vid Viskan 

S om staden. Bredared: sjöhåla Ö om Vralen. — Saknades för 100 år 
sedan helt i området. Jfr ovan s. 124.

Festuca ovina ssp. vulgaris. — Allmän.
F. trachyphylla. — Borås: Kristiansfält (Degelius 1925).
F. rubra. — Allmän.
F. pratensis. —- T. allmän.
[F. giganlca. — Borås: Rya ås (senast sedd 1906).]
Lolium perenne. -— Allmän.
Poa annua, P. trivialis, P. pratensis. —• Allmänna.
P. remota. — Gingri: Kröklings hage (Bliding 1951). — Också funnen 

i grannsocknen Rångedala (Westfeldt 1954 s. 694).

P. Chaixii. — Fristad: Påtorp.
P. compressa. — Borås: t. allmän i jvområden o. grustag. Fristad: 

jvstn. Borgstena: längs jvlinjen, Klevaryd (landsvägen). Sandhult: 
längs jvlinjen, kyrkan. Bredared: Vralen.

P. nemoralis. — T. allmän.
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P. palustris. — Borås: Viskan vid Holmsjön, Osdal (Degelius 1925), 
reningsverket o. vattenverket. Fristad: Hagabergs hage, Öresjö vid Skalle 
o. Slättängs damm. Gingri: Bosgården.

Briza media. — Allmän i Viskadalen, sällsyntare i skogsbygden.
Cynosurus cristatus. — T. allmän*. Själv har jag inte sett arten under 

de senaste åren.
Dadylis glomerata. — T. allmän.
Arrhenatherum elatius ssp. vulgare. — T. allmän på vägkanter.
A. pubescens. — T. allmän i Viskadalen, för övrigt sällsynt.
A. pratense. — Som föregående.
Deschampsia caespitosa o. D. flexuosa. — Allmänna.
Holcus lanatus. ■— T. allmän.
H. mollis. — Stadd i spridning, särskilt på vägkanter i skogsbygden, där 

den traktvis är vanlig.
[Apera spica-venti. — Senast sedd 1928.]
Calamagrostis epigeios. — T. allmän i Viskadalen. F. ö. noterad från 

Gingri: Bredgården. Sandhult: Kypered, Källeberg, Sandared, Sjö
marken (Nya Seeland). Bredared: 8 lok. Vänga: Berget. Tämta: Boda.

C. purpurea. — Borås: Almenäs, Kilsund, Kristiansfält, Osdal, Ramna- 
slätt*, reningsverket (vid Viskan), Ryssby*, Slättholmen*, stadsgränsen 
vid Gånghester, Söderfors*. Fristad: Påtorp (vid Ärtingen). Gingri: 
Kröklings gård. Sandhult: Hemsjön vid Näs, Sandared, Sjömarken, 
Vatthult. Hedared: Granholmen. Bredared: Hjortsbergsån NV om 
Klinten (Hjm), Råryd.

C. canescens. — Borås: 22 lok. Brämhult: Kyllared, Sörbo. Fristad: 
Frufällan, Komlösa, Påtorp, Rölle, Valåsen, Öresjö (vid Hallvik). Gingri: 
Furubäck, Tosserydssjön, Viskafors. Borgstena: vid skolan, Uddetorp. 
Sandhult: Hemsjön vid Näs, Källhult, Sandared. Hedared: Ö om Äsp- 
holmssjön. Bredared: Abborrasjön, Fagerhult, Hjortsberg, Hovadalen, 
Råryd. Tämta: Kil vid Säven, Stavabacke, Udden.

C. canescens x negleda. — Borås: Viskan vid Bäckaskog (GS) och S om 
Osdal*.

C. negleda. — Borås: Armbåga, Holmsjön, Hultasjön, Hässleholms- 
sjöarna, L. Transåssjön, Långesten, Osdal. Fristad: 100 m S om kyrkan, 
Slättängs damm, Äspenäs, Öre-bro. Gingri: Viskafors. Borgstena: Las- 
sesjön, Nossekälla. Sandhult: Hällered, Sandared (vid vägporten). 
Bredared: Mjöshult. Tämta: Kil vid Säven.

C. arundinacea. — Allmän.
C. arundinacea x canescens. — Borås: Ryssby*.
C. arundinacea xepigeios. — Borås: kasernområdet (Degelius 1925).
Agrostis stolonifera. — Allmän.
A. gigantea. — Borås: centralstn (i åkanten 1959 E. Almquist), 

Gässlösa sopstn, S om krematoriet, Trandared. Brämhult: Kyllared. 
Fristad: Länghem (Längjum) Stommen, samhället. Gingri: Prästäng. 
Borgstena: Fagerås. Sandhult: Ebbared, Götsered, Sjömarken, Varv- 
hult. — Sent nytillskott till traktens flora; stadd i spridning.

A. tenuis o. A. canina. — Allmänna.
Alopecurus pratensis. — Allmän.
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A. geniculatus. — T. allmän i Yiskadalen, sällsynt i skogsbygden.
Phleum pratense. — Allmän.
Phalaris arundinacea. —• T. allmän.
Ph. canariensis. — Borås: tillfällig på ruderatplatser.
Hierochloe odorata. — Borås: Viskan vid vattenverket. Gingri: Bos

gården. Vänga: Sevred (MS!).
Anthoxanthum odoralum. — Allmän.
Milium effusum. — Borås: Hultaberg, Osdal (B), Rya ås (flerst., jfr 

ovan tab. I). Gingri: Bräckås, Hovalida, Kröklings hage (jfr ovan 
tab. I). Borgstena: Klevaberget. Sandhult: Arås, Ebbared, Kypered. 
Hedared: SV om Kolsjöarna (TH).

Bromus inermis. — T. allmän i Viskadalen. F. ö. noterad från Gingri: 
Hovalida. Sandhult: Ebbared.

B. hordeaceus. — T. allmän.
Brachypodium pinnatum. — Borås: Rya ås (vid V. Haga) (GS!). Fri

stad: Flagabergs hage, Mölarps ö. Borgstena: jvn vid Klevaryd, Väster
gården (på rullstensås).

Elylrigia repens. — Allmän.
Elymus arenarius. — Borås: Gässlösa sopstn (1967), Trandögatan 

(1935-36, S&W).
Roegneria canina. — Borås: Almenäs, flerst. utmed Lillån. Fristad: 

20 lok. Gingri: Bräckås, Furubacken, Tosseryd, flerst. utmed Viskan. 
Borgstena: Fagerås, prästgården, Östergården. Sandhult: Sandared 
(vid bäcken). Bredared: Fagerhult (vid Öresjö), Hulu (vid bäcken). 
Vänga: V. Sevred.

Hordeum jubatum. — Borgstena: fotbollsplanen (1966).
Eriophorum vaginatum o. E. angustifolium. — Allmänna.
E. latifolium. — Borås: Kvarnsjön, Lund*, Rya ås*, Viared (Boda, 

Eskilsbäcken) (Hall). Fristad: Frälsegården, Komlösa Hallagården, Möl- 
arp*. Gingri: Gunnarp. Borgstena: prästgården (1886, R). Sandhult: 
Källeberg*. Bredared: Stockhult (GS).

Scirpus silvaticus. — T. allmän i Viskadalen och Bredared. F. ö. sedd 
i Sandhult: Källeberg, Lindebergshult.

S. lacuslris. — Allmän.
S. setaceus. — Fristad: Arta Olof sgården (ett ganska stort bestånd 

1967), Länghem (Langjum) Stommen (i grustag 1967), Öresjö vid Munkåns 
mynning och nedom Asklanda. — Jfr Westfeldt 1929, 1966 samt ovan 
s. 129.

Blysmus compressus. — Fristad: vid Munkån*.
Eleocharis palustris. — Allmän.
E. mamillata. — Borås: Byttorpssjön, N om kasernerna, Kvarnsjön*, 

Ramnasjön*, Ryssbysjön (GS), Söderfors*, Åhaga*. Fristad: Arta Olofs- 
gården, Länghem (Längjum) Stommen, Mölarp (B). Sandhult: S om 
Slättaryd.

E. uniglumis. — Borås: Kristineberg*. Fristad: Öresjö vid Sparsör*. 
Sandhult: Hällered, Viaredssjön vid Sandared o. Sjömarken*. Breda
red: Sävens S-ända (Hjm). Vänga: Sävsjövik. Tämta: kyrkan (Kj), 
Malsjön, Säven vid Kil.
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E. acicularis. — Borås: Lillån*, Öresjö. Fristad: Öresjö vid Skalle. 
Sandhult: Viaredssjön.

E. pauciflora. — Borås: Almenäs*, Hestra (B), Kvarnsjön*, Viared*. 
Sandhult: Viaredssjön*. Vänga: Sävsjövik. Tämta: Säven vid Kil.

Trichophorwn alpinum. — Borås: Gässlösa*, Hultaberg*, maderna vid 
fabriken Kronan (GS), Trandared*. Sandhult: Sjömarken*.

T. caespitosum ssp. austriacum. — Allmän.
T. caespitosum ssp. germanicum. — Borås: Viared (B, G, L, U). Bräm- 

hult: Hallabromossen. Sandhult: Ebbared, Kypered, Pukared, Vatt- 
hultssjön. Bredared: V om Kolsjön, Sundsmossen.

Cladium mariscus. — [Borgstena enl. uppg. (Rdb). — Jfr ovan s. 128.] 
Bredared: Rudesjön, Veksjön (Westfeldt 1952).

Rhynchospora alba. — T. allmän.
Rh. fusca. — Borås: Hulta (G), Kvarnsjön*, Kyperedssjöarna, Osdal 

(B), Saltern ad (GS). Sandhult: Sandared vid Viken*. Hedared: Äsp- 
holmssjön. Vänga: Alsjön, mossen S om Säven vid Hjortsbergsån ( =N om 
Skönadal, Hjm), Sävsjövik.

Carcx chordorrhiza. — Borås: Hässleholmssjöarna*, maderna N om 
fabriken Kronan (GS), Kvarnsjön. Bredared: mossen S om Säven ( =N 
om Skönadal, Hjm). Vänga: mossen S om Säven vid Hjortsbergsån (N om 
Skönadal, Hjm).

C. dioeca. — T. allmän.
C. canescens. — Allmän.
C. remota. — Borås: Rya ås (flerst., jfr ovan tab. I), Sjöbo (kärrhåla vid 

gården). Gingri: Hovalida-stup (GS), Kröklings hage (GS). Sandhult: 
500 m S om Blombacka (i barrskog) (Olof Floren!). Bredared: Hjorts
berg (TH).

C. elongata. — Fristad: Hagabergs hage, Munkån vid Ljunga kvarn o. 
Skalle.

C. echinata. — Allmän.
C. diandra. — Borås: Hultasjön, Hässleholmssjöarna, Kristiansfält vid 

Viskan*, Kråkeredssjön, L. Transåssjön, Osdal (B), Ramnasjön (Dege- 
lius 1925). Fristad: Iglasjön. Gingri: Risbro (vid Viskan). Borgstena: 
Lommasjön, Nossekälla. Bredared: Veksjön.

C. contigua. — Borås: Rya ås vid V. Haga (GS!). Fristad: Ekenäs vid 
Ärtingen.

C. disticha. — Fristad: 100 m S om kyrkan.
C. leporina. — Allmän.
C. elala. — Borås: Ö om Kvarnsjön, Åhaga. Fristad: Hagabergs hage 

vid Viskan, Ljunga kvarn, Mölarps kvarn. Borgstena: Hallasjön, Kvarn
dammen, Nossekälla, Skogssjön. Sandhult: Hällered. Hedared: i bäc
ken N om byn, V. Valsjön.

C. caespitosa. — Fristad: 100 m S om kyrkan. Gingri: Bräckås.
C. nigra. — Allmän.
C. acuta. —- Allmän i Viskadalen, sällsynt i skogsbygden.
C. magellanica. — Borås: Kvarnsjön, Pickesjön, Ryssbysjön (GS), 

Sprakarns skog (G), Viared (Hall). Fristad: Iglasjön, Påtorp (G). Borg
stena: Hallasjön, Lommasjön, Mellansjön, Skogssjön. Sandhult: N om
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Kypered, sjöhålan S om Sandareds jvstn, Älvsborgs sportstuga. Hedared: 
SV om Kolsjöarna (TH). Bredared: Besesjön, Fornesjön, Gravsjön (GS), 
Hult*, Mjöshult. Vänga: Sevred.

C. limosa. — Borås: Kvarnsjön, Pickesjön*, Viared*. Brämhult: Hy
berget*. Fristad: V om Tubbekulla. Bredared: Hult*, Mjöshult, mossen 
S om Säven vid Hjortsbergsån ( =N om Skönadal, Hjm), Veksjön. Vänga: 
Vänga mosse.

C. vaginata. — Ett 40-tal förekomster spridda över hela bygden.
C. panicea. — Allmän.
C. hostiana. — Borås: Kvarnsjön, Viared*. Brämhult: Borhult. 

Fristad: Arta, Komlösa Hallagården, 100 m S om kyrkan. Gingri: N om 
Gunnarp. Sandhult: Volfenfors. Tämta: Näs.

C. hostiana x Oeder i. — Borås: Holmen (G), Kvarnsjön (CS), Väster
sjön (G).

C. flava. — Borås: Lund (Hall), Viaredstrakten t. allmän*.
C. flava xhostiana. •—• Borås: Holmen*, Kvarnsjön*. Sandhult: Sjö

marken*.
C. Oederi. — T. allmän.
C. Oederi ssp. pulchclla. — Borås: Lund (Degelius), Viaredssjöns östra 

del (Degelius). Fristad (B. Sundler enl. Degelius 1925), Arta Olofs- 
gården. Sandhult: Hemsjön vid Näs, S om Slättaryd. Tämta: vid Säven.

C. tumidicarpa. — Borås: Viared (G). Fristad: Komlösa Hallagården. 
Sandhult: Hällered.

C. lasiocarpa, C. vesicaria, C. rostrala. — Allmänna.
C. hirla. — Borås: S om Justs färgeri, grusbacke vid Ryda. Fristad: 

Arta, Asklanda, L. Sölebo, Mölarps kvarn, Näbben, prästgården, Råstorp. 
C. silvatica. — Fristad: prästgården (1866, G, R), Påtorp (S&W).
C. pallescens. — Allmän.
C. digitala. — Borås: Hultaberg, Rya ås. Fristad: Ekenäs, Hallvik. 

Sandhult: Gessjöberget (Hjm), Sjömarken (Hall). Bredared: Fagerhult 
(vid Öresjö), Hjortsbergsdalen, Klinten, Sjölid. Tämta: Sandviksås.

C. montana. — Borås: Hälasjöbergen (Hall), Rya ås. Fristad: Kom
lösa Hallagården, S om Kvarbo, Mölarps ö, Olstorp, Rölle, N om Slättäng. 
Gingri: Bräckås, Runarp. Borgstena: Borgstena kvarn, Klevaryd, präst
gården, Taryd, Uddetorp. Sandhult: Ebbared, Götebacka. Bredared: 
vid Abborrasjön, Aplakulla (Kj). Vänga: Rönåsa, Sevred.

C. pilulifera. — Allmän.
C. caryophyllea, C. ericetorum, C. pulicaris. — T. allmänna.
C. pauciflora. — Allmän.
Plalanthera bifolia. — Borås: Bockaryd, Bråt*, Rya ås, Tokarpsberg*, 

Viared (Krokstorp, MS). Brämhult: Råssered. Fristad: Hallvik (SA), 
Håstorp (SA), Näbben, Råstorp. Sandhult: Arås (MS). Bredared: Ab
borrasjön, Hjälmryd (HJ), Källebacken, Vralen (HJ). Tämta: Hestra, 
Mellomtorp.

P. chlorantha. — Borås: Kristiansfält, Rya ås (flerst., jfr ovan tab. I), 
Slättholmen*, Viared (MS). Brämhult: Borhult. Fristad: Hagabergs 
hage, Hallvik (SA), Lida, Lugnet, Sibbarp, Sparsör (GS). Gingri: Runarp, 
Tosseryd (JN). Borgstena: Gärdstorp, Taryd, Uddetorp, Örlanda. Bre- 
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dared: Eriksås, Fornebergshult (MS), Hjälmryd (HJ), Röl, Stockhult 
(MS). Tämta: Näs, Sandviksås.

Leucorchis cdbida. — [Borås: Hestra (JN), Holmen*, Kristiansfält (JN), 
Sjöbo (JN).] Sandhult: Ebbared (Resi Anderssonl), Källeberg (Hall).

[Gymnadenia conopsea. — Borås: Lund*, Yiared*. Gingri: Tosseryd 
(JN). Borgstena: prästgården (1866, R). Sandhult: Sjömarken (Hall). 
Bredared: Tranebo*.]

[Dactylorchis Traunsteiner i. — Gingri: Tosseryd (JN).]
[D. incarnata. — Borås (Rdb). —Avses härmed möjligen samma fynd 

som föregående?]
D. maculata. — Borås: 10 lok. Bräm hult: Borhult, Främgärde, L. 

Brämhult, Råssered. Fristad: 10 lok. Borgstena: Ingeshult, Uddetorp, 
Örlanda. Sandhult: Backabo, Götebacka, Kvarnholmen, Kyrkebo (HJ), 
Volfenfors. Hedared: Granholmen, Kringelås (MS). Bredared: 15 lok. 
Väng a: Holma, Rönåsa. Tämta: Hestra (Ljd), Näs Östergården, Sandvik, 
Udden (Ljd). — Kallas i bygden för »fattigmans-orkidén» (MS).

[Epipogium aphyllum. — Bredared: Vralen (G), västra stranden av 
Öresjö (Sernander 1928). — Jfr ovan s. 124.]

Listera ovata. — Borås: [Hestra (JN), Holmen (JN)], mellan Tosseryd 
o. Öresjö (1932). Sandhult: Arås (senast 1952 Hall).

L. cordata. — Borås: 12 lok. Fristad: Biskopstorp (GL), Kvarbo (SA), 
Sibbarp (SA). Borgstena: Ögården. Sandhult: Gessjön (MS), Råddehult 
(Hall), Sjömarken (MS). Hedared: SV om Kolsjöarna (TH), S om Lövåsen. 
Bredared: 18 lok. Vänga: Häståsaberget, Kluvsten (HJ), Sevred (LGC), 
Tillemosse (HJ).

Goodyera repens. — Borås: 10 lok. Fristad: Skalle (SA). Sandhult: 
Gessjön (MS). Bredared: 18 lok. Vänga: p. 173 mellan Alsjön o. Vek
sjön, Sevred. Tämta: 500 m V om Hestra, Mellomtorp, Stommen (Ljd).

Corallorhiza trifida. — Borås: 16 lok. Brämhult: Snökulla. Fristad: 
Mölarp (SA), Råstorp (GL), Sibbarp, Sparsör*. Gingri: Abberås. Borg
stena: 300 m N om Sågedammen (mkt rikl. 1966). Sandhult: Arås (Hall), 
Gessjön (MS), Sjögården (MS). Bredared: 25 lok. Vänga: Sevred. Tämta: 
N om Nabbasvedjor (Ljd), Sandviksås.

Populus tremula. — Allmän.
Salix myrsinifolia. — Borås: Brotorp, Hultaberg, grustag N om Ryda, 

Ålgården, Ödegärde. Brämhult: Svensgärde, Sörbo. Fristad: 12 lok. 
Gingri: Bosgården, Bräckås, vid Lillån, Sågfallet. Borgstena: Ha- 
raldsgården, jvn vid Högnan, Nossekälla, prästgården. Sandhult: Eb
bared. Bredared: 500 m S om Mjöshult, V om Nygärdet. Vänga: Sevred. 

S. starkeana. — Borgstena: prästgården (på rullstensås).
S. aurita. — Allmän.
S. aurita xcaprea. — Borås: Bockasjön*.
S. aurita xcinerea. — Borås: Annelund*, Holmen*, Transås*.
S. aurita xcinerea xrepens. — Borås: vägdike vid Transåssjön (det. 

Floderus).
S. aurita xrepens. — Borås: försörjningshemmet*, Hulta, Klippan*, 

Kråkered*. Brämhult: Kronäng*.
S. cinerea. — Borås: Hultaberg, Kilsund, krematoriet, V. Haga (CS).
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Fristad: 15 lok. Gingri: Bräckås, Tosseryd. Borgstena: Kållared. 
Sandhult: Götsered, Hällered, Sandared. Hedared: Ö. Valsjön. Tämta: 
Berget.

S. cinerea xmyrsinifolia. —• Borås: t. allmän*. Brämhult: Kronäng*. 
S. caprea. — Allmän.
S. caprea xrepens. — Borås: Björkäng*, Skogsvik*.
S. viminalis. — Borås: Viskan vid Göta och reningsverket, Viared vid 

Viaredssjön. Hedared: vid landsvägen S om byn, vid Elovssjön. Breda- 
red: sjöhålan Ö om Vralen.

S. repens. — Allmän.
S. arenaria. — Bredared (Kj).
[S. hastata. ■— Borås: Klippan, enst. ex.*— På senare tid ej återfunnen. 

Jfr Westfeldt 1954.]
S. purpurea. — Borås: vattenverket vid Öresjö. Fristad: Länghem 

(Längjum).
S. triandra xviminalis. — Borås: Bockasjön*.
S. fragilis. — Borås: Viskan vid Armbåga, Göta,Lyckebo,reningsverket 

o. Stuarts kile. Fristad: Kvarbo, Råstorp, Viskan vid Mölarp (jfr ovan 
s. 125) samt på flera ställen vid Öresjö. Bredared: Tuskared. Vänga: 
Vänga såg.

S. fragilis xpentandra. — Borås: Hässleholmssjöarna, Viared*.
S. traailis x triandra. — Borås: Bockasjön. — Fanns fortfarande kvar

1966.
S. pentandra. — Allmän.
Myrica gale. — Allmän.
Corylus avellana. — Allmän, dock sällsyntare i skogsbygden.
Betula verrucosa o. B. pubescens. •— Allmänna.
B. nana. — Bredared: Abborrabergsmossen och Sundsmossen. Vänga: 

i anslutning till Bredareds-förekomsterna och på ömse sidor om Hjorts- 
bergsån. (På några herbarieark står beteckningen »mellan Klinten och 
Mjöshult».) — Jfr ovan s. 125. —- [Borås (Rdb) avser säkerligen Tärby- 
lokalen hos JN. Jfr Westfeldt 1954.]

B. nana x pubescens x verrucosa. — Bredared: mellan Klinten o. Mjös
hult (R, U, det. Gunnarsson).

B. nana x verrucosa. — Sandhult: 1 km N om Kypered, ett par små 
buskar (Olle Florén, det. C. Blom). — Betula nana har inte observerats i 
grannskapet.

Alnus glutinosa. — Allmän.
A. glutinosa xincana. — Borås: Bergsäter (GS). Bredared: Tranebo*. 
A. incana. —- Borås: Långesten (vid Öresjö), Sjöbo (vid Viskan), nära 

Skogsryd*. Fristad: längs Munkån och Viskan samt utefter norra stranden 
av Öresjö. Gingri: Viskan vid Sågfallet. Bredared: Hult, Tranebo.

Fagus silvatica. — Brämhult: Svinåsa. Fristad: SV om Frälsegården. 
Borgstena: Avelstomten, Långared, Taryd. —- Förvildad i Borås och 
Fristad.

Quercus robur. — Allmän.
Q. pelraea. — Borås: Rya ås. Sandhult: Nordtorp. Tämta: Sandviksås, 

Udden.
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Q. petraea xrobur. — Borås: Hultaberg (B), Rya ås, Viared*.
Ulmus glabra ssp. scabra. — Borås: Rya ås. Brämhult: V om kyrkan. 

Fristad: Ekenäs, Lida, Mölarp, Råstorp, RöHe. Gingri: Hjältagården, 
Kröklings hage. Borgstena: Uddetorp. Sandhult: Arås, Källeberg, 
Lindebergshult. Bredared: Aplakulla, Röl, Segerstorp, Tranebo, Veksjö- 
berget.

Humulus lupulus. — Borås: Rya ås*. Fristad: Råstorp. Borgstena: 
Kållared. Bredared: Klinten.

Urtica urens. — T. allmän, dock sällsyntare i skogsbygden.
U. dioeca. — Allmän.
Rumex longifolius. — T. allmän.
R. longifolius /. obtusifolius. •— Borås: Druvefors*.
R. crispus. — T. allmän.
R. crispus xobtusifolius. — Brämhult: Sörbo (1967).
R. obtusifolius. — Borås (1959 E. Almquist). Brämhult: Hemmings- 

ryd, Sörbo. Fristad: Påtorp, Råstorp, Sparsörs jvstn. Gingri: Viskafors. 
Borgstena: Kållared, Uddetorp, Örlanda. Bredared: Röl, Vralen.

R. acetosa ssp. pratensis. — Allmän.
R. thryrsiflorus. — Fristad: heden*.
R. acetosella. — Allmän.
Polygonum aviculare. — Allmän.
P. viviparum. — Borås: Bossnäs, Ingesbo, Rya ås, Viared (flerst.), 

Älmås. Fristad: 11 lok. Gingri: Runarp. Borgstena: Gärdstorp, 
Hulebo, Kråkarp, Nossekälla, prästgården, Uddetorp. Sandhult: Volfen- 
fors. Bredared: 8 lok. Vänga: Sevred (HJ). Tämta: Näs, Sandviksås. 

P. amphibium. — Endast sedd i Viskadalen.
P. persicaria. —• T. allmän.
P. lapathifolium ssp. pallidum. — Allmän.
P. lapathifolium ssp. nodosum. — Borås: Saltemad (även f. albiflorum, 

1947 GS, det. C. Blom).
P. hydropiper. — Allmän.
P. cuspidatum. •—■ Borås: 10 lok. Brämhult: Hyberget, Svinåsa. 

Gingri: Nygården. Sandhult: Källhult. Bredared: St. Äspås.
P. convolvulus. — Allmän.
Chenopodium album. — Allmän.
Ch. polyspermum. — Borås: Ariagatan (1957), Isabellagatan (1963 GS), 

Stuarts kile (1958 GS). Fristad: samhället. Gingri: Furubäck (1967). 
Sandhult: Sjömarken (1951).

Ch. murale. — Borås: centralstn, Daltorpsskolan, Villastaden.
Ch. hybridum. — Borås: Daltorpsskolan (1921)*, Villastaden.
Ch. bonus-henricus. — [Borås (Rdb). Aldrig återfunnen.] Gingri: 

Bräckås (1967).
Ch. glaucum. — Borås (Rdb), Ryda (GS).
Ch. rubrum. — Borås: Daltorp (1930), Gässlösa sopstn (sedan 1950- 

talet), reningsverket (1950, försvunnen i många år men uppträdde på nytt 
1967 i samband med en nybyggnad), Åsboholmsområdet (1967). Sand
hult: sommarstuga 1 km S om V. Ebbared (på en jordhög, hämtad vid 
reningsverket i Borås).
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Atriplex patula. — T. allmän.
Montia Montana ssp. lamprosperma. — Borås: Gässlösa, Hässleholmen*, 

mellan Karlsberg o. Hestra (JN), Klippan*, Nolhaga (JN), Osdal*, Rya 
ås (G, U), Viared*. Brämhult: Främgärde, L. Brämhult, Sörbo. Fristad: 
Länghem (Längjum), Munkån vid folkhögskolan, Råstorp (GL). Gingri. 
Bosgården, Bräckås, Prästäng, Runarp. Borgstena: Gärdstorp, präst
gården. Sandhult: Ebbared, Kvarnholmen, Sjömarken*.

Stellaria aquatica. — Borås: Bäckarydsgatan (senast 1967), utmed bäc
ken från Hultasjön, mellan sjön o. Ö. Enedal (1934-43), Kullen (1927 CS), 
Rosendal (Skara lärov:s herb.), Vendelsbergsgatan (1938).

S. nemorum ssp. montana. — Borås: Almenäs (G), Erikslundsskolan vid 
Viskan (1965 GS), OSO om Stenkullen (I. Stenbeck, jfr ovan tab. I), V. 
Haga (förvild.). Fristad: 200 m Ö om Kröklings kvarn, nedom Spets
fabriken, Öresjö vid Näbben och Slättängs damm. Gingri: Bräckås, byg- 
degården, Furubäck, Hovalida, Kröklings hage, Nygården. Bredared: 

Fagerhult vid Öresjö.
S. media. — Allmän.
S. alsine. — T. allmän.
S. palustris. - Borås: Hässleholmssjöarna, Ramnasjön, utmed Viskan. 

Fristad: Råstorp, Slättängs damm, Valåsen. Gingri: Tosserydssjön, 
Viskan vid Risbro. Borgstena: Kållared, Nossekälla.

S. graminea. — Allmän.
S. longifolia. — Borås: Boda*, Kvarnsjön, Osdal (G, R), Sjöbo (G, R), 

Transåssjön. Brämhult: Källbäcksryd. Fristad: Arta, Lakhall, Ljunga 
kvarn, Påtorp, Råstorp (GL), Skalle, Sparsör. Sandhult: Räveskalla*, 
Sjömarken*. Hedared: Lövåsen. Bredared: Hjortsberg (TH), Hulu, 
Liderna. Vänga: Häståsabcrget.

Cerastium arvense. — Allmän i Viskadalen. Dessutom noterad från 
Sandhult: Gräslid, Näs, Pajebo, Sandared. Hedared: byn. Bredared: 
Backagärde, Gåshult, kyrkbyn, Skottning. Vänga: Sevred.

C. holosieoides. — Allmän.
C. glomeratum. — Borås: tillfällig som ogräs (senast 1967). Gingri. 

Furubäck. Sandhult: Lindebergshult (1966).
[C. semidecandrum. — Borås (Rdb).]
[Sagina nodosa. — Borås (Rdb), t. allmän*. — Ej återfunnen under 

senare år.]
S. subulata. — Borås: på utfyllnad vid spinneriet Kronan (1960 GS, 

det. C. Blom). — Kulturform, som ofta odlas i stenpartier.
S. procumbens. — Allmän.
Arenaria serpyllifolia. — T. allmän.
Moehringia trinervia. — T. allmän utom i skogsbygden, där sällsjnt. 
Spergula arvensis. — Allmän.
S. vernalis. — Borås: Rya ås (Ramshulan) (MS), Tokarpsberg*, Vik. 

Bredared: Kolsjöarna (MS).
S. rubra. — Borås: flerst. på gator. Fristad: Länghem (Längjum) 

Stommen, Mölarp, Storegården (GL). Borgstena: jvstn (1966).
Herniaria glabra. — Borås: Caroli kyrka (1962).
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Scleranthus perennis. — T. allmän.
S. annuus. ■— Allmän.
[Agrostemma githago. — Ej sedd under de senaste decennierna.]
Lychnis flos-cuculi. — Allmän.
Viscaria vulgaris. — T. allmän.
Silene cucubalus. — Borås: 10 lok. Fristad: 6 lok. Gingri: Spets

fabriken. Sandhult: Sjömarken. Bredared: Hjortsberg (HJ), Hjälmryd 
(HJ).

[S. dichotoma. — Borås: gla Bredareds-vägen, Särla (1910-15), Viared 
(Hall). Sandhult: Sandared (1954 Hall). — Förefaller numera vara helt 
försvunnen från området.]

S. rupestris. — Borås: 10 lok. Fristad: 9 lok. Gingri: Runarp. Borg
stena: Kållared, Nötegärde, Sågedammen, Uddetorp. Sandhult: Gessjö- 
berget (MS), V om Viken. Hedared: Ö. Valsjöberget. Bredared: 10 lok. 
Vänga: mellan Alsjön o. Veksjön, Häståsaberget. Tämta: Sandviksås.

S. milans. — Borås: Ekensberg*, Göta*, Korpberget, 500 m S om Osdal, 
Ålgården*. Borgstena: grusgropen N om jvstn, Klevaryd, prästgården, 
Västergården (grustag). Bredared: N om Hjortsbergs såg. Vänga: Rön- 
åsa. Tämta: vägskäl S om byn.

Melandrium noctiflorum. — Borås: tillfällig som ogräs. Fristad: heden, 
Sparsör (1955). Bredared: Råryd (1967).

M. album. — Borås: 20 lok. Fristad: folkhögskolan (senast 1966). 
Sandhult: Sjömarken*.

M. rubrum. — Borås: Ek, Hedvigsborg, Rya ås (GS), Älmås. Fristad: 
Hagabergs hage (SA), Mölarps ö, Näbben (SA), Sparsör (JN). Gingri: 
Furubäck, Kröklings hage. Borgstena: Fiskarebo. Sandhult: Arås (Hall), 
Ebbared, Götsered, Källeberg, Lindebergshult (Hall), Pajebo, Slätten. 
Bredared: Fornesjön.

Saponaria officinalis. — Borås: Brodal, Druvefors, Evedal, Hagmans 
damm, Korpberget (vägkant), Krokshallsberget, fabriken Kronan, grustag 
N om Ryda, vid Ulricehamns-vägen. Brämhult: Källbäcksryd, Sörbo 
(sopstn). Fristad: folkhögskolan, Karlsboda, Lundagården, Länghem 
(Längjum), Näbben. Borgstena: Östergården. Sandhult: Sandareds 
jvstn. Bredared: Fagerhult (vid Öresjö).

Dianthus deltoides. — Borås: Funningen, V. Haga (GS) samt på flera 
ställen S om staden. Fristad: Asklanda, folkhögskolan, Länghem (Läng
jum), Lövås (SA), Skalle-vägen, Sparsör.

Nymphaea alba o. Nuphar luteum. — Allmänna.
Aquilegia vulgaris. — Förvildad här och var.
Thalictrum simplex. — Borås: Druvefors (GS), Åhaga vid Lillån. Fri

stad: Asklanda, Hagabergs hage, Råstorp (GL). Gingri: Risbro*. Borg
stena: Lindsås (SA), prästgården (på grusås).

Th. flavum. —Längs Viskan i Borås, Fristad och Gingri. F. ö. sedd 
vid Borås: Viared*, Ö. Boda. Fristad: Frufällan, Munkån (vid folkhög
skolan).

Actaea spicata. — Borås: 14 lok. Fristad: Ekenäs, Hagabergs hage 
(SA), Lida, Ramnaviken (HJ), Rölle. Gingri: Bräckås (SA), Hovalida, 
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Kröklings hage. Sandhult: Arås (MS), Gessjöberget (MS). Bredared: 
Aplakulla, Fornesjön, Habeltorpssjön, Hjortsbergsdalen, Yralen.

Callha palustris. — Allmän.
Trollius europaeus. — T. allmän i de nordöstra socknarna och Borås 

stad. Därutöver antecknad från Brämhult: Borhult, S om kyrkan, 
Råssered. Sandhult: Arås, Backabo, Kvarnholmen, Nordtorp (Noltorp), 
Sjögården, Volfenfors. Hedared: Granholmen, Skattegården. Bredared: 
Abborrasjön, Aplakulla, Gåshult, Habeltorpssjön, Hulu, Mjöshult, Segers
torp, Skottning, Tranebo, Yaldaslätt, Vralen. Yänga: byn, Sevred. Tämta: 
Näs, Sandviksås.

Anemone hepatica. — Borås: Bockaryd, Hultaberg, Kulgrav, Lund, 
Ramnaslätt, Rya ås (flerst., jfr ovan tab. I), St. Bossnäs, Älmås. Bräm
hult: S om kyrkan, Svinåsa, Sörbo. Fristad: Björksäter (SA), Ekenäs, 
Hagabergs hage, Kvarbo, Lida, Mölarp, Mölarps ö, Rölle. Gingri: Bräckås, 
Hjältagården, Hovalida, Knektås, Kröklings hage, Rönnekulla, N om Tos- 
seryd. Borgstena: Borgstena kvarn, Haraldsgården, NV om Klevaryd, 
Lindstorp, prästgården, Stommen, Uddetorp. Sandhult: Arås, Ebbared, 
Gessjöberget (MS), Götebacka, Sjögården (MS), Slättäng (HJ). Hedared: 
vid V. och Ö. Valsjöberget (MS). Bredared: Aplakulla, Habeltorpssjön, 
Hjortsbergsdalen, Klinten, Röl, Tranebo, nära Veksjön, Vralen. Vän ga: 
Rönåsa, Sevred (HJ). Tämta: Boda hage, Farstorp (Ljd), Krusered (Ljd), 
Sandvik, Smedstorp.

A. nemorosa. — Allmän.
[A. ranunculoides. — Sandhult: Sjömarken (enst. ex. på vägkant 1934 

CS). — Jfr Westfeldt 1936.]
A. vernalis. — [Borås: mellan Erikslund o. Ålegårdskvarn (JN, senast 

1894, B), Kila hed (JN).] Fristad: heden (JN!). Borgstena: Backgården. 
(A. Holmertz), prästgården (1866 P. Söderlund). Vän ga: Ersås (MSI). 
Tämta: Dövedalen (HJ), Stommens skog (Ljd). -— Fortfarande kvar 
åtminstone i de båda sistnämnda socknarna (jfr ovan s. 128).

A. pulsaiilla. — Borås: Bockaryd, Ryda. Fristad: Asklanda, Läng- 
hem (Längjum), Mölarps ö, Råstorp, Skinnaregården (GL), strax N om 
Slättängs damm (GS), Stommen (GL), Östergården. Gingri: Runarp. 
Borgstena: grustaget N om jvstn, Klevaryd, prästgården, Västergården. 
Bredared: Aplakulla, Gamsen, Hjortsberg, Hjälmryd (HJ). Vänga: 
Holma, Kluvsten, kyrkan, Rönåsa, Sevred (MS). Tämta: Dövedalen, Kil, 
kyrkan.

Ranunculus peltatus. — T. allmän i Viskan.
R. trichophyllus. — Borås (Rdb). Fristad: Iglasjön*.
R. sceleratus. — Borås: längs Viskan från Kilsund till Bråt. [Fristad: 

Öna* avser Tärby: Öna.] Gingri: Furubäck (1967). Borgstena: Kålla- 
red.

R. auricomus, R. acris, R. repens. — Allmänna.
[R. bulbosus. —■ Borås: Almenäs*, Brotorp*, Druvefors*, Erikslund*, 

Kristiansfält*, Nya bryggeriet*, Osdal, Viared (Hall), V. Haga, Ålgården 
(G). — Ej sedd under senare år.]

R. flammula. — Allmän.
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R. flammula v. replans. — Fristad: Ärtingen, Öresjö. Sandhult: Hem
sjön, Viaredssjön. Vänga: Sävsjövik. Tämta: Malsjön, Säven.

[i?, lingua. — Borås (Rdb), Viskan (enl. S&S, Hasselrot 1967). - 
Sistnämnda uppgift tillkommen genom ett missförstånd (jfr ovan s. 129).]

R. ficaria. — Ett flertal lokaler i Borås, Fristad och Gingri (jfr 
tab. I). Därutöver antecknad från Brämhult: Hemmingsryd, Svinåsa, 
Sörbo. Borgstena: Uddetorp. Bredared: Aplakulla, Hässledalen, Röl, 
Segerstorp.

[Myosurus minimus. — Borås: Lorensberg, Särla, Tekniska skolan (G).
■— Ej sedd i senare tid.]

Berberis vulgaris. — Borås: Rya ås vid V. Haga. Fristad: Mölarps ö.
Chelidonium majus. — Borås: 12 lok. Fristad: Påtorp. Gingri: Bos

gården, Risbro. Borgstena: jvstn, NV om Klevaryd. Sandhult: San- 
dared.

Ch. majus f. crenalum. — Borås: Villastaden (1967).
Papaver dubium. — Borås: tillfällig som ogräs.
P. rhoeas. •— Borås: tillfällig som ogräs.
P. rhoeas v. pallidum. — Borås: N om Erikslundsskolan (1966 GS, det. 

C. Blom).
Corydalis fabacea. — Borås: Rya ås (jfr ovan tab. I), Älmås (B. Everts- 

son!). Brämhult: Svinåsa. Borgstena: Uddetorp.
C. solida. — Borås: Annelunds park (förvild. 1967).
Fumaria officinalis. — T. allmän i Viskadalen.
Brassica napus. — Borås: Isabellagatan 11 (ogräs i köksträdgård, 1966 

GS, det. C. Blom).
B. campeslris. — Borås: Bossnäs, Druvefors, Hulta, Saltemad, Viared. 

Brämhult: Svinåsa. Fristad: Frälsegården, Komlösa Gunnagården, Rås
torp. Gingri: Bräckås. Borgstena: Kållared, Östergården. Sandhult: 
Kvarnholmen. Bredared: N om kyrkan. Vänga: Vängtorp.

Sinapis arvensis. — Allmän.
Diplotaxis muralis. — Borås: Runebergsgatan (1955).
Raphanus raphanistrum. — Borås: 12 lok. Brämhult: Hyberget, 

L. Brämhult, St. Borhult. Fristad: folkhögskolan, Frälsegården, Intet, 
Komlösa, Mölarp, Olstorp, Råstorp, Äspenäs. Gingri: Bollås, Bondarp, 
Hjältagården, vägskälet vid skolan, Tosseryd. Sandhult: Götebacka, 
Källhult. Hedar ed: byn. Bredared: Kattryd, Röl.

Lepidium densiflorum. — Borås: Borås Övre stn, Brotorp, centralstn, 
utfyllnad vid I 15.

[L. neglectum. — Förefaller numera vara helt försvunnen från området 
(jfr ovan s. 130).]

L. ruderale. — Borås: centralstn, Villastaden.
Thlaspi arvense. — Allmän.
Th. alpeslre ssp. gaudinianum. — Borås: t. allmän. Första fyndet date

rar sig från 1909. Brämhult: Kyllared, St. Borhult, Svinåsa, Sörbo. 
Fristad: 12 lok. Gingri: Annahult, Krökling, L. Borhult, Runarp. 
Borgstena: Klevaryd, prästgården. Sandhult: Backabo, Sjögården (MS). 
Bredared: Habeltorp, Hjortsbergsdalen (ITJ), Holmåsa (MS).

Capsella bursa-pastoris. — Allmän.
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Subularia aquatica. — Borås: Bosjön*, Hagmans damm (JN), Häla- 
sjön*. Fristad: Ärtingen. Sandhult: Viaredssjön. Tämta: vid Säven.

Bunias orientalis. — Borås: I 15 vid kasernerna, Kristiansfält, Ryda*, 
Trandaredsström (1938, S&W), Y. Haga (1930). — I regel tillfällig. Fri
stad: Länghem (Längjum) (rikl. vid jvn 1966-67).

Berteroa incana. — Borås: Bergdalen, Borås Övre stn (1966), centralstn, 
läroverket*, Ramnaslätt (1966). Fristad: Bergsvägen (1966), folkhög
skolan, Frufällan, jvstn (1959 E. Almquist), Lövås, Mölarp, Påtorp*, 
Skogsryd. Gingri: Prästäng (1967).

Erophila verna. —• T. allmän.
Armoracia rusticana. — Borås: Druvefors, Ramnaparken, Trandögatan 

(S&W), Ö. Enedal.
[Cardamine bulbifera. — Borås (Rdb).]
C. hirsuta. — Gingri: Furubäck (1967, det. E. Asplund).
C. Jlexuosa. — Borås: Gässlösa (på soptipp), Rya ås (senast 1910)*. 

Gingri: Prästäng (1967).
C. amara. — Borås: 12 lok. Brämhult: Främgärde, St. Borhult. Fri

stad: Frälsegården, Lida, Mölarp, prästgården, Sik. Gingri: Kröklings 
hage, kyrkan, Runarp. Borgstena: prästgården, Uddetorp. Hedared: 
SV om Kolsjöarna, Skattegården. Bredared: 10 lok. Vänga: Sevred.

C. pratensis. — Allmän.
Barbarea vulgaris. — Allmän.
B. stricla. — T. allmän i Yiskadalen, sällsyntare i skogsbygden.
Arabis hirsuta. — Borås: jvn mellan Sjöbo o. Öresjö samt vid Skogs- 

ryds anhalt. Borgstena (JN).
Cardaminopsis arenosa. —- Borås: Ekensberg*, Gässlösa sopstn (1967), 

Hässleholmssjöarna (1935), krematoriet (1967), Ramnaslätt (1935), Sjö
markens jvstn (1966), Skogsryd (1935), Åhaga (1966). Brämhult: Kylla- 
red (1966). Fristad: S om folkhögskolan, Påtorp, Sandvik (1966), Skalle 
(1966). Gingri: Spetsfabriken (1962). Sandhult: längs vägen mellan 
Hällered o. Hedared (1966), Sandared (1967), Sjömarken (jvn vid Nya 
Seeland 1966), Svarvhult (1967). Bredared: Ingelstorp (1966), kyrkbyn 
(1967), L. Stockhult (GS). Vänga: åker S om gla skolan, Kluvsten (1967), 
Rönåsa. Tämta: S om byn, vägskälet S om kyrkan (1966), S om Marsjön, 
Skattegården, skolan. — Stadd i spridning utmed nyanlagda vägar, särskilt 
i de högläntare delarna.

Arabidopsis thaliana. — T. allmän.
Turrilis glabra. — Borås: 8 lok. Brämhult: Kyllared. Fristad: folk

högskolan, kyrkan, Skalle. Borgstena: Gärdstorp, Haraldsgården (SA), 
jvstn, Klevaryd, grustag vid Västergården. Sandhult: Kristinelund*, 
Kvarnholmen, Sandared. Bredared: kyrkan, Veksjöberget.

Rorippa1 austriaca xsilvestris. — Borås: vägkant vid Hultasjön (1967), 
Hässleholmen (1967), Klippan, länslasarettet (1966), Ryda (vid uppfar-

1 Samtliga ark av Rorippa i våra offentliga herbarier har granskats av fil. dr 

Bengt Jonsell, Uppsala.
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ten till Björbo 1967), Ö. Enedal. Gingri: Tosseryd (S&W). — Har på 
senare tid blivit allt vanligare kring Borås.

R. siluestris. — Borås: Hestra (1916 GS), Norrbyskolan (1914)*, Stuarts 
kile (1960 GS), Södra torget (1965 GS), Vik (Hall). Brämhult: St. Borhult 
(1966). Sandhult: Sandared (Hall). — Liksom föreg. stadd i spridning.

R. islandica. — T. allmän.
Hesperis matronalis. — Borås: förvild. på många ställen kring staden. 

Brämhult: Sörbo. Fristad: samhället, Sik, Sparsör. Gingri: Bollås, 
Bosgården, kyrkan, Stockabo, Villa Hill. Borgstena: kyrkan. Sandhult: 
Götsered. Hedared: Granholmen. Bredared: Ingelstorp (S&W).

Erysimum hieraciifolium. — Borås: Ryda*, Trandögatan (1927-38, 
S&W), återfunnen vid den närbelägna Åhaga verkstad (1967), Åkerlunds 
spinneri (1967).

E. cheiranthoides. — Allmän.
Sisymbrium allissimum. — Borås: Bockasjön, Borås Övre stn, central- 

stn, I 15 vid kasernerna.
S. officinale. — Borås: tillfällig på många ställen kring staden. 
Descurainia sophia. — Borås: tillfällig här och var (tidigast 1915).

Fristad: jvstn. Sandhult: Sjömarken.
Sedum telephium. — T. allmän.
S. spurium. — Förvildad på samtliga kyrkogårdar. F. ö. här och var 

kring gårdar.
S. annuum. — Borås: Brämhults-vägen*, Hestra, Rya ås, Sjöbo. 

Brämhult: V om kyrkan, L. Brämhult. Fristad: Komlösa, Lundagår- 
den, Råstorp. Gingri: Bräckås, Kröklings hage, Risbro, Runarp, Såg
fallet, Viskafors. Borgstena: 8 lok. Sandhult: kyrkan. Bredared: 
Klinten, Lövås, Vemmenhult Frugården, Vralen. Vänga: Sevred. Tämta: 
Berget, kyrkan.

S. sexangulare v. boloniense. — Borås: Kristiansfält, Krokshallsberget. 
Fristad (1897, R).

S. acre. — T. allmän.
[Crassula aquatica. — Borås: Flagmans damm ( =nuvar. fördämn. vid 

Rory) (JN).]
Parnassia palustris. — Borås: 12 lok. Brämhult: Källbäcksryd, Rås- 

sered. Fristad: Komlösa Hallagården, Råstorp (GL). Gingri: Ö om 
Bosgården. Hedared: Granholmen. Bredared: Eriksås, Habeltorpssjön, 
Myrekulla (FIJ), Stockhult, Vralen. Tämta: Malsjön.

[Saxifraga tridactylites. — Borås (Rdb). Aldrig återfunnen. Jfr ovan 
s. 122. Fristad (1891, B).]

S. granulala. — Allmän.
Chrysosplenium alternifolium. — Borås: 10 lok. Brämhult: Kronäng, 

St. Borhult. Fristad: 11 lok. Gingri: 8 lok. Borgstena: Uddetorp. 
Sandhult: Gessjöberget (Hjm). Hedared: Björketorp (MS), Kringelås. 
Bredared: 13 lok. Vänga: Rya-kärret (HJ). — Jfr ovan tab. I.

Ribes uva-crispa. — T. allmän.
R. nigrum o. R. rubrum. — T. allmänna, dock sällsyntare i skogsbygden. 
R. alpinum. — [Borås: Rya ås* (ej sedd i senare tid).] Fristad: Haga- 

bergs hage (SAI).
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Sandhult:

Spiraea salicifolia. — Odlingsrest på ödetomter och kring gårdar.
Sorbaria sorbifolia. — Förvildad i alla socknar utom Vänga och Tämta. 
Filipendula ulmaria. ■— Allmän.
F. vulgaris. — Borås: Sjöbo, V. Haga (GS). Fristad: 10 lok. Gingri. 

Kröklings hage, Runarp. Borgstena: NV om jvstn, Klevaryd, i backen 
mellan Kållared o. kyrkan, prästgården, Uddetorp, Västergården.

Prunus spinosa. — [Borås: Rya ås vid Flagen*. Odlad. Lok. bör utga.] 
Sandhult: V om Viken (vid jvn, lokalen ev. fördärvad 1967).

P. avium. — Förvildad kring samhällen och gårdar, vanligast i Viska

dalen. Jfr också ovan s. 124.
P. padus — Allmän.
Rubus chamaemorus. — Allmän.
R. saxalilis. — T. allmän.
R. idaeus. — Allmän.
R. nessensis. — Borås: 18 lok. Fristad: Näbben, Råstorp, Slattangs 

damm. Gingri: Bräckås, Hjältagården, Hovalida, Skogen. Borgstena: 
Gärdstorp, NV om Klevaryd, Lindstorp. Sandhult: Lmdebergshult, 500 
m V om Viken. Hedared: Ö. Valsjöberget. Bredared: Fagerhult, Lljorts- 
bergsdalen (HJ), Hjälmryd (HJ), Klinten, Silleberg. Tämta: Boda, Sand

viksås, Udden.
R. plicatus. — Borås: Kristiansfält, Osdal (förvild.?)*.
Fragaria vesca. —- Allmän.
F. moschata. — Borås: Gässlösa, Osdal, Ryda, V. Haga.

Ebbared. — Förvildad.
Potentilla palustris. — Allmän.
P. rupestris. — [Borås (Rdb). Troligen felaktigt uppgiven; aldrig åter

funnen (jfr ovan s. 122 o. 128, noten).] Hedared: V. o. Ö. Valsjöberget.

P. argentea. — T. allmän.
p. recla. — Borås: Hulta folkskola (1948), Norrbyskolan, Trandogatan 

(1934, S&W). Fristad: Intet (1944), nya skjutbanan (1935, S&W), präst

gården (B). .
P. norvegica. — Borås: 13 lok. Brämhult: Sörbo (soptippen). Fristad:

Asklanda, folkhögskolan, jvstn, Ljunga kvarn, Skalle. Borgstena: vag
kant vid jvstn, skolan, Västergården. Sandhult: Hallered, Sandareds 
jvstn. Bredared: Hjortsberg (TH), Hjälmryd. Vänga: Rönåsa.

P. intermedia. — Borås: N om Almenäs (1966), Bergsater*, centralstn 
(1915 R, U, 1934), Gässlösa sopstn (1967), Kilsund (1967), Klippan*, Ram- 
nasjön (1934), regementets skjutbana (1922), Rya ås (vägkant 1967), Stu
arts kile (1960 GS), Åkerlunds spinneri (1967). Fristad: Skalle (196/). 
Sandhult: Sjömarken (U). — Stadd i spridning.

P. thuringiaca. — Borås: mellan Druvefors o. Åhaga (G), Viared (under
flera år Hall). Sandhult: Sjömarken (CS). j

p Cranlzii. —• Borås: Björkäng*, Druvefors*, Gässlösa, LIedvigsborg 
(G), Kristiansfält, Ivulgrav, Sjöbo. Fristad: Arta Ljungagarden, Ask
landa, Ledsgården (SA), Länghem (Längjum), Mölarps kvarn, Molarps o 
(jfr ovan s. 127), Råstorp (GL), Skinnaregården (GL), Sparsör (1931 som 
ogräs). Gingri: Runarp. Borgstena: Klevaryd, prästgården.

P. Tabernaemontani. — Borås: Kristiansfält (senast 1967), Osdal .
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P. erecta o. P. anserina. — Allmänna.
Alchemilla glaucescens. — Borås: Funningen, Rya ås (GS), Ryda (B), 

Ryssby (B), V. Haga (GS). Fristad: Arta, kyrkan, Länghem (Längjum), 
Råstorp. Gingri: Annahult, Runarp. Borgstena: Uddetorp. Sandhult: 
Sandared. Vänga: Dövedalen. Tämta: gla kyrkan.

A. plicata. — Borås: I 15:s kaserner*, Osdal (B). Fristad: heden*.
A. pastoralis. — Borås: Almenäs (GS), Transåssjöarna (CS), Viared (R). 

Sandhult: Sandared (B), Svarvhult (B).
A. filicaulis. — Borås: Almenäs (B), Almås (B), kasernerna*, Osdal (B), 

seminariet*, Viared*, västra banvaktsstugan (R), Ålgården (B). Breda- 
red (Kj).

A. filicaulis v. vestita. — Borås: Almenäs (GS), Almås (B), Klippan*, 
regementet (B, R), västra banvaktsstugan (B, R).

A. subglobosa. — Borås: allmän (Degelius 1925), Armbåga (B), Dru- 
vefors (B, R), Hulta (B), Katrineberg (R), Lyckebo (B), Osdal (B), rege
mentet (B), seminariet (R), Trandared (B), Ålgården (B). Sandhult: 
Sandareds jvstn (Kj).

A. acutiloba. — Borås: Byttorp (B), Hestra*, Osdal*, Ryda (B), semi
nariet*, V. Haga (GS).

A. micans. — Borås : Almås (B), Bråt (B), Byttorp (GS), Erikslunds- 
skolan (GS), Göta (B), Hulta Backgården (B), Hultaberg (B), Katrineberg 
(B), Klippan (B), Osdal (B), regementet*, Transåssjöarna (B), Viared (R), 
Ålgården (B). Brämhult: Svinåsa.

A. subcrenata. — Borås: Bockasjön*, Hultaberg (B), Hulta Södergården 
(B), Katrineberg (B), Osdal (B), Trandared Backgården (B), Viared*. 
Brämhult: Svinåsa (CS).

A. glabra. — Borås: Almås (B), Bråt (B), Hedvigsdal (B), Hultaberg 
(B), Rya ås (B, R), V. Haga (GS). Fristad: Påtorp (R).

Amelanchier spicata. — Borås: Hulta, mellan Kläppås o. Ödegärde, 
Kristiansfält, Kråkered, Stenkullen. Fristad: jvstn, Mölarp, Råstorp, 
Stommen, Strömsfors. Borgstena: jvstn, Klevaryd, kyrkan, Kållared, 
prästgården. Sandhult: Sjömarken*. Bredared: Vralen.

Sorbus intermedia. — T. allmän.
S. aucuparia. — Allmän.
Malus silvestris. — T. allmän.
Crataegus oxyacantha. — Borås: Almenäs (Rdb), Rya ås*. Bredared: 

Fagerhult (vid Öresjö)*.
C. monogyna. — Borås: mellan Almenäs o. Lakhall (JN), Kasthalls- 

berget (JN), Rya ås*, Skogsryd. Fristad: Komlösa Hallagården, Mölarps ö. 
Gingri: Kröklings hage*.

Cotoncaster integerrimus. — Borås (Rdb). Fristad: Mölarps ö. Gingri: 
Risbro. — Noterad redan av JN.

Geum urbanum. — T. allmän, dock sällsyntare i skogsbygden.
G. rivale. — Allmän.
[Ononis hircina. — Borås: Hultaberg (JN).]
Medicago lupulina. — Borås: 10 lok. Fristad: jvstn, Näbben, Råstoip, 

Sölebo. Gingri: Prästäng.
M. sativa. — Borås: Katrinedal*, vägkant vid Stenkullen (1966). Fri-
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stad: folkhögskolan (1938). Sandhult: Torp (1967). Tämta: Udden 
(1967). — Överallt som odlfngsrest.

M. arabica. — Borås: fabriken Kronan, växthuset vid reningsverket 
(1950).

Melilotus albus. — Borås: centralstn (1963), Gässlösa sopstn (1967), 
Hultasjön (1967), fabriken Kronan (1967), Rya ås (högplatån) (1967 GS), 
Skaraborgsvägen (1935), Ö. Enedal (S&W). Bredared: grustag vid Vänga- 
vägen (1966).

M. officinalis. ■—- Borås: Druvefors, Gässlösa sopstn (1967) Norrby
skolan (1966), Rya ås (högplatån) (1967 GS), Ö. Enedal (1936). Borgstena: 
kyrkan (Rdb).

Trifolium dubium. •— Borås: Almenäs (Rdb), Druvefors*, nya läns
lasarettet, Osdal*, Ramnaparken. Fristad: Näbben. Sandhult: Sanda- 
red (Hall), Sjömarken (S&W). — Tillfällig.

T. aureum. — Borås: Viared*.
T. spadiceum. — Borås: Hestra (G), Viared (Hall), Ålgården*. Fristad: 

Sparsör. Bredared: Fornebergshult (MS), Fornebo (1966 MSI), Stockhult 
(MS!).

T. hybridum o. T. repens. — Allmänna.
T. arvense. — Borås: Annelund*, Bockaryd, Hedvigsborg, krematoriet. 

Fristad: folkhögskolan, Länghem (Längjum) Stommen (GL). Borg
stena: prästgården (1868, R). Sandhult: Sjömarken. Bredared: Vralen 
(TH).

T. pratense o. T. medium. — Allmänna.
Anthyllis vulneraria. — T. allmän i Viskadalen. F. ö. antecknad från 

Gingri: Spetsfabriken. Sandhult: Backabo, Sjömarken. Bredared: 
Holmryd. Tämta: vid Malsjön. •— I regel på vägkanter.

Lotus corniculatus. ■—- Allmän.
L. uliginosus. ■—- Borås: Byttorps vägport, Gässlösa*, Hedvigsborg, 

Ramnaparken*, Ryssbybäcken (S&W).
Astragalus glycyphyllus. — Borås: Almenäs*, Korpberget (JN), mellan 

Ramnasjön o. Byttorp (JN), Ramnaslätt*, V om Storängssjön. Fristad: 
mellan Asklanda o. Näbben, Lakhall vid Öresjö, Sevred (vid Ärtingen) 
(MS). Sandhult: Gessjöberget (Hjm).

Vicia hirsuta. — Borås: 12 lok. Fristad: Näbben, Råstorp (GL). 
Borgstena: jvstn. Sandhult: Sandared*, Sjömarken.

V. telraspcrma. — Borås: Brotorp, Kristiansfält, S om Osdal, Ryda, 
Viared (Hall). Fristad: Arta Olofsgården. Sandhult: Sandared (Kj), 
Sjömarken.

V. silvatica. ■— Borås: N om Almenäs, Rya ås (flerst.).
V. cracca. — Allmän.
[V. villosa. — Borås: Hulta*, Norrby gärde (GS), Osdal (B, G). Bräm- 

hult: Hemmingsryd (B). Sandhult: Sjömarken (B). — Ej sedd under 
de senaste decennierna.]

V. sepium. — Borås: 8 lok. Fristad: 8 lok. Gingri: 5 lok. Borgstena: 
kyrkan, Lindstorp, Uddetorp, Östergården. Sandhult: Bertilshult, Käl- 
leberg, Lindebergshult, Sandared. Bredared: 7 lok. Tämta: gla kyrkan.

V. angustifolia. — Borås: Göta*, seminariet*, Viared*. Fristad: Fru- 
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fällan (B. Evertsson). Bredared: Yralen (TH). Vän ga: Sevred (LGC).
Lathyrus silvestris. — [Borås: »Torpa» (1874, L).] Fristad: Arta (1964 

LGC1). Sandhult: Sjömarken (CS), jvn V om Viken.
L. pratensis o. L. montanus. — Allmänna.
L. niger. •— Borås: Hestra (JN, senast sedd 1967).
L. vernus. — Borås: Kasthallsberget (JN), Rya ås (jfr ovan tab. I), 

»i bergen vid Öresjö» (1916 GS).
Oxalis acelosella. — Allmän.
O. strida. — Borås: Druvefors, Ryda (1967). Fristad: Frufällan (1938), 

Råstorp (1956 GL). Bredared: Hjälmryd.
Geranium sanguineum. — Borås (Rdb). Fristad: Råstorp (GL!).
G. dissedum. — Borås: fabriken Merinos (1916 GS). Fristad: Frälse- 

gården (1949 GL).
G. silvatieum. — Allmän.
G. pratense. — Borås: Getängsvägen (1967), Kråkered, Saltemad (1964 

GS). Gingri: Risbro. Borgstena: vägkant V om jvstn. Tämta: kyrkan.
G. pyrenaicum. — Borås: tillfällig under några år. Fristad: L. Paradis. 

Bredared: Hjälmryd.
G. molle. — Borås: tillfällig som ogräs. Fristad: samhället (1967).
G. pusillum. — Borås: tillfällig som ogräs. Brämhult: Sörbo. Fristad: 

Råstorp, Sik. Sandhult: Sjömarken*. Bredared: Värnahult. Vänga: 
Sevred.

G. roberlianum. — T. allmän.
Erodium cicutarium. — T. allmän.
Radiola linoides. — Borås: Funningen (Hall), Råddehult*, Salängen 

(JN), Viared*. Vänga: Alsjön (LGC). Tämta: Malsjön.
Linum catharticum. — Borås: Lund*, Rya ås*. Fristad: Frälsegården, 

Komlösa Hallagården o. vid kanalen, Råstorp, Sparsör (B), Västergården. 
Borgstena: Llulebo. Sandhult: Sandared*.

Polygala vulgaris. — Allmän.
Euphorbia esula. — Borås: Norrbyskolan. Fristad: Tämta-vägen vid 

folkhögskolan (senast 1967).
E. cyparissias. — Borås: Armbåga, Krokshallsberget, Särla. Fristad: 

folkhögskolan. Sandhult: Kvarntorpet (vägkant). Bredared: Apla- 
kulla.

E. peplus. — Borås: tillfällig som ogräs. Gingri: Villa Hill (1966).
E. helioseopia. ■—• T. allmän.
Mercurialis perennis. — Borås: Almenäs, Jutagärde, Kasthallsberget 

(JN), Rya ås (flerst., jfr ovan tab. I), Skogsryd*. Fristad: Ekenäs, Llaga- 
bergs hage, Lida, Mölarp, Rölle. Gingri: Bondarp, Bräckås, Hjältagården, 
Ho valida, Knektås, Kröklings hage, Rönnekulla, Tosseryd. Bredared: 
Fagerhult (vid Öresjö).

Callitriche slagnalis. —- Borås: Druvefors (B), Transås, Åhaga*. Bräm
hult: Kronäng*. Fristad: Påtorp (B). Gingri: Kröklings hage (B).

C. verna. — Allmän.
C. polymorpha. — T. allmän kring Borås.
C. intermedia. — Borås: Druvefors (B, R, U), Klippan*, Ålgården (GS). 
C. hermaphroditica. — Borås: Transåssjöarna.
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Acer platanoides. — Borås: Rya ås. Fristad: Ekenäs, Mölarps kvarn, 
Mölarps ö, Näbben. Sandhult: Arås. Bredared: Fagerhult, Sjölid.

Impatiens noli-tangere. — Borås: Almenäs, fabriken Kronan (1967), 
Rya ås (jfr ovan tab. I), vägdike S om Siggetorp. Fristad: Ekenäs, Haga- 
bergs hage, Iglasjön, Kröklings kvarn, L. Paradis, Mölarps ö, Näbben, 
Råstorp (GL), Skalle, Slättängs damm, Sparsör, Öre-bro. Gingri: Bräckås, 
Furubacken, Hovalida, Kröklings hage, ovanför Risbro vid Viskan. Borg
stena: prästgården (1866, G, R). Bredared: Fagerhult (vid Öresjö), Hov
dalen, Måndalen (MS).

I. parviflora. — Borås: Engelbrektsgatan (1964), Jutagärde (vid Öre
sjö), Ryda (1967), Saltemadsbron (GS), Trollgatan på Sjöbo, Västeråsen 
(sedan 1935). Fristad: Skalle (1966-67). — Sen inkomling. Nu ± stationär.

7. glandulifera. — Borås: bebyggelsen N om Almenäs, Björkhem (S&W), 
utmed Lillån från stadsgränsen till Druvefors, Långesten vid Öresjö, grus
tag vid Ryda, Stuarts kile (vid Viskan), Älmås (1966). Fristad: Öresjö 
(vid Näbben, Sparsörs jvstn och 500 m S därom). Borgstena: Backagår
den. Sandhult: Götsered, Sandared (vid bäcken), Sjömarken (Nya See
land), Svarvhult. Bredared: Fagerhult (vid Öresjö). — Sen inkomling. 
Nu ± »stabiliserad». (Jfr Westfeldt 1960ft.)

Rhamnus catharüca. — [Borås: Boda (JN), Osdal*, Rya ås* (ej sedd i 
senare tid).] Fristad: Hagabergs hage (SA), Mölarps ö, Råstorp (GL). 
Gingri: Risbro*, Runarp.

Rh. frangula. — Allmän.
T ilia cordata. — T. allmän kring Borås. Brämhult: Sörbo. Fristad: 

Ekenäs, Mölarps ö, Rölle, Äspenäs. Gingri: Kröklings hage. Sandhult: 
Arås, Backabo, Källeberg, Lindebergshult, Näs, Sandared, Sundshult. 
Bredared: Aplakulla, Fagerhult, Holmåsa, kyrkan, Vemmenhult Fru
gården. Tämta: Hestra.

Malva moschata. — Borås: Daltorp, Gässlösa sopstn, Sjöbo, (1917, U). 
Fristad: Arta, Länghem (Längjum), Mölarps ö, Påtorp. Hedared: Gran
holmen, Källäng. Bredared: Vralen.

Hypericum montanum. — Borås: Korpberget (JN), Osdal*, mellan 
Ramnasjön o. Byttorp (JN), Rya ås (jfr ovan tab. I). Sandhult: Gessjö- 
berget (Hjm). Vänga: Häståsaberget (MS).

77. maculatum o. 77. perforatum. — Allmänna.
Drosera rotundifolia. — Allmän.
D. anglica o. D. intermedia. — T. allmänna.
Viola odorata. — Borås: Krokshallsberget. Fristad: prästgården, På

torp. Gingri: Bosgården. Borgstena: Fagerås, kyrkan. Bredared: Röl.
V. mirabilis. — Borås: Kasthallsberget (JN), Korpberget (JN). Fristad: 

Ekenäs, Flagabergs hage. Gingri: Kröklings hage.
V. riviniana o. V. canina. — Allmänna.
V. canina xmonlana. ■—- Sandhult: Gräslid o. V om Viken (det. C. 

Blom).
V. montana xriviniana. ■— Borås: Osdal. Fristad: Mölarps ö (det. C. 

Blom).
V. palustris, V. arvensis, V. tricolor. -— Allmänna.
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Daphne mezereum. — Fristad: Hagabergs hage (SA!). Bredared: Hulu 
(vid bäcken, HJ!). — Verkligt spontan?

Peplis portula. —• Borås: Bossnäs vid Äktasjön, Hestra (JN), Karlsberg 
(JN). Borgstena: prästgården (G, R).

Lylhrum salicaria. — Allmän.
Epilobium hirsutum. — Borås: Gässlösa (sopstn 1938, 1957).
E. montanum. — Allmän.
E. collinum. — Borås: Rya as. Fristad: Lakhall. Hedared. Haralds- 

gården, Ö. ValsjÖberget. Bredared: Veksjöberget.
E. adenocaulum. — Allmän. Har på några decennier spritt sig explo

sionsartat. Nu bygdens vanligaste Epilobium-art. (Jfr Westfeldt 1938.)
E. rubescens. — Sandhult: Sjömarken (Nya Seeland) (S&W).
E. obscurum. — Borås: spinneriet Kronan (1933). Sandhult: Sjö

marken (Nya Seeland) (S&W).
E. paluslre. — Allmän.
Chamaenerion angustifolium. — Allmän.
Oenothera biennis. — Borås: 30 lok. bristad: 8 lok. Gingri: Prästäng. 

Borgstena: Västergården. Sandhult: Ö. Ebbared. Bredared: Liderna.
Circaea alpina. — Borås: Almenäs*, Rya ås (Stenkullen, jfr ovan tab. I), 

Viared (Kulsjön)*. Fristad: Råstorp (GL). Gingri: Kröklings hage. 
Sandhult: Gessjöberget (MS). Hedared: SV om Kolsjöarna (TH). Bre
dared: Fagerhult (vid Öresjö), Fornesjön (MS), Hjortsberg (TH).

Myriophyllum verticillatum. — Borås: Kilsund. Fristad: Sparsör vid 
Öresjö (B, R).

[M. spicatum. — Borås (Rdb).]
M. alterniflorum. — T. allmän.
Hippuris vulgaris. — Borås: Anneberg (JN), Armbåga (GS), Lundaån 

(Hall), Osdal (GS). Fristad: Lakhall (JN), gölar vid Öre-bro (CS). Heda
red: branddammen N om byn.

Cornus alba ssp. stolonifera. — Borås: Hultaberg, Osdal, Sjöbo. Bräm- 
hult: gla skolan, Kronäng. Borgstena: vägskälet S om kyrkan, Väster
gården. Bredared: Skottning.

C. suecica. — Ett 50-tal lokaler relativt jämnt fördelade över bygden.
Hydrocotyle vulgaris. — Borås: Viskan vid Sjöbo o. fabriken Kronan 

(senast 1967 GS). Fristad: Mölarp*.
Sanicula europaea. — Borås: Rya ås (flerst., jfr ovan tab. I).
Astrantia major. — Brämhult: Hyberget. Fristad: Lida.
Anthriscus silvestris. — Allmän.
Myrrhis odorala. — Borås: Viared*. Bredared: Röl.
[Torilis japonica. — Borås (Rdb), Ryda (1916 GS).]
Cicuta virosa. — Borås: Funningen, Hultasjön, Hässleholmssjöarna, 

Kråkeredssjön, St. Artesjön (Hall), Transåssjöarna, \iared (Kulsjön)*, 
Öresjö. Fristad: vid Viskan och Öresjö (från Sparsör till Hallvik). Jfr 
ovan s. 122. Gingri: längs Viskan. Borgstena: Nossan vid Haraldsgården 
(SA). Nossekälla. — Numera t. allmän. (Förr sällsynt.) Jfr ovan s. 129.

Carum carvi. — T. allmän.
Pimpinella saxifraga. — T. allmän.
P. anisum. — Borås: Gässlösa sopstn (1967).
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Aegopodium podagraria. — Allmän.
Aelhusa cynapium. — Borås: tillfällig som ogräs.
Selinum carvifolia. — Borås: Almenäs (GS). Fristad: Kröklings kvarn, 

Mölarps ö. Gin gr i: Spetsfabriken.
Angelica silvestris. — Allmän.
Peucedanum osiruthium. — Borås: 10 lok. Fristad: Flallvik, Sandvik, 

Slintehall (GL). Gingri: Annahult, Flovalida, Nygården. Sandhult: Ber- 
tilshult, Kvarnholmen, Källeberg, Mölnebacka. Bredared: Gåshult, Röl 
(torpet Backen), Åsen (MS). Yänga: Kluvsten, vägkant Ö om kyrkan, 
Rönåsa. Tämta: Sandviksås.

P. paluslre. — Allmän.
Paslinaca sativa. — Borås: centralstn, Katrineberg*, Trandared, Yiared. 

Sandhult: Sjömarken.
Hcracleum sphondylium ssp. sibiricum. — Borås: Annelund*, Katrine

berg*, Osdal, Ryda, Sjöbo. Fristad: 15 lok. Gingri: Bondarp, Prästäng, 
Runarp. Borgstena: landsvägskanter från Gärdstorp till kyrkano. Kleva- 
ryd, Uddetorp. Tämta: N om Dövedalen.

H. sphondylium ssp. australe. — Borås: Armbåga o. Evedal. Gingri: 
St. Kil.

H. mantegazzianum. — Borås: Lundby (1967), Parkstaden (1967). Fri
stad: Frufällan.

Chimaphila umbellata. — [Borås: Flestra (JN).[ Bredared: Klinten 
(HJ!). Tämta: Mellomtorp (Ljd!). — Jfr ovan bl. a. s. 124.

Moneses uniflora. — Borås: Almenäs (GS), N om Kvarnsjön (Hall), 
Sjöbo (JN), Tullarns (JN), Viared*. Fristad: Komlösa Annestorp (GL), 
Lida*, Mölarp, Påtorp (B), Råstorp (GL). Borgstena: N om Lommasjön. 
Bredared: Fornesjön, Valdaslätt (PIJ), Veksjön (Jäppadalen) (HJ).

Pyrola minor. — T. allmän.
P. media. — Borås: skogen vid försörjningshemmet*, Holmen*, Hulta- 

berg, Lund*, Osdal (G), Rya ås. Sandhult: Sjömarken*, Ö. Ebbared. 
Hedared: Björketorp (MS), Ö. Yalsjöberget. Bredared: Aplakulla (HJ), 
Hjortsberg (HJ), S om Holmen, Hulu, Kolsjöarna (MS), Åsen (MS).

P. roiundifolia. — T. allmän.
P. chloranlha. — Borås: Kråkered, Ramnaslätt, Rya ås, Råddehult 

(Hall), Tokarpsberg*, Yiaredstrakten*. Fristad: Mölarp. Borgstena: 
prästgården (G, R). Sandhult: Gessjöberget (MS), Sandared*, Svarvhult*. 
Hedared: Kringelås (MS). Bredared: Fornesjön, Klinten, Kolsjöarna 
(MS), Veksjön. Vänga: Sevred (HJ). Tämta: Hestra (HJ), Näbben.

Ramischia secunda. — Allmän.
Monolropa hypopitys. — Borås: 13 lok. Brämhult: Hyberget, nya 

folkskolan. Fristad: Mölarp (SA), Näbben, Råstorp (GL), ÅslälL Borg
stena (R), Klevaryd. Sandhult: Hallabo. Bredared: Eriksås (MS), 
Fornesjön, Klinten, Skattegården (MS). Vänga: Holma, Häståsaberget 
(MS). Tämta: Dövedalen, Mellomtorp, skolan (Ljd), Stommen.

Ledum paluslre. — Borås: Abborrasj öarna (GS), Dammossen (Hall), Haga- 
lyckan, Kvarnholmen, Palmås (Hall), Viared (O. Henriksson). Fristad: 
Ekenäs*. Sandhult: Dragås (MS), N om Kypered, Sjögården. Fledared: 
N om Kringelås (MS). Bredared: Fagerhult (MS), Fornesjön (MS), Höka- 
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mossen (HJ), Källebacken (MS), Mömossen (HJ), N om Sälsjön (HJ). 
Vänga: Alsjön, Holma, S om Sevred (HJ), Vängtorp (HJ). Tämta: 
Ekarbo (Ljd), Smedstorp (Ljd).

Andromeda polifolia. — Allmän.
Ardostaphylos iwa- ursi. — Borås: 10 lok. Borgstena: jvstn. Sand- 

hult: Aråsön (Hall), Hällered, Kråkås (Hjm), Pukared, Vatthult. Heda
red: V. o. Ö. Yalsjön. Bredared: 10 lok. Vänga: Ersås, Häståsaberget, 
Ryakärret (HJ), Rönåsa, Sevred (MS), N om Skönadal. Tämta: Kil vid 
Säven, Näs (HJ), Stommen (Ljd).

Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, V. mijrtillus, V. oxycoccos. __ All
männa.

Calluna vulgaris, Erica teiralix, Empelrum nigrum. — Allmänna.
[Primula veris. — JN uppger arten från tre punkter inom den nuvarande 

stadsbebyggelsen i Borås. Tyvärr måste man nog förmoda, att det gäller 
förvildade förekomster. Arten saknas som vildväxande i bygden.]

P. jarinosa. Borås: [Hässleholmen (JN)*], Söderkulla (senast 1934). 
- Jfr ovan s. 124. Fristad: Frälsegården (1967 GL!), [Lövås (1897 B. 

Sundler)].
Hotlonia palustris. — Borås: S om Almenäs (LGC), Osdal (G), Ålgården 

(JN, MS). Gingri: Viskafors (i en gammal åfåra).
Lysimachia vulgaris. — Allmän.
L. punctata. — Borås: Gässlösa (sopstn). Sandhult: Ebbared. Breda

red: Råryd (vägkant), Skottning.
L. nummularia. — Borås: strax N om Borås Övre stn, Bäckaskog (LGC), 

Daltorp, Hestrasjön, Holmens gård, Hulta, Särla. Fristad: Asklanda' 
folkhögskolan, Kvarbo, Lida, Sparsör. Borgstena: Myrås (SA). Sand
hult: Sandared. Bredared: prästgården (HJ), Stockhult (i en gammal 
åker).

L. thyrsiflora. — Allmän.
Trientalis europaea. — Allmän.
Gentiana pneumonanlhe. — Borås: Björkäng, Bosjön, Hestrasjön (JN), 

Kvarnsjön (MS), Viared (flygfältet), Västersjön. Sandhult: Sjömarken* 
Hedared: Dammsjön (MS). Vänga: Holma, Näbben, Sävsjövik, vid ån 
NV om Vänga by. Tämta: Farstorp, Malryd vid Malsjön (Ljd), Säven vid 
Stommen (Ljd).

Gentianella campeslris. — Borås: Agnsjöbo (Hall), Bosjön (id.), Bossnäs, 
Funningen (id.), Lyckebo (id.), Rya ås, Ryssnäs (id.), Viared*, Älmås. 
Sandhult: Sjömarken*. Bredared: Hult (CS), Stockhult, Tranebo*.
\ änga. mellan Sevred o. Vänga by (LGC), strandäng vid Ödegärdet (HJ).
•— Sällsyntare än förr.

Menyanthes trifoliata. — Allmän.
Vinca minor. — Borås: Älmås. Fristad: Lida, Påtorp, Rölle (ödetorp). 

Borgstena: kyrkan. Bredared: Sjölid (ödeställe).
Fraxinus excelsior. — Allmän.
Convolvulus arvensis. — Borås: Armbåga (GS), södra snickerifabriken, 

Vendelshöjd (1967).
Calyslegia sepium. Borås: t. allmän förvild. Noterad från Bockasjön, 

Daltorp, läroverket, grustag N om Ryda, Trandared. Brämhult: Sörbo
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(sopstn), Fristad: Råstorp, Sparsör. Gingri: Viskafors. Hedared: 
Elovssjön (soptipp). Bredared: Aplakulla (HJ), Mjöshult, Röl.

[Cuscutci europaea. — Borås (Rdb). Borgstena (Rdb).]
[C. epithymum ssp. irifolii. — Borås: Osdal (L, R).]
Polemonium coeruleum. — Borås: Ryda, Trandared. Brämhult: Käll- 

bäcksryd (vägkant), Sörbo. Fristad: Håstorp, Skalle. Borgstena: N om 
Örlanda. Sandhult: Götsered. Hedared: N om byn.

Lithospermum arvense. — Borås: Gässlösa (CS), Villastaden (1943).
Echium vulgäre. —- Borås: centralstn, Gränbogatan (1958 GS), Nya 

kyrkogården (1916*), Osdal*. Sandhult: Ebbared (vägkant 1967).
Symphytum officinale. — Borås: Druvefors*, vid Hässleholmssjöarna, 

Klippan, fabriken Merinos, Norrmalm*, Ryssby (GS), Stuarts kile, Söder
kulla, Åhaga. Fristad: Frälsegården, Mölarps kvarn, Sibbarp (vitblom- 
mig).

S. x uplandicum. — Borås: Armbåga, Hasselbacken (S&W), Katrine- 
dalsgatan (S&W), Klippan, reningsverket, nära seminariet*, bortåt Sjöbo 
längs banan (1959 E. Almquist), Vendelshöjd. Brämhult: Myrås, Snö
kulla, St. Borhult. Fristad: Mölarps kvarn, samhället.

S. asperum. — Borås: Östermalm. Gingri: Furubacken, Viskafors. 
Borgstena: Backgården. Bredared: Mjöshult.

Anchusa arvensis. — T. allmän, dock sällsyntare i skogsbygden.
[Pulmonaria officinalis. — Borås (Rdb). — Aldrig återfunnen. Jfr 

ovan s. 122.]
Myosotis palustris o. M. laxa ssp. caespitosa. — T. allmänna.
M. silvatica. — Borås: Hestra*, Hultaberg. Fristad: Lida, prästgården, 

Påtorp, N om Sik. Gingri: Nygården, Stockabo. Bredared: Fagerhult 
(vid Öresjö), Sjölid.

M. arvensis. — Allmän.
M. hispida. — Borås: Kulgrav. Fristad: folkhögskolan, Komlösa Hal

lagården. Sandhult: Pukared. Vänga: Sevred.
M. strida. — Borås: Borås Övre stn (GS), Hedvigsborg, Lund*, Nya 

Mörkhålan (JN), Viared*, Ålgården. Fristad: folkhögskolan, Sik. Borg
stena: Uddetorp.

M. discolor ssp. versicolor. — Fristad: Råstorp. Sandhult: kyrkan, 
V om Viken.

Cynoglossum amabile. — Borås: Ryda (1967 GS, det. C. Blom).
Ajuga pyramidalis. — Allmän.
Scutellaria galericulata. — T. allmän.
[Nepeta cataria. — Borås (Rdb).]
Glechoma hederacea o. Prunella vulgaris. — Allmänna.
Galeopsis ladanum. — Borås: Getängen (GS), Gässlösa, Kulla (G), Ryda 

(GS), Åhaga. Fristad: folkhögskolan, jvstn, Skalle (GLI). Tämta: Kil.
G. tetrahit. — Allmän.
G. speciosa. — T. allmän.
Lamium album. — Borås: Annelund, Bäckaskog (1960 GS), Katrinedal 

(JN), Solhem (S&W), Stuarts kile (B. Evertsson), Västersjön (1957).
L. purpureum. — Allmän.
L. hybridum. — T. allmän.
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L. amplexicaule. — Allmän.
Leonurus cardiaca. — Borås: Armbåga (1957 B. Evertsson), Norrby

skolan.
Ballola nigra ssp. ruderalis. — Borås: Norrbyskolan (1966).
Stachys silvatica. — Borås: Hestra (JN), Kasthallsberget (JN), Rya ås 

(flerst., jfr ovan tab. I), Slättholmen*. Fristad: Ekenäs, Hallvik (SA), 
Lida, Ramnaviken (HJ). Gingri: Bräckås (SA). Borgstena: Östergården. 
Sandhult: Gessjön (MS), Svarvhult*, V om Viken. Hedared: Ö. Valsjö- 
berget. Bredared: V om Abborrasjön (HJ), Aplakulla, Fagerhult (vid 
Öresjö), S om Habeltorpssjön, Hjälmryd, Måndalen (MS), Risebo (MS), 
Sjölid.

S. palustris. — T. allmän.
Satureja vulgaris. — Borås: Hestra (JN), Korpberget (JN), Rya ås*. 

Fristad: Mölarps ö.
S. acinos. — Borås: Enedal (1966), Hestra, Norrby gärde (JN).
[Origanum vulgare. — Borås: Hultaberg (JN), Rya ås (JN). Dessutom 

ett ark från Borås utan närmare lokaluppgift (1885, B).]
Thymus serpyllum o. Lycopus europaeus. — Allmänna.
Mentha longifolia. — Borås: Ryda (1967, odlingsrest).
[M. spicata. — Borås: Bockasjön*, Norrmalm*. — Utgången.]
M. xgentilis v. anderssoniana. — Borås: Bockasjön (G, L, R), Osdal 

(R, U), Tokarpsberg (R), V. Anneberg (G, R, U).
M. aquatica. — Fristad: Mölarp o. Sparsör i Viskan o. Öresjö*. — Jfr 

Hård av Segerstad 1955 o. ovan s. 129.
M. xverlicillata. — Borås: Klippan*. Fristad: Skalle, Viskan från 

Kröklings kvarn till Slättängs damm. — Jfr Hård av Segerstad 1955.
M. arvensis. — Allmän.
Hyoscyamus niger. — Borås: Druvefors (1915)*, Sjöbo (1913)*, Skara- 

borgsvägen (1935, S&W). Fristad: heden (1915)*. Borgstena: Back- 
gården (under en följd av år, senast 1967).

Solanum dulcamara. — Borås: Bockaryd, Bråt, Druvefors, Gässlösa, 
Hestra, Marieholme (JN), Viared (Hall). Fristad: Hagabergs hage, L. 
Paradis, Mölarps ö, Skalle, Slättängs damm. Bredared: Hjälmryd (HJ).

S. nigrum. — Borås: tillfällig som ogräs. Dock inte så vanlig som S&S 
gjorde gällande. Gingri: Furubäck.

Nicotiana Sanderae (=N. alata xforgetiana). — Borås: nedanför fjärr
värmecentralen (1966 GS, det. C. Blom).

Verbascum thapsus. ■—■ Borås: 12 lok. Brämhult: Kronäng. Fristad: 
8 lok. Gingri: Tosseryd. Borgstena: N om jvstn, Västergården, Älgarås. 
Sandhult: Gessjöberget (MS), kyrkan, Källeberg, Sjömarken (Hall), d:o 
(Nya Seeland). Hedared: V. o. Ö. Valsjöberget (MS). Bredared: Hjorts- 
bergsdalen, Hjälmryd, V om Klinten, ödetorp S om Röl, Veksjöberget. 
Vänga: Häståsaberget, Kluvsten (MS). — I regel tillfälliga förekomster.

V. nigrum. — Borås: 10 lok. Fristad: Biskopstorp (GL), folkhögskolan, 
Råstorp, Tubbekulla, Öre-bro. Gingri: Spetsfabriken. Borgstena: Back
gården, kyrkan, Örlanda. Sandhult: Backabo, Som Sjöhagen. Bredared: 
Eriksås (HJ), Vralen. Tämta: S om byn.
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Linaria vulgaris. — Allmän.
L. repens. — Sandhult: jvn Y om Viken (1967).
Chaenorrhinum minus. — Borås: allmän på järnvägsspår i Borås o. 

Sjömarken, dessutom i en del grusgropar samt tillfällig i stadens ytter
områden. Fristad: jvstn och Sparsörs hållplats.

Scrophularia nodosa. — Borås: 14 lok. Fristad: 13 lok. Gingri: 
kyrkan, Risbro, Sågfallet. Borgstena: Haraldsgården, Lundagärde, Ud
detorp. Sandhult: Ebbared, Götebacka, Lindebergshult, Sjömarken (Nya 
Seeland), Y om Viken. Hedared: Haraldsgården, Löväng, Ö. Valsjöberget. 
Bredared: 12 lok. Vänga: byn.

Mimulus guttatus. — Borås: Asplyckan (1872 o. 1885), bäckar o. diken 
(1893) (Rdb). S&S meddelar sedermera nya fynd vid Daltorp, Druvefors 
o. Getholmen o. Wt 1929 vid Osdal. Sista gången sågs arten (enl. S&W) i 
Lillån vid Åhaga (1938).

Veronica longifolia. — Borås: Gässlösa sopstn (1967), Hagmans damm, 
Kristiansfält, Osdal utmed Viskan, Saltemadsbron, Sjöbo*, Viared (Hall). 
Fristad: 13 lok. Gingri: Bredgården. Borgstena: 500 m V om jvstn, 
Lindsås. Sandhult: Sjömarken. Bredared: Gravryd (MS).

V. longifolia xspicata. — Borås: Krokshall*, Viared*, Älvsborg*.
V. serpyllifolia. — Allmän.
V. arvensis. — T. allmän.
V. verna. — Borås: Osdal*, Picke*.
V. agrestis. — Allmän.
V. persica. — Borås: centralstn, Druvefors, Göta, grustag vid Ryda, 

Söderkulla, Villastaden, Åhaga. Brämhult: Sörbo (sopstn). Fristad: Arta, 
Hallvik. — Överallt tillfällig.

V. chamaedrys. — Allmän.
V. scutellala. — Borås: St. Transåssjön, Viskan vid Kilsund. Fristad: 

8 lok. Gingri: Bräckås. Borgstena: Sågedammen. Sandhult: Göte
backa, Hemsjön vid Näs, Sandared, Sjömarken. Bredared: Röl, Seger
stad. Tämta: Malsjön, Udden.

V. officinalis. — Allmän.
V. anagallis-aquatica. — Fristad: antecknad från 15 lok. i bäckarna, 

som norrifrån rinner ner mot Munkån och Öresjö. Också sedd vid Viskan 
vid Mölarps kvarn. Borgstena: Gärdstorp, Kråkarp, Örlanda. -— Flertalet 
av förekomsterna noterade av GL.

V. beccabunga. — Borås: Folkets park (GS), mellan Viared o. Lunda- 
ryd*. Brämhult: Myrås, Sörbo. Fristad: 10 lok. Gingri: Bondarp, 
kyrkan, Nygården, Runarp, Viskafors. Borgstena: Gärdstorp, Haralds
gården (SA), Kållared, Uddetorp, Örlanda (GL). Sandhult: Sjömarken*. 
Bredared: Råryd.

Melampyrum nemorosum. — Borås: Svensbacken. Fristad: Äspenäs. 
Bredared: Måndalen. Vänga: Ekåsen. — Överallt insådd.

M. pralense o. M. silvaticum. — Allmänna.
Euphrasia brevipila. — Allmän.
E. brevipila ssp. tenuis. — Borås: Druvefors (B), Osdal*, Rya ås*. 

Fristad: Lida, Råstorp. Sandhult: Källeberg (Hall), Nordtorp (Nol- 
torp) (Kj).
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E. curla. — T. allmän.
E. micrantha. — Borås: Gässlösa*, Kila hed*, Viared*. Fristad: L. 

Sik*. Sandhult: Götsered. Bredared: Ingelstorp. Tämta: Kil.
Odontites verna. — Borås: Björkåsen, Funningen (Hall), Gässlösa, 

Kristiansfält*, Lund (Hall), Långesten, Ramnasjön, Viared*. Fristad: 
Frufällan, Råstorp (GL).

Rhinanthus serotinus ssp. vernalis. — T. allmän.
RI). minor. — Allmän.
Pedicularis palustris. — Allmän.
P. silvatica. — Borås: 8 lok. Brämhult: Borhult, Främgärde, Sörbo. 

Fristad: Ekenäs (SA), Råstorp (GL), Sibbarp. Gingri: Abberås, Bräckås, 
Äspered (SA). Sandhult: Kypered, Pukared, Sundshult (Kj), Svarvhult. 
Hedared: Dalåsen (MS). Bredared: 9 lok. Vänga: Kluvsten (HJ), Sev
red (LIJ). Tämta: Malsjön, Sandviksås.

Lathraea squamaria. — Borås: Holmen (JN), Hultaberg, Lund*, Rya 
ås (flerst., jfr ovan tab. I). Fristad: Ekenäs (GL), Lida (SA), Mölarp 
(SA), Råstorp (GL), Rölle. Gingri: Hjältagården (SA), Kröklings hage, 
Källäng. Sandhult: Götebacka (HJ). Bredared: V om Abborrasjön 
(HJ), Holmåsa mot Habeltorpssjön (HJ), Röl (HJ), Veksjö-hässlet. Tämta: 
Kil Kronogården (i alkärr, Ljd), Sandvik.

Pinguicula vulgaris. — Borås: vid sjön Björken (O. Henriksson), Boss
näs, Eskilsbäcken (Hall), Lund (id.), Riddarebo, Rya ås, Ryssnäs, Rådde- 
hult (id.). Brämhult: Råssered. Fristad: Frälsegården, Hagabergs hage 
(SA), Komlösa, Lida, Näbben (SA), Nygården (GL), Råstorp (GL), Rölle, 
Sibbarp. Borgstena: Nossekälla. Sandhult: Björkelund. Hedared: 
Eriksgårdens såg. Bredared: Abborrasjön, Ekåsen, Habeltorpssjön, 
Skottning (HJ), Vralen (HJ). Vänga: Holma, Sevred. Tämta: Sandviksås.

Utricularia vulgaris. — Borås: 12 lok. Fristad: Lantmossen (SA), 
Slättängs damm (SA).

U. intermedia. — Borås: Hulta (G), Kvarnsjön (G), Osdal (Bdb), Via
red (Hall), V. Haga (GS). Hedared: Elovssjön.

U. minor. — Borås: Osdal*, Ryssbysjön (GS), Viaredssjön*. Hedared: 
Äspholmssjön.

Plantago major. — Allmän.
P. media. — Borås: Osdal (B), V. Haga (GS). Fristad: jvstn (GL), 

kyrkan, Mölarps ö, Stommen. Gingri: Runarp. Borgstena: strax V om 
jvstn, kyrkan. —- S&S uppger arten som t. allmän. Själv har jag inte sett 
den i Borås under 1960-talet.

P. lanceolata. — Allmän.
P. indica. — Borås: Bockasjön, Gässlösa, Västeräng (1959 GS). 
Litlorella uniflora. ■— Funnen vid Säven, Viaredssjön och Öresjö samt i 

Borås: Lillån och Ryssbybäcken*. Sandhult: Hemsjön.
Sherardia arvensis. — Borås: Stadsparken (1923, S&W). Borgstena: 

Avelstomten (JN). — Jfr ovan s. 123.
Galium boreale o. G. palustre. — Allmänna.
G. odoratum. — Borås: Annelundsparken (förvild. sedan många år), 

Kasthallsberget (jfr ovan s. 123), Bya ås (flerst., jfr ovan tab. I). Gingri: 
Kröklings hage.
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G. uliginosum. — T. allmän.
G. saxalile. — Borås: Bossnäs, Druvefors, Osdal, Rya ås, Tokarpsberg 

(G), Viarecl (MS). Brämhult: Främgärde, L. Brämhult, Sörbo. Fristad: 
Arta, Komlösa (GL), Mölarps ö, Påtorp, Råstorp, Rölle, Sibbarp, Svens- 
torp. Gingri: Abberås, L. Borhult, torpet Rävfall. Borgstena: Gärds- 
torp (GL), Kållared. Sandhult: Sandared (B), Vatthult. Bredared: 
Fornebergshult (MS), Hulekvarn (HJ), 500 m N om kyrkan.

[G. pumilum. — Borås: Ryda (1933-38 GS).]
G. verum o. G. mollugo. — Allmänna.
G. mollugo x verum. — Borås: Druvefors (B), Ekåsen*, Fridenshöjd*, 

Göta*, Lund*, Osdal, Ryda (B), Saltemad*, Viared*, V. Haga (GS, U). 
Fristad: jvstn. Vänga: Y. Sevred.

G. aparine. — Borås: Ramnås. Fristad: Tullen ( =Äspingstorp) (B). 
G. Vaillantii. — Borås: S om krematoriet, seminariet, Skogsholm. 

Brämhult: Snökulla*. Gingri: Villa Hill.
Adoxa moschatellina. — Borås: Ekensberg*, Korpberget (JN), Rya ås 

(flerst., jfr ovan tab. I), Sjömarken (vägdike), Älmås. Fristad: Ljunga 
kvarn, Råstorp (GL), Torbj örnstorp (MS). Gingri: Hovalida, Kröklings 
hage, 100 m S om kyrkan, Viskafors. Borgstena: kyrkan, Uddetorp. 
Bredared: Segerstorp (MS).

Sambucus racemosa. — Blir för varje år allt vanligare kring Borås, 
Fristad och Gingri. F. ö. noterad från Sandhult: Sandared, V om 
Viken. Bredared: Hjälmryd, Röl, Sjölid (vid Öresjö).

Viburnum opulus. — Borås: 15 lok. Brämhult: S om kyrkan, Sörbo. 
Fristad: 12 lok. Gingri: 10 lok. Borgstena: 6 lok. Sandhult: Arås, 
Götebacka, Sandared. Bredared: 11 lok.

Linnaea borealis. —• Borås: 20 lok. Brämhult: Hemmingsryd, Råsse- 
red. Fristad: 10 lok. Borgstena: Haraldsgården (SA), Lindstorp. Sand
hult: Gessjön (MS), Källeberg (MS), Volfenfors. ITedared: Björketorp 
(MS). Bredared: 11 lok. Vänga: p. 173 mellan Alsjön o. Veksjön, Ek
åsen (HJ). Tämta: Dövedalen, Mellomtorp (Ljd), Näbben (Ljd), Näs 
Östergården, Stommen.

Lonicera periclymenum. — Borås: Annelundsparken (förvild. sedan 
många år).

L. coerulea. — Borås: Boda (ett 10-tal buskar 1967).
L. xylosleum. ■— Borås: Almenäs (MS), Boda (JN), Ekensberg*, Ekenäs*, 

Korpberget (JN), Osdal, Rya ås, Älmås. Fristad: Hagabergs hage, Rölle. 
Gingri: Bräckås, Kröklings hage.

[Valeriana officinalis. — Borås (Rdb).]
V. sambucifolia. — Allmän.
Succisa pratensis o. Knautia arvensis. — Allmänna.
Campanula cervicaria. — Borås: Rya ås ovanför Ryda fattiggård (Wt 

1929). Bredared: Hjortsbergsdalen (HJ).
C. glomerata. — Hedared: Granholmen, Källäng (vägkant).
C. rapunculoides. — T. allmän.
C. trachelium. — Borås: Björbo hage på Rya ås (jfr ovan tab. I), Hestra 

(JN), Hulta (JN). Fristad: Hagabergs hage (SA1), Komlösa Hallagården, 
Mölarps ö.
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C. laiifolia. — Borås: Rya ås (förvild.), Viared*. Brämhult (JN). 
Fristad: vid Iglasjön. Gingri: Hjältagården, Hovalida, Kröklings hage 
(Bliding 1951), Tosseryd. Bredared: Röl (JN, förvild.?).

C. rolundifolia. — Allmän.
C. persicifolia. — Borås: Hestra (GS), Rya ås. Fristad: Biskopstorp 

(GL), Ekås, Hedegården (GL), Komlösa Hallagården, Mölarps ö, Svens- 
torp, Äspenäs. Borgstena: Fiskarebo, NV om Klevaryd, prästgården. 
Sandhult: Arås, Gessjöberget (MS), Sandared (B). Fledared: Ö. Valsjö- 
berget (MS). Bredared: Hjortsbergsdalen (FIJ), Veksjöberget (MS).

C. patula. — Borås: 12 lok. Fristad: 9 lok. Gingri: nära folkskolan*. 
Sandhult: Hällered (MS), Sandared, Volfenfors. Bredared: prästgården. 
Vänga: Sevred (LGC).

Jasione monlana. — Borås: Göta (LGC), krematoriet, Kristiansfält, 
Osdal*, grustag N om Ryda, Ryssnäs (Hall). Fristad: Asklanda, Näbben, 
Sparsörs hållplats. Borgstena: vägkant NV om Klevaryd. Sandhult: 
Sandared (Hall). Bredared: Hjälmryd (HJ), Vralen. Vänga: Rönåsa.

Lobelia dorimanna. — Allmän.
Eupatorium cannabinum. —• Borås: Bolån vid Bossnäs. Fristad: 

Mölarp (B). Gingri: Risbro*.
Bellis perennis. — Borås: Rya ås (Tusensköneängen). Brämhult: 

Sörbo. Borgstena: Uddetorp. Bredared: Nygärdet.
Solidago virgaurea. — Allmän.
S. canadensis. — Blir för varje år allt vanligare kring samhällena.
Aster Novi-Belgii. — Borås: Göta, Trandögatan (1934, S&W). Sand

hult: kyrkan. Bredared: Råryd (1967).
Erigeron canadense. — Borås: 18 lok. — Det äldsta fyndet daterar sig 

från 1913. Blir för varje år allt allmännare.
E. acre. — Borås: centralstn, Göta, krematoriet, Kristiansfält, Osdal, 

Ramnaslätt (Hall), renhållningsverket, Åhaga. Fristad: Råstorp. Borg
stena: N om jvstn, Klevaryd, Västergården (grusgrop). Sandhult: San
dared (Hall).

[Filago minima. ■—- Borås (Rdb), »Torpa sn» (U).]
Antennaria dioeca. — Allmän.
Gnaphalium silvaticum o. G. uliginosum. — Allmänna.
Inula salicina. — Fristad: vid Öresjö (B). Gingri: Runarp.
Telekia speciosa. — Fristad: förvild. vid Frufällan, Lida och Sparsörs 

hållplats.
Rudbeckia laciniata. — Borås: Armbåga (1967, odlingsrest).
Guizolia abyssinica. — Borås: Gässlösa sopstn (1967), Trandögatan 

(1934).
Bidens tripartita. — Borås: Hestrasjön, Lundaryd (Hall), Viared*, på 

många ställen utmed Viskan. Fristad: Asklanda, Ljunga kvarn, Påtorp, 
Skalle, Ärtingen. Gingri: Sågfallet, Viskafors. Sandhult: Sandared, 
Sjömarken. Tämta: Malsjön.

[B. cernua. — Fristad: Länghem (Längjum) (Rdb, S&S). — Ej åter
funnen på senare tid.]

Galinsoga parviflora. — Bredared: kyrkan (1967 HJ).
G. ciliala. — Borås: N om Almenäs (1966), Folkets park (1967), Gässlösa
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(1956), Götaområdet (1967), Norrmalm (LGC), Nya kyrkogården (1936), 
Parkstaden (LGC), reningsverket (1967), Tokarpsberg (1964), Ålgården 
(1961 GS). Fristad: Skalle (1966). Gingri: Villa Hill (1966).

Anthemis tinctoria. — Borås: Druvefors (B), Getängen (GS), Herr- 
ljungabanan (JN), Ingesbo, Viared (Hall). Bräm hult: Kronäng, Snökulla. 
Fristad: folkhögskolan, Råstorp. Borgstena: Klevaryd. Sandhult: 
Sandared. B redared: Råryd. — I regel på vägkanter.

A. arvensis. — Allmän.
Achillea ptarmica o. A. millefolium. — Allmänna.
A. millefolium v. sordida. — Fristad: i samhället (1935, S&W). Sand

hult: Vatthult (vägkant).
Chrysanthemum vulgare. — Borås: 12 lok. Brämhult: Källbäcksryd. 

Fristad: 16 lok. Gingri: Prästäng, Spetsfabriken, Stockabo, Villa Hill. 
Borgstena: jvstn, Örlanda. Sandhult: Bertilshult, Lindebergshult, 
Sandared. Bredared: Fagerhult, Hjälmryd, Ingelstorp, Mjöshult, Råryd, 
Vemmenhult Frugården, Vralen (TH). Vän ga: Asstorp, Sevred, Vängtorp. 
Tämta: Berget, kyrkan.

Ch. leucanthemam. — Allmän.
C/i. segelum. — Borås: Daltorp (1930), jvn (JN), Lund*, Trandögatan 

(1930, S&W), Viared (1965 O. Henriksson). Fristad: Lövås, Sparsör*. 
Borgstena: Avelstomten (JN), kyrkan (Rdb).

Tripleurospermum maritimum v. inodorum. — Allmän.
Matricaria matricarioides. — Allmän. — Tidigast sedd 1910.
Artemisia campestris. — Borås: Bergdalsgatan (1963), Brotorp (1966). 

Fristad: 100 m N om Öre-bro (vägkant 1965).
A. vulgaris. —• Allmän.
A. absinthium. — Borås: Norrbyskolan, Trandögatan.
Tussilago farfara. — Allmän. — Jfr dock ovan s. 124.
Pelasiles hybridus. — Borås: strax N om Borås Övre stn, Bossnäs, 

Erikslund, Ramnaparken, vattenverket på Sjöbo. Brämhult: Råssered. 
Fristad: Komlösa Gunnagården (GL). Gingri: Knektås.

Arnica montana. — Allmän.
Senecio vulgaris o. S. silvaticus. — Allmänna.
S. viscosus. — Funnen på samtliga järnvägsstationer. Allmän i grus

gropar, på utfyllnader ocli vägkanter i Borås. Fristad: Lakhall (vägkant), 
L. Sölebo (grusgrop). — Tidigast sedd 1910.

S.jacobaea. — Borås: centralstn (1927), Ek i Viared*, Sjömarken (LGC). 
S. aqualicus. — Hedared: Eriksgården (rikl., LGC!).
[Carlina vulgaris. — Gingri: Tosseryd*. — På senare tid förgäves efter

sökt.]
C. acaulis v. glaucescens. — Fristad: Mölarps ö (1 cx. sedan 1965 B. 

Evertsson!, det. C. Blom).
Arctium minus. — Borås: Bockasjön, Bäckarydsgatan, Gässlösa sop- 

stn, Kilsund, lasarettet, Spårgatan, Åhaga. Fristad: jvstn, prästgården, 
Påtorp, Råstorp. Gingri: Bredgården, Villa Hill.

A. tomentosum. — Borås: Borås väveris ångcentral, Brotorp, Getängen 
(GS), Gässlösa sopstn (1967), Lundby (1966), Trandared*.
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Carduus crispus. — »Synes ej vara allmän»*. — År 1967 har jag bara sett 
den vid Borås: Armbåga, Gässlösa sopstn och Hässleholmssjöarna.

Cirsium vulgäre o. C. palustre. — Allmänna.
C. heterophyllum. — T. allmän i flertalet socknar. Vän ga: byn. Saknas 

i Tämta.
[C. acaule. — Fristad (Rdb).]

C. arvense. — Allmän.
Onopordum acanthium. — Borås: Hedvigsborg (1938, S&W), läroverket 

(1912)*. Fristad: Asklanda. — Överallt tillfällig.
Centaurea jacea. — Borås: Viared (Hall), Åhaga (vid Lillån), Ödegärde*. 

Bräm hult: Kronäng, Kyllared. Fristad: 8 lok. Gingri: Bräckås, 
Runarp. Borgstena: Gärdstorp, prästgården, Östergården. Sandhult: 
Backabo, Götebacka, kyrkan, Rydet (B), Sandared (B). Bredared: Apla- 
kulla (HJ), Hjälmryd (HJ), Segerstorp. Vänga: Vänga kvarn.

C. nigra. — Sandhult: V om Viken (vägkant).
C. cyanus. — Numera endast tillfällig. Försvinner mer o. mer. Ei sedd

1967.
C. montana. — Fristad: Komlösa (vägkant). Gingri: Risbro.
C. scabiosa. — Borås: Brodal*, regementet, Stuarts kile (LGC), Viared 

(Hall), V. Haga (GS), Ålgården*. Brämhult: Laggarebo*. Fristad: ut
med vägen till Borgstena, jvstn, S om kyrkan*, Råstorp. Borgstena: Od- 
vägen i backen.

Cichorium intybus. — Borås: Almenäs (1964), Getängs-vägen (1915 GS) 
Villastaden (1943).

Lapsana communis. — T. allmän.
Hypochoeris maculata. — Allmän.
II. radicata. — Borås: 11 lok. Fristad: Ekenäs, folkhögskolan, Fru

fällan, Länghem (Längjum)*, Näbben, Påtorp. Borgstena (B). Sandhult: 
Sjömarken*, Svarvhult. Hedared: Källäng. Bredared: Aplakulla (Kj), 
Friarebron, Sjögared, Skåpaslätt.

Leontodon hispidus. — Borås: Björbo hage (1966 GS). Fristad: Frälse- 
gården. Gingri: Kröklings hage. Sandhult: Nordtorp (Noltorp) (Kj), 
Sjömarken. Bredared: Stockhult, Tranebo*.

L. autumnalis. — Allmän.
Picris cchioidcs. — Bredared: Hjälmryd (1 ex. 1967).
Tragopogon pratensis. — Borås: 8 lok. (Äldsta fyndet 1867.) Fristad: 

Frufällan, jvstn, Sparsör. Borgstena: jvstn, Klevaryd, kyrkan.
Scorzonera humilis. — T. allmän.
Sonchus arvensis o. S. oleraceus. — Allmänna.
S. asper. — T. allmän.
Lactuca muralis. — Borås: 10 lok. Brämhult: Svinåsa. Fristad: 

11 lok. Gingri: Kröklings hage, Runarp, Sågfallet. Borgstena: kyr
kan, Uddetorp. Sandhult: Gessjöberget (MS), Sandared, Sjömarken, d:o 
(Nya Seeland). Bredared: 8 lok. Vänga: Alsjön, Sevred (HJ). Tämta: 
Sandvik.

L. macrophylla. Borås: Gässlösa sopstn, Katrinedal, Klippan, Solhem, 
Aiared, Villaberg, Åhaga. Brämhult: V om Svinåsa. Bredared: Fager- 
hult (vid Öresjö).

T (55
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Crepis biennis. — Borås: Ramnasjön (1921, Degelius 1925).
C. ccipillaris. — Borås: Asplyckan (1954), Gustav Adolfskyrkau (1935), 

Klippan (1926 CS), Norrby gärde (1935), Villastaden (1934), V. Haga 

(1959 GS).
C. tedorum. — T. allmän.
C. praemorsa. — Borås: Hässleholmen*. Fristad: Frälsegården, Som 

kyrkan (jfr ovan s. 127), Mölarps ö. Gingri: Risbro*, Runarp.
C. patudosa. — Allmän.
Hieradum aurantiacum. — Borås: Brotorp, Bäckäng, Funningen, 

Hässleholmssjöarna, Landala, Lund (Degelius), Osdal, Viared (MS). Fri
stad: Lida, Mölarp, Näbben, Skalle, Sparsör. Borgstena: Mosstorp, 
Örlanda. Sandhult: Rydet, Vatthult. Bredared: Hjortsbergs såg (FIJ), 
komministerbostället, Måndalen.

Tillägg.
(Aq = Erik Almquist)

Bromus tedorum. — Boras: jvomr. N om centralstn (19o.) Aq).
Salixmyrsinifolia $. — Brämhult: Kronäng (1917 CS, R, s.n. S. cinerea 

x nigricans). — Det. Sten Grapengiesser 1945.
Spergula rubra. — Borgstena: prästgården (1886 P. Söderlund, R). 
Descurainia sophia. — Fristad: Frufällans hpl. (1959 Aq).
Geum rivale x urbanum. — Fristad: Påtorp (1897 Hans Carling, R). 
Vida angustifolia. — Borgstena: prästgården (1868 P. Söderlund, R). 
Viola canina x riviniana*. — T. allmän.
Epilobium collinum. — Borås: Druvefors (1900 Sten Svenson, R). Sand

hult: Sjömarken (1930 CS, R).
Hippuris vulgaris. — Borås: Trandared (1914 A. O. Olson, U). 
Ardostaphylos uva-ursi. — Sandhult: Sandared (1959 Aq).
Pulmonaria officinalis. — Borås: Björkängsvallen, 2 ex., förvild. 
Lamium moluccellifolium. — Borås: Trandared (1909 A. O. Olson, U). 
Euphrasia micrantha. —Borås: Druvefors (1917 Anders Flolmeitz, U).

Summary.

The flora of the district of Veden (inch the town of Borås) in southern 
Västergötland, southwestern Sweden.

The “härad” of Veden (the “härad” is a Swedish jurisdictional 
district) is situated in the centre of Sjuhäradsbygden, northwest of 
the town of Borås. (Sjuhäradsbygden is the name of a country district 
in Västergötland consisting of seven “härad” including the towns 
of Borås and Ulricehamn.) Topographically the western and middle 
parts include a very hilly woodland, which in several places rises as 
high as 300 metres above sea level. In the eastern part the river 
Viskan in its majestic valley flows in a north-south direction through 
Sv.Bot.Tidskr., 62(1968):!
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the district which is situated as a whole much above the highest 
marine limit. The bedrock is built up exclusively of iron gneiss, and 
the moraines mainly consist of the same material. Two glacifluvial 
ridges (drums) run parallel with the Viskan through the district. 
The material of the ridges has a trifling proportion of lime, conse
quently influencing the flora very little. Within the major part of 
the “härad” of Veden coniferous forests are predominating, but also 
boggy grounds cover vast areas. On the slopes of the Viskan valley 
the forest is much intermingled with nemoral broad-leaved stands, 
including the major part of our wild foliiferous trees. Besides a 
number of suboceanic species also some continental species are to 
be found in the district, such as Potentilla rupestris and Inula sali- 
cina. In the northeastern parishes there also grow some calciphilous 
species e.g. Primula farinosa, Hierochloe odorata and Carex caespi- 
tosa, and finally one can find some plants with mainly northern 
distribution in Scandinavia, such as Juncus stygius, Poa remota and 
Anemone vernalis.

It may be mentioned as a curiosity that within a relatively limited 
area in the parish of Bredared Campanula cervicaria, Epipogium 
aphyllum, Chimaphila and Cladium mariscus have been found, each 
of them with two localities, while Betula nana there occurs widely 
spread. All these five species must be designated as real rarities in 
southern Västergötland.
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LUFTFÖRORENINGARS INVERKAN PÅ EPIFYTISKA 
LAVAR I KÖPMANHOLMEN.

AV

ROLAND MOBERG.

Inledning.
Under den omfattande industrialiseringen i början av 1900-talet 

anlades i Köpmanholmen vid Ångermanlands kust en fabrik för 
framställning av pappersmassa. Ungefär samtidigt flyttades ett 
i Näske beläget sågverk till den nyanlagda fabrikens omedelbara 
närhet. Båda industriernas expansion var länge måttlig, men i 
början av 1960-talet genomgick pappersmasseenheten en kraftig 
om- och utbyggnad. Tillverkningen kom därvid att koncentreras 
till sulfatmassa mot tidigare både sulfit- och sulfatmassa. Ombygg
naden var avslutad 1964, och ungefär samtidigt övergick hela in
dustrianläggningen i Norrlands skogsägares cellulosa AB:s (NCB) 
ägo. Den nye ägaren har sedan ytterligare ökat produktionen.

Det i Sverige växande problemet med luftföroreningar har upp
märksammats av bl. a. Naturresurskommittén vid Statens natur
vetenskapliga forskningsråd, som på olika sätt ställt medel till för
fogande för undersökning av städers och industriers spridande av 
föroreningar. Även enskilda industrier har på egen bekostnad låtit 
verkställa undersökningar av de skador deras utsläpp åsamkar 
omkringliggande områden.

En relativt enkel och god metod för indikering av luftföroreningar 
är att undersöka den epifytiska lavvegetationen. Enligt Element 
(1956, s. 87), Beschel (1958, s. 15) och Skye (1958, s. 140) syns 
de trädbeboende lavarna vara mera känsliga för luftföroreningar än 
de stenbeboende (epilitiska). Brightman (1959) ifrågasätter be
gränsningen till epifytiska lavar, men ger sedan själv svaret, när han 
konstaterar, att substratets kemiska sammansättning i hög grad 
är avgörande för de epilitiska lavarnas känslighet.

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Orsaken till lavarnas speciella känslighet vet man inte med säker
het, men som bidragande faktorer kan nämnas, att de har långsam 
tillväxt, att de sitter kvar på substratet i flera år och att de i sin nä- 
ringsupptagning helt är hänvisade till luftpartiklar och i regnvattnet 
lösta ämnen (jfr Smith 1960).

I samråd med handledaren, fd.lic. Erik Skye, planerades och 
utfördes en undersökning av den epifytiska lavvegetationen i Köp- 
manholmstrakten sommaren 1965. Målet var att bestämma för- 
oreningsskadornas utbredning och att söka fastställa någon eller 
några lavarter, som kan indikera aktuella luftföroreningar.

Ångermanlands lavflora — dock ej särskilt det nu aktuella om
rådets — har lidigare undersökts bl. a. av Degiilius (1931). För 
barrträdslavarnas utbredning hänvisas till Ahlner (1948).

Läge och naturförhållanden.

Undersökningsområdets läge framgår av fig. 1 och återfinnes på 
Topografisk karta över Sverige, blad 19 I, Örnsköldsvik SO.

Berggrunden består av urberg, diabas och graniter, som i de 
lägsta partierna täckes av lösa avlagringar. Högsta punkten ligger 
206,5 m ö. h. och hela området har legat under havsytans högsta 
nivå (HK ca 260 m ö. h.).

Den för Ångermanland karaktäristiskt bergiga, branta och sönder
skurna kusten kännetecknar även Köpmanholmstrakten. Själva 
samhället ligger i en NV-SO-lig dalgång där Nätraån rinner fram. 
Mot N och NO begränsas undersökningsområdet av ett större bergs- 
och skogsparti, vars SÖ-del utgöres av det brant sluttande Präst
berget (205 m ö. h.). Hummelviks- och Vårdkallsbergen (206,5 m 
ö. h.) bildar en naturlig gräns mot S, och mot SO utbreder sig Nätra- 
fjärden. I övrigt framgår terrängens detaljer av kartbilagorna och 
fig. 1.

Bebyggelsen är gles, med insprängda skogsdungar lite här och var 
i området. Detta bidrar naturligtvis till en lindring av föroreningarnas 
skadeverkan.

Årsnederbördens medelvärde ligger mellan 500 och 600 mm, dvs. 
något lägre än riksmedelvärdet (600 mm). (Grundmaterial är SMHI:s 
värden från Nordvik 542 mm och Kasa 607 mm.)

Dimfrekvensen i Härnösand (ca 7 mil SV-ut) för åren 1931-60 
ger följande medelvärden: jan. 2,2 dagar, feb. 2,1, mars 2,5, april 
3,3, maj 1,7, juni 2,2, juli 2,1, aug. 2,5, sept. 3,6, okt. 3,7, nov. 2,5 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Fig. 1. Sulfatmassafabriken i Köpmanholmen sedd från S. Juli 1965. The factory seen
from the south.
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och dec. 2.0 dagar (ur SMHI:s årsbok). Om Köpmanholmsom- 
rådet inte avviker väsentligt från Härnösand, skulle dimma vara 
vanligast i början och i slutet av vegetationsperioden.

För att få en uppfattning om de huvudsakliga vindriktningarna 
har ett vinddiagram sammanställts från Skagen utanför Örnskölds
vik. Diagrammet (karta 16), som hänför sig till åren 1939—48, visar 
åt vilket håll vinden blåser till skillnad från ett konventionellt, 
som visar varifrån vinden kommer. Till följd av områdets topografi 
kommer vinden troligen i huvudsak att följa dalgången.

Föroreningskällan.
Vid Forss fabriker i Köpmanholmen tillverkades 1965 130.000 ton 

blekt sulfatmassa, 9.000 ton klor, 10.000 ton alkali och 4.000 ton 
svavelsyra. De gasformiga ämnen, som därvid alstras är svavel
dioxid, lättflyktiga organiska svavelföreningar, t. ex. metylmerkaptan 
och dimetylsulfid samt klor och svavelväte. Stolt av natriumsulfat 
och kalciumoxid-kalciumkarbonat förekommer i rökgaserna. De 
llesta av dessa biprodukter passerar elektrofilter och skrubbrar, 
men några släpps ut utan rening. Jfr fig 2.

För sakuppgifterna svarar övering. Kassberg och civiling. Hägg- 

lund vid Forss AB.
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Fig. 2. Okontrollerade utsläpp vid sidan av skorstenarna. Juli 1965. Uncontrolled 
emission beside the chimnies.

Aven om industrien är den huvudsakliga föroreningskällan, torde 
man inte kunna bortse från trafikens och samhällets egna bidrag 
till luftföroreningarna.

Fältarbetets utförande.
Innan undersökningen i skadeområdet påbörjades, måste ett re

ferensområde utses. Sandlågan i Bäckfjärdens inlopp fyllde kraven 
på likartade förhållanden och eftersom det ligger 8 km från närmaste 
föroreningskälla, bör luftföroreningarna där inskränka sig till ett 
minimum.

I området utvaldes slumpmässigt ett antal träd, som antingen 
kunde vara tall, gran eller björk. Ett träd kallades en station. För 
varje station bestämdes trädets ålder och utseende, omgivande vege
tation, lavarterna och deras frekvens upp till 2,5 m på stammen samt 
eventuella skador på lavarna och trädet. Slutligen insamlades ma
terial av förekommande lavarter.

Genom att undersöka det icke skadade området, kunde man få en 
uppfattning om de olika lavarnas frekvens i friskt tillstånd, och an
vända erfarenheterna när skadeområdet skulle undersökas. Fig. 3 a 
och b visar hur Parmelia physodes ter sig i icke skadat tillstånd, när 
förekomsten är riklig eller medelgod. Sparsam förekomst innebär 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Fig. 3. a. Parmelia physodes riklig (rich), b. P. physodes, medelgod förekomst (medium). 
c. Skadad vegetation, huvudsakligen P. physodes (injured lichens). Juli 1965.
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ait arten uppträder i några enstaka exemplar. Observera att bilder
nas täckningsgrader gäller bara nämnda art ty andra arter rymmer 
inom samma gradering helt skilda täckningsgrader.

När referensområdet ansågs färdigundersökt, kunde arbetet på 
skadeområdet börja.

Som arbetskarta användes Ekonomisk karta över Sverige, hop- 
klippt av de fyra bladen 19 I: 1 h, 2 hl i, 2i.Ettrutsystemmed200x 200 
m rutor lades in och för att stationsvalet skulle bli så slumpmässigt 
som möjligt, valdes stationen mitt i varje ruta. Mycket nära fabriken 
togs stationerna tätare. Varje station bearbetades därefter på samma 
sätt som i referensområdet.

Förteckning över insamlat material.
Referensområdet.

Redovisningen sker i tabell I, där arternas frekvens anges med 
siffror. 1 = sparsam, 2 = medelgod, 3 = riklig och + = förekomst, men 
ingen bedömning av abundans. Stationerna 1—5 är Pinus silvestris, 
6-7 Picea abies och station 8 Betala verrucosa.

Tabell I. Lavmaterialet från referensområdet (jfr s. 172).

Station nr 1 2 3 4 5 6 7 8

Alectoria jremontii 1 2
A. implexa 1 1 3 2 i 2 1

A. jubata 2 1 1 2 2 1 1

A. nidulifera
Cetraria chlorophylla 1 2 3 2 2 1

C. glauca 2 2 1 i 3

C. pinastri 2 1 2 1 t 2 2

Evernia prunastri
Haematomma elatinum + +

Lecanora subfusca coll. +
Mycoblaslus sanguinarius 1 2
Parmdia furfuracea 3 2 1 1

P. olivacea 1 1 3

P. physodes 1 2 3 2 2 2 3 2

P. sulcata 1 1 1 1

Parmeliopsis aleurites 1 3 1 2

P. ambigua 2 2 2 3 2 2 1 1

P. tujperopta 3 2 1 2 2 1 1

Usnea spp. 2 1 2 1 3 1 2 1

Xanthoria parietina

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Fig. 4. Parmelia physod.es. Den övre icke påverkad, den undre påverkad. The upper 
not damaged, the lower injured by pollution.

Skadeområdet.

Från de 147 undersökta stationerna (karta 1) linns 25 olika arter 
redovisade nämligen Alectoria fremontii, A. implexa, A. jubata, A. 
nidulifera, Bacidia chlorococca, Calicium viride, Cetraria chlorophylla,
C. glauca, C. pinastri, Evernia prunastri, Haematomma elatinum,

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1



Fig. 5. Parmeliopsis ambigua. Den övre icke påverkad, den undre påverkad. The upper 
not damaged, the lower injured.

Lecanora couizaeoides, L. subfusca coll., Lecidea scaluris, L. symmicta, 
Mycoblastus sanguinarius, Parmelia furfuracea, P. olivacea, P. 
physodes, P. saxalilis, P. sulcata, Parmeliopsis aleurites, P. ambigua, 
p hyperopta och Xanthoria parietina. Dessutom linns släktena 
Usnea och Cladonia representerade som Usnea spp. och Cladonia- 
fyllokladier. Sparsamt förekommande skorplavar har ej bearbetats.

Skillnaden mellan referensområdets och skadeområdets artantal 
får helt tillskrivas skillnaden i antalet undersökta stationer.

Figurerna 3 c, 4 och 5 visar, hur vissa lavarter förändras under 
påverkan av luftföroreningar.
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1

ROLAND MOBERG



177LUFTFÖRORENINGARS INVERKAN PÅ LAVAR

Fig. 6. Skador på Betula ca 100 m från fabriken. Juli 1965. Injured Betula about 100 m
from the factory.
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Alectoria fremontii Tuck. Stationerna C6, F4, H4 (2 st.) alla på Pinus; 
spars.-rikl; C6 och en av H4: v. olivacea.

Enligt Magnusson (1929 s. 100) och Santesson (1962 s. 166) är arten 
allmän i norra Sverige, men sällsynt i mellersta och södra Sverige. Degelius 
(1931 s. 97) har funnit v. olivacea på flera platser i trakten och registrerar 
den som ny för Ångermanland. Ahlner (1948, s. 15) konstaterar en rel. 
stor variation beträffande förekomst och anser, att arten föredrar hedmarks- 
tallskog. Eftersom undersökningsområdet ej innehåller denna vegetations
typ, är det ringa antalet funna ex. en normal företeelse. Arten är troligen 
känslig för luftföroreningar.

Alectoria implexa (Hoffm.) Nyl. Karta 2. 1 st. på Picea, 35 st. på Pinus; 
spars. 20 st., medelgod 15 st., rikl. 1 st.

Arten verkar enligt kartan vara känslig för föroreningar, ty lämpliga 
ståndorter finns även i områdets centrala delar.

Alectoria jubata (L.) Ach. Karta 3. 3 st. på Betula, 3 st. på Picea, 53 st. 
på Pinus; spars. 41 st., medelg. 15 st., rikl. 3 st.

Både Magnusson (1929 s. 100) och Santesson (1962 s. 200) betraktar 
arten som mycket allmän, vilken även överensstämmer med antalet fynd 
enligt ovan. Dessutom verkar den inte vara särskilt känslig för föroreningar.

Alectoria nidulifera Norrl. stationerna E4, F4, F5, G3, H4, J5 alla på 
Pinus och alla sparsamt.
12-683871 Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Enligt Ahlner (1948 s. 19) är arten »en utpräglad barrskogslav med 
påtaglig förkärlek för ståndorter med öppet läge». Samme författare säger 
(s. 20) att den är allmän och oftast riklig bl. a. i de norrländska kustland
skapen. Att så få stationer har arten representerad bör inte skyllas på 
ståndortsfaktorerna utan snarare på luftföroreningarna.

Bacidia chlorococca (Graewe) Lettau. Stationerna C5 på Betula, G7, 
H7 (2 st.) på Pinus.

Arten finns ej med i Degelius (1931). Förhållandet till luftföroreningar 
kan inte avgöras med hjälp av fynden.

Calicium viride Pers. Station F16 på Pinus.
Arten skall enl. Santesson (1962 s. 176) vara vanlig, spec, på gran, men 

Degelius (1931 s. 27) upptar bara 1 fynd från Ångermanland.
Cetraria chlorophijlla (Willd.) Vain. Karta 4. 6 st. på Betula, 2 st. på 

Picea, 68 st. på Pinus; spars. 52 st., medelg. 23 st., rikl. 1 st.
Enligt Magnusson (1929 s. 93) och Santesson (1962 s. 198) är arten all

män men något sparsammare norrut. På de fyndorter, som Degelius 
(1931 s. 94) anger, är den riklig, men den betraktas ändå som sydlig art 
(s. 14). Kartan visar, att arten är vanlig, och att den har ringa känslighet 
för oren luft, även om den på stationerna i närheten av fabriken har be
tydande skador.

Cetraria glauca (L.) Ach. Karta 5. 4 st. på Betula, 2 st. på Picea, 27 st. 
på Pinus; spars. 23 st., medelg. 10 st.

Tillhör de arter, som inte verkar trivas med luftföroreningar. Av fynden 
att döma är den rel. allmän, vilket även överensstämmer med Magnusson 
(1929 s. 94). Om arten är mycket allmän (Santesson, 1962 s. 198) gäller 
detta dock inte undersökningsområdet. Degelius (1931 s. 94) upptar ett 
flertal fynd från trakten.

Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray. Karta 6. 9 st. på Betula, 8 st. på Picea, 
88 st. på Pinus; spars. 83 st., medelg. 18 st., rikl. 4 st.

Av fynden att döma är arten mycket vanlig i området och överträffas 
endast av Parmelia physodes och Parmeliopsis ambigua. Du Rietz (1952 
s. 162) beskriver den som en vanlig men oftast sparsamt förekommande art 
med förkärlek för fattigbarksträd, vilket rätt väl överensstämmer med 
kartbilden. Så speciellt känslig för luftföroreningar tycks den inte vara, 
men på de mest utsatta exemplaren kan tydliga defekter noteras.

C/odo/ua-fyllokladier. Karta 7. 6 st. på Picea, 50 st. på Pinus.
Tyvärr gjordes ingen fullständig insamling av de olika arterna, varför 

ovanstående samlingsnamn får gälla. En tendens till känslighet för luft
föroreningar kan utläsas av kartan.

Evernia prunastri (L.) Ach. Stationerna C4 och C5 båda på Betula.
Arten beskrivs av Magnusson (1929 s. 96) och Santesson (1962 s. 198) 

som allmän, men norrut avtagande, och Degelius (1931 s. 97) redovisar 
ett fåtal fynd från trakten. Att arten är funnen på bara 2 stationer får 
snarare skyllas på de fåtaliga lövträdsstationerna (14 st.) än på dess käns
lighet för luftföroreningar.

Haematomma elalinum (Ach.) Mass. Stationerna D5 (2 st.), G5 på Pinus, 
G4, G6 på Picea; alla spars.

Enligt Almborn (1952, s. 250) är arten mera vanlig i norra Sverige än 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1



i södra, men Degelius (1931 s. 85) noterar bara ett fynd från Ångerman
land. Ställer man de ovan angivna 5 ex. i relation till detta enda ex., finner 
man det troligt, att arten är förbisedd. På grund av de fåtaliga fynden kan 
inget sägas om förhållandet till luftföroreningar.

Lecanora conizaeoides Cromb. (Syn. L. pilyrea Erichs.). Stationerna E6, 
G6 på Pinus.

Denna art visar ett intressant förhållande till luftföroreningar. När 
de andra arterna slås ut, tycks den, på grund av den minskade konkur
rensen, kunna kolonisera starkt förorenade lokaler. Fynden torde vara 
de nordligaste i Sverige för denna hos oss länge förbisedda art.

Lecanora subfusca coll. Stationerna C2, C5, D3, E5, G6, 14 på Betula, 
D2, F7, G3, G6, G7 (2 st.), G8 (2 st.), H4, H7, 17 på Pinus; alla spar
samt.

Att flera arter slagits ihop under ett kollektivnamn, beror på den allt
för sparsamma förekomsten. Inget klart förhållande till luftföroreningar 
framgår av materialet.

Lecidea scalaris Ach. Station F5 (2 st.) på Pinus; spars., rikl.
Arten har tidigare noterats från några platser i trakten (Degelius 

1931 s. 53) och är enligt Santesson (1962 s. 184) allmän i hela landet. 
Antalet fynd borde därför ha varit större. I sitt uppträdande gör den intryck 
av att vara en nykolonisatör, vilket även bekräftas från undersökningar i 
Stockholmstrakten (muntlig information av lic. Skye), varför man kan 
vänta sig en ökning av artens förekomst i undersökningsområdet.

Lecidea symmicta Ach. Station C5 på Betula.
Eftersom arten tycks föredra Alnus incana enl. de fynd från trakten, 

som gjorts av Degelius (1931 s. 51), ligger inget onormalt i att den 
observerats på en enda station. Alnus incana ingår nämligen inte bland 
de trädslag, som undersökts.

Mycoblastus sanguinarius (L.) Norm. Stationerna C5, E4, F2, G9 alla på 
Pinus; spars.-rikl., H7 på Picea; spars.

Enligt Santesson (1962 s. 184) är arten tämligen allmän, och Degelius 
(1931 s. 54) har funnit den på ett flertal platser i trakten. Trots de fåtaliga 
fynden är artens känslighet för oren luft väl märkbar.

Parmelia furfuracea (L.) Ach. Karta 8. 3 st. på Betula, 1 st. på Picea, 
37 st. på Pinus; spars. 25 st., medelg. 10 st., rikl. 6 st.

Betraktar man utbredningskartan får man ett intryck av att artens 
förekomst inskränker sig till några relativt väl avgränsade områden. Av 
kartan framgår även att den inte hör till de för luftföroreningar mer käns
liga arterna.

P. furfuracea har observerats på ett flertal platser i trakten (Degelius 
1931 s. 90) och räknas till de allmänna arterna (Magnusson 1929 s. 82 och 
Santesson 1962 s. 194).

Parmelia olivacea (L.) Nyl. Karta 9. 10 st. på Betula, 3 st. på Pinus; 
spars. 11 st., medelg. 1 st., rikl. 1 st.

Denna art är huvudsakligen bunden till björk och al. De barrträdssta- 
tioner, som saknar arten, har därför inte markerats på kartan, medan 
däremot alla fynd har redovisats.

Degelius (1931 s. 91) har flera fynd från trakten och enligt Magnusson
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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(1929 s. 85) och Santesson (1962 s. 196) är arten vanlig norrut men spar
sammare söderut.

Inget klart förhållande till luftföroreningar.
Parmelia physodes (L.) Ach. Karta 10. 14 st. på Betula, 1/ st. på Picea, 

113 st. på Pinus; spars. 53 st., medelg. 63 st., rikl. 28 st.; 81 st. påverkade.
Utbredningen i området stämmer mycket väl överens med den beskriv

ning, som ges av Du Rietz (1952 s. 149): »Parmelia physodes är en av våra 
vanligaste lavar på fattigbark och bildar massvegetation på stammar, 
grenar och kvistar av tall, gran, björk m. fl.» Luftföroreningar har en syn
bar skadeeffekt på laven, varför en uppdelning i påverkade och icke på
verkade exemplar har genomförts. Skadorna yttrar sig på sådant sätt att 
arten skrumpnar och ändrar färg för att vid mycket stora skador övergå 
till svårbestämbara krustor (fig. 7 och 8).

Synbara skador på Parmelia physodes har fått tjäna som en ungefärlig 
gräns för allvarliga luftföroreningar (karta 16).

Parmelia saxatilis (L.) Ach. Station E2 på Pinus.
Huvudsakligen en epilitisk lav och som sådan mycket allmän (Mag

nusson 1929 s. 89, Santesson 1962 s. 196).
Parmelia sulcata Tayl. Karta 11. 12 st. på Betula, 19 st. på Pinus; spars. 

21 st., medelg. 8 st., rikl. 2 st.
Degelius (1931 s. 93) redovisar arten från flera platser i trakten och anser 

den särskilt riklig på lövträd. Enligt Magnusson (1929 s. 89) och Santes
son (1962 s. 196) är laven allmän i hela landet.

Materialet ovan visar en god överensstämmelse med de observationer 
Degelius gjort. Något känslig för luftföroreningar.

Parmeliopsis aleurites (Ach.) Nyl. Karta 12. 1 st. på Betula, 51 st. på 
Pinus; ingen gradering av förekomst.

Enligt Santesson (1962 s. 160) är arten tämligen vanlig i hela landet, 
och Degelius (1931 s. 86) har funnit den på ett fåtal platser i trakten.

I undersökningsområdet förekommer arten allmänt utanför det egent
liga skadeområdet (se även karta 16) och kan därför betraktas som en re
lativt god luftföroreningsindikator.

Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl. Karta 13. 8 st. på Betula, 17 st. på 
Picea, 111 st. på Pinus; spars. 79 st., medelg. 55 st., rikl. 2 st.; 58 st. på
verkade.

Tillsammans med Parmelia physodes är Parmeliopsis ambigua den ojäm
förligt vanligaste och minst känsliga arten i området. På samma sätt som 
för Parmelia physodes har de synliga skadorna redovisats på utbrednings- 
kartan och de två arternas skadeområden överensstämmer rätt väl.

Laven är allmän i hela landet (Magnusson 1929 s. 77, Santesson 1962 
s. 194), men det vore ingen överdrift att kalla den mycket allmän i under
sökningsområdet.

Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Vain. Karta 14. 1 st. på Picea, 31 st. på 
Pinus. Ingen gradering av förekomst.

Enligt Magnusson (1929 s. 77) och Santesson (1962 s. 160) är arten 
allmän utom i södra Sverige, och Degelius (1931 s. 87) har funnit den på 
flera platser i trakten. Utbredningsbilden visar tydligt dess känslighet för 
oren luft.
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1



Usnea spp. Karta 15. 1 st. på Betala, 2 st. på Picea, 47 st. på Pinus; spars. 
40 st., medelg. 10 st.

På grund av de svårigheter, som råder vid urskiljandet av de olika arterna, 
har endast släktnamnet anförts.

Relativt känslig för luftföroreningar.
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. Stationerna C5, D3, E5, H7 alla på Betala; 

spars.-medelgod.
Arten är inte så ovanlig som materialet utvisar, utan den förekommer mera 

sällan på de trädslag, som ingår i undersökningen. Liknande observationer 
gjordes av Degelius (1931 s. 107) och inga av hans fynd härrör från björk, 
gran eller tall. På asp är den vanlig.

Laven är allmän men avtagande norrut (Magnusson 1929 s. 107 och 
Santesson 1962 s. 204).
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En mera detaljerad redovisning av bearbetat material finns tillgänglig 
på växtbiologiska institutionen i Uppsala.

Sammanfattningsvis kan de karterade arterna indelas i 3 kate
gorier.

1. för aktuella föroreningar så känsliga arter att de uppträder 
först på större avstånd från föroreningskällan:

Alectoria implexa, Cetraria glauca, Parmeliopsis aleurites och 
Parmeliopsis hyperopta.

2. mindre känsliga arter, som förekommer även mycket nära 
föroreningskällan:

Alectora jubata, Cetraria chlorophylla, C. pinastri, Parmeliaphysod.es 
och Parmeliopsis ambigua.

3. sådana arter, som varken kan föras under 1 eller 2.
C/adonfa-fyllokladier, Parmelia furfuracea, P. olivacea, P. sulcata,

och Usnea spp.

Av de icke karterade arterna är Lecanora conizaeoides, Lecidea 
scalaris och Bacidia chlorococca av speciellt intresse. I England har 
den första befunnits vara en mycket föroreningstålig art (Fenton 
1964) och i Stockholm har alla tre registrerats som föga känsliga 
arter (Skye 1964, 1965). Eftersom fynden av arterna är så få kan 
ingen liknande slutsats dras om deras känslighet i Köpmanholms- 
området. Märkligt är dock att alla lokalerna befinner sig inom det 
på karta 16 markerade skadeområdet.

Lecanora conizaeoides verkar vara en västlig art, ty Ahti (1965) 
har inte kunnat finna den i Finland och det är möjligt att dess spar- 
samhet i området delvis kan förklaras därav. Som tidigare nämnts 
är fyndlokalerna troligen de nordligaste i Sverige.
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Övriga vegetationsskador.

Under fältarbetets gång gjordes kontinuerliga anteckningar om den 
övriga vegetationens skador, vilka här skall redovisas rent summariskt.

Närmast fabriken finns åtskilliga döda och mycket skadade träd 
(lig. 6). Skadorna avtar emellertid mycket snabbt med avståndet 
från skadekällan, och några hundra meter från fabriken kan man 
som de sista märkbara skadorna se hur trädtopparna har abnorm 
tillväxt.

Villaägarna i närheten av fabriken klagar på att deras trädgårdar 
förstörts de senaste två åren. Fruktträden har slutat att bära frukt, 
och alla »finare» buskar har dödats.

Angående de enskilda föroreningskomponenternas skadeverkan 
på vegetationen hänvisas till Berge (1963).

Diskussion.

Lavar och luftföroreningar kopplades samman för första gången 
i och med att W. Nyländer 1866 publicerade sin undersökning av 
lavarna i Jardin du Luxembourg i Paris. Han konstaterar, att la
varnas sparsamhet i parkens utkanter berodde på deras känslighet 
för stadens förorenade luft.

Nyländers undersökning har sedan dess följts av en rad av under
sökningar i olika städer, och man har i varje stad funnit ett område, 

som saknar lavar (Beschel 1958 s. 100, Natiio 1964 s. 35).
Meningarna om orsaken till den lavtomma zonen har varit delade. 

Vissa forskare hävdar att den uppkommit till följd av städernas 
luftföroreningar (bl. a. Sernander 1926 och Haugsjå 1930), medan 
andra anser att städernas torra klimat är avgörande (Beschel 1952, 
Rydzak 1953, 1957, Element 1956 m. 11.). En kompromiss mellan 
dessa båda uppfattningar finner man bl. a. hos Barkman (1961) 
Kershaw (1963) och Tallis (1964), vilka anser alt även om det 
torra klimatet bidrar, så bär luftföroreningarna den huvudsakliga 
skulden till den lavtomma zonen.

När Linné på sin Dalaresa nådde Falun kunde han inte undgå 
att se den skadegörelse, som röken från Falu koppargruva gjorde. 
Han skriver: »Utur denna grufwan steg up en stadig rök, hwilken 
med hela grufwans beskaffenhet lärde oss förstå, att hela helwites 
beskrifning, af theologis gifwen att imprimera den säkra meniskans 
förstånd, är tagen utur denn aller dylika grufwer. Aldrig har någon 
Poet kunnat beskrifwa Styx, Regnum Subterraneum och Plutonis 
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äller någon theologus helvitit så faseligt, som dett här synes. Ty 
utanför går en förgiftig, stickande swafwelrök upp, som långt ikring 
förgiftar luften, att man ej utan möda må komma dit. Denna fräter 
jorden, att inga örter kunna Aväxa omkring.»

Aven om Linne som synes hade sina synpunkter på luftförore
ningar från industrier, har problemet först på senare tid blivit verk- 
ligt brännande. Större industrienheter krävs med ökade utsläpp som 
följd. Bebyggelsen har mer och mer koncentrerats till stora industri
samhällen, A^arför allt liera människor har blivit berörda aAr fabriker
nas luftföroreningar.

Den första undersökningen i Sverige av de skador, som en in
dustri åsamkar lavfloran i trakten, gjordes i Kvarntorp av Skye 
(1958). Hann fann att svaAreldioxiden från skifferoljeverket A^ar den 
troliga orsaken till att lavarna försvann eller skadades på ett stort 
område. Vidare försökte han urskilja luftföroreningskänsliga arter, 
som kunde användas som indikatorarter.

I England och på nordöstra Irland har föroreningsproblemet 
länge varit föremål för undersökning. Av intresse är de rön, som 
gjorts av Fenton (1964) i de centrala delarna av Belfast. Den 
första skorplaAr som uppträdde utanför den lardomma zonen A^ar 
Lecanora conizaeoides, och den täckte stora ytor av träden innan 
någon annan skorplav började uppträda. Detta visar att den är en 
luftföroreningstålig art.

På liknande sätt betedde sig Lecanora hageni Ach. i Oslo (Haugsjå 
1930) och i Paris (Boula1 de Lesdain 1948) samt Lecanora coni
zaeoides och Lecidea scalaris i Stockholm (Skye 1965).

Smith (1964) har gjort en del näringsfysiologiska försök med 
lavar, varaA' ett är värt att noteras. En lav i en 1 %-ig sockerlösning 
kan på ett dygn ta upp så mycket socker som 1/4 av sin vikt. Det 
är mera än Arad A'äxande rötter av högre växter kan göra. Sockret 
magasineras i laA’ens celler och förbrukas mycket långsamt. Lavarna 
liar alltså utvecklat en högst effektiv mekanism för näringsupptag- 
ning och de har en långsam tillväxthastighet för att inte överskrida 
sin näringstillgång.

Följaktligen skulle en laAr, som är i kontakt med föroreningar, 
snabbt lagra dessa i bålen och eftersom metabolismen är långsam 
skulle laven skadas under en längre tid.

Andra intressanta försök med lavar har gjorts av Bao och LeBlanc 
(1966). Genom att utsätta vissa lavarter för 5 ppm S02 under 24 
timmar kunde de konstatera att klorofyll a övergick till phaeophytin
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a, dvs. magnesiumjonen i klorofyllstrukturen ersattes med en vätejon. 
5 ppm får anses som ett högt värde eftersom det är 100 ggr så stort 
som luftvårdsnämndens maximivärde under en 30-dygnsperiod 
(Statens luftvårdsnämnd 1967).

Sammanfattning.

Som nämndes i inledningen genomgick Forss fabriker en stor 
om- och utbyggnad strax innan undersökningen gjordes. Man får 
därför anta att förhållanden på luftföroreningssidan inte stabili
serats, utan att den skadebild, som erhållits ur föreliggande arbete, 
inom en mycket nära framtid kommer att väsentligt ha förändrats. 
En liknande undersökning om några år vore därför önskvärd.

Resultatet sammanfattas i följande 6 punkter:
1. Någon lavtom zon finns inte, utan lavar saknas bara på 3 

stationer.
2. Kampzonen (Sernander 1926) har en måttlig utsträckning. 

Se karta 1 6.
3. Luftföroreningskänsliga lavarter är Alectoria implexa, Cetraria 

i/l au ca, Parmeliopsis aleurites och Parmeliopsis hyperopta.
4. Några speciellt luftföroreningstoleranta lavarter tycks inte 

finnas, men Alectoria jubata, Cetraria chlorophylla, C. pinastri, 
Parmelia physodes och Parmeliopsis ambigua förekommer mycket 
nära föroreningskällan.

5. Sannolikt orsakas skadorna på lavarna inte av någon enskild 
föroreningskomponent, utan alla samverkar och torde även poten- 
tiera varandra.

6. Bebyggelsens uppblanding med skogsdungar har minskat 
skadorna i området, ty när skadorna på vegetationen på den sida, 
som är vänd mot fabriken, är mycket stora, kan läsidan sakna eller 
ha obetydliga vegetationsskador.

Under planläggningen av fältarbetet och bearbetningen av insamlat 
material har jag haft mycket värdefull hjälp av min handledare, fil. lic. 
Erik Skye. Han har dessutom kontrollerat svårbestämda lavarter. Ytter
ligare hjälp med artbestämningen har jag fått av prof. Du Rietz och doc. 
Rolf Santesson.

Genom övering. Kassberg och civiling. Hägglund har Forss AB ställt 
sakuppgifter till förfogande.

Naturresurskommitten vid Statens Naturvetenskapliga forskningsråd har 
bidragit med medel till fältarbetet.

Fil. lic. Erik Skye och doc. Bengt Pettersson har kritiskt granskat 
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mitt manuskript. Prof. Hugo Sjörs har hjälpt mig att beskära uppsatsen 
till publicerbart skick.

Till alla dessa och till alla andra, som omfattat mina undersökningar med 
intresse, vill jag rikta ett varmt tack.

Summary.
The influence of air pollution on epiphytic lichens at Köpmanholmen 
(Province of Ångermanland, Sweden).

The investigation deals with air pollution from a sulphate pulp 
factory at Köpmanholmen and its effect on epiphytic lichens. Köp
manholmen is to be found on »Topografisk karta över Sverige», 
sheet 19 I, Örnsköldsvik SO, and is situated about 15 km south-east 
of the town of Örnsköldsvik.

The climate is characterized by a rainfall between 500 and 600 mm 
and a frequency of mist which is highest at the beginning and end 
of the vegetation period (about 3.5 days/month). The wind diagram 
(Map 16) shows in which direction the wind blows, contrary to a 
conventional diagram.

In the factory is produced (1965) 130,000 tons of pulp, 9000 tons 
of chlorine, 10,000 Ions of alkalies and 4000 tons of sulphuric acid. 
The air is polluted by S02, organic compounds of sulphur such as 
methyl mercaptan and dimethyl sulphide, chlorine and hydrogen 
sulphide.

The field work began with an examination of an unpolluted area 
and continued with the polluted one. In each district numerous trees 
(Finns sitvestris, Picea abies, Betula verrucosa) were examined with 
regard to age, surrounding vegetation, species of lichens and their 
frequency up to 2.5 m on the trunk, injuries on the lichens and trees, 
and finally the lichen species were collected. Each tree was called 
a »station».

I he material of the investigation is summarized in table 1 (not 
polluted area) and under the section with the heading »Skadeområdet» 
(polluted area).

To conclude the results, the following six points have been drawn 
up:

1. There is no zone completely lacking lichen vegetation.
2. the zone with injuries (Sernander 1926) is relatively moderate 

in extent (Map 16).
3. Alectoria implexa, Cetraria glauca, Parmeliopsis aleurites and 

P. hyperopia are especially sensitive to air pollution.
So. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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4. Alectoria jubata, Cetraria chlorophylla, C. pinastri, Parmelia 
pliysodes and Parmeliopsis ambigua, although injured, seem to be 
less sensitive to air pollution because they are collected close to the 
factory.

5. The injuries on the lichens are probably not caused by a single 
component, but the various pollutants interact and probably intensify 
the effect of each other.

6. Groups of trees in the polluted area reduce the injuries.

Växtbiologiska institutionen, Uppsala universitet, december 1966.

LITTERATURFÖRTECKNING.

Aulner S. 1948: Utbredningstyper bland nordiska barrträdslavar. — 
Acta Phytogeogr. Suec. 22. Uppsala.

Ahti, T., 1965: Notes on the distribution of Lecanora conizaeoides. — 
The Lichenologist 1965, Vol. 3, Part 1. St Albans.

Almborn, O., 1952: A key to the sterile corticolous crustaceous lichens 
occurring in South Sweden. — Bot. Not. 1952, häfte 3. Lund. 

Berge, H., 1963: Phytotoxische Immissionen. — Berlin und Hamburg. 
Beschel, R., 1952: Flechten und Moose im St. Peter-Friedhof in Salzburg.

— Mitt. d. naturw. Arb.-Gemeinsch. am Haus der Natur. Salzburg. 
—»—, 1958: Flechtenvereine der Städte, Stadtflechen und ihr Wachstum — 

Ber. d. Naturwissensch.-Med. Ver. Bd. 52. Innsbruck.
Bouly de Lesdain, M., 1948: Ecologie (Phanérogames, Mousses et Lichens) 

de quelques sites de Paris. ■— Encyclopédie Biogéographique et 
Ecologique IV. Paris.

Brightman, F. H., 1959: Some factors influencing liehen growth in towns.
— The Lichenologist Vol. 1, Part 3. St Albans.

Degelius, G. ( =Nilsson, G.), 1931: Zur Flechtenflora von Ångermanland.
— Ark. f. Bot., Bd. 24A, N:o 3. Uppsala.

Du Rietz, G. E., 1952: Lichénes. — Nannfeldt och Du Rietz: Vilda 
växter i Norden. Mossor, lavar, svampar och alger. Stockholm. 

Fenton, A. F., 1964: Atmospheric pollution of Belfast and its relationship 
to the lichen flora. -— Irish Nat. Vol. XIV, No 10.

Haugsjå, P. K., 1930: Über den Einfluss der Stadt Oslo auf die Flechten
vegetation der Bäume. — Nyt Mag. for Naturvidensk., 75. Oslo. 

Kershaw, K. A., 1963: Lichens. — Endeavour, Vol. XXII, No. 86. Lon
don.

Element, O., 1956: Zur Flechtenflorula des Kölner Domes. — Decheniana, 
Bd. 109, H. 1. Bonn.

Linnés Dalaresa. — A. Uggla. Uppsala 1953.
Lounamaa, J., 1956: Trace elements in plants growing wild on different 

rocks in Finland. — Ann. Bot. Soc. ‘Vanamo’, Tom. 29. N:o 4. 
Helsinki.

Magnusson, A. H., 1929: Flora över Skandinaviens busk- och bladlavar. — 
Stockholm.

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1



LUFTFÖRORENINGARS INVERKAN PÅ LAVAR 187

Natho, G., 1964: Flechtenentwicklung in Städten. — Drudea, Jg. 4, H.l. 
Jena.

Nylander, W., 1866: Les Lichens du Jardin du Luxembourg. — Bull. Soc. 
Bot. France, 13. Paris.

Rao, D. N. and LeBlanc, F., 1966: Effects of Sulfur Dioxide on the Lichen 
Algae, with special Reference to Chlorophyll. — The Bryologist, 
Vol. 69, No 1, I960.

Rydzak, J., 1953: Rozmieszczenie i ekologia porostöw miasta Lublina. — 
Ann. Univ. Mariae Curie-Sklodowska, Vol. VIII, 9. Sec. C. Lublin. 

—»—, 1956 a: Wplyw malych miast na flore porostöw. Czeéc I. •— Ibid. 
Vol. X, 1. Sec. C (1955). Lublin.

—»—, 1956 b: Wplyw malych miast na flore porostöw. Czeié II. — Ibid. 
Vol. X, 2. Sec. C (1955). Lublin.

—»—, 1957: Wplyw malych miast na flore porostöw. Czesc III. — Ibid. 
Vol. X, 7. Sec. C (1955). Lublin.

Räsänen, V., 1927: Über Flechtenstandorte und Flechtenvegetation im 
westlichen Nordfinnland. — Ann. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo, 
Tom. 7, No 1. Helsinki.

Santesson, R., 1962: Lavar. — Ursing: Svenska växter, Kryptogamer. 
Stockholm.

Seenander, R., 1912: Studier öfver lafvarnas biologi. I. Nitrofila lafvar.
— Sv. Bot. Tidskr., Bd. 6, H. 3. Stockholm.

—»—, 1926: Stockholms natur. — Uppsala och Stockholm.
Skye, E., 1958: Luftföroreningars inverkan på busk- och bladlavfloran 

kring skifferoljeverket i Närkes Kvarntorp. — Sv. Bot. Tidskr. 
Bd 52, H.l. Uppsala.

—»—, 1964: Epifytfloran och luftföroreningarna. — Svensk Naturveten
skap 1964. Stockholm.

—»—, 1965: Botanical Indications of Air Pollution. — Acta Phytogeogr. 
Suec. 50. Uppsala.

Smith, D. C., 1960: Studies in the Physiology of Lichens. 2. Absorption 
and utilization of some simple Organic Nitrogen Compounds by 
Peltigera polydactyla. — Ann. of Bot., N. S., 24. Oxford.

—»—, 1964: The Lichen Thallus as a Funktional Unit in Nature. — Adv. 
of Sei. Sept. 1964.

Sobral, J. M. 1913: Contributions to the Geology of the Nordingrå Region. 
— Uppsala.

Statens Luftvårdsnämnd 1967: Cirkulärskrivelse till hälsovårdsnämnden. 
Tallis, J. H., 1964: Lichen and Atmospheric Pollution. — Advancement of 

Science Sept. 1964.
Vedin, B., 1960: Luftens föroreningar. — Svensk Naturvetenskap 1960. 

Stockholm.

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1



188 ROLAND MOBERG

Teckenförklaring till kartorna.
(Key to the signs of the maps.)

* Picea abies. e Pinus silvestris. A Betula verrucosa. • sparsam förekomst, ej på
verkade (sparse, not affected). • medelgod förekomst, ej påverkade (medium, not 
affected). • riklig förekomst, ej påverkade (rich, not affected). 0 sparsam förekomst, 
påverkade (sparse, affected). ® medelgod förekomst, påverkade (medium, affected). 
® riklig förekomst, påverkade (rich, affected), o ej funnen (not found). 9 förekomst 
utan bedömning av abundans (occurrence without noting abundance).
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A NEW SPECIES OF CLEOME (CAPPARIDACEAE) 
FROM N.W. AUSTRALIA.

BY

LABS E. KERS.

(Institute of Botany, University of Stockholm, Stockholm 50.)

Cleome uncifera sp. nov.

Herba suffruticosa, erecta, ad 30 cm alta (fide sched.), caule ramoso. 
Tota planta, lamina superiore foliolorum, petalis, stylo staminibusque ex- 
ceptis, glandulosa, glandulis sessilibus vel subsessilibus instructa. Folia tri- 
foliolata petiolata, petiolo c. 10 mm longo. Foliola oblonga—anguste obo- 
vata usque ad 25 mm longa, 3 mm lata, basi cuneata apice mucronata, 
costa prominenti praedita. Bracteae foliaceae, unifoliolatae vel interdum 
trifoliolatae, apicem racemi amplitudine graditim deminuentes. Inflore- 
scentia racemus terminalis laxus. Pedicelli teretes c. 1 cm longi, per anthesin 
recti plus minusve squarrosi, sub finem anthesis basi deflexi. Sepala line- 
aria—anguste oblonga, apice acuta, 3-5 mm longa, 1.5 mm lata, decidua. 
Petala lutea, anguste oblonga—anguste obovata, longiunguiculata, apice 
obtusa, 15-20 mm longa, 3 mm lata, inter se aequalia. Stamina 6, omnia 
fertilia, verticillata; filamentis c. 15 mm longis, duobus dorsalibus leviter 
brevioribus, basi confluentibus; antheris 3 mm longis, versatilibus. Gyno- 
phorum 2-3 mm longum, glandulosum. Capsula linearis, 4-5 cm longa, 
3 mm lata, nutans, valvis dehiscentibus; stylo persistenti, c. 1 cm longo, 
filiformi, primo stricto, postremo apice recurvato; stigmate minimo capitato. 
Semina curvata, 2 mm diametro, cristis transversalibus alterioribus et 
longitudinalibus minoribus sculpta.

Typus speciei: J. S. Beard 4024, 7.V.1965, 10-50 miles N.E. of Gallawa, 
Pindar. Holotype in Herb. Stockholm.

Suffruticose herb, erect and branched, up to 30 cm tall (fide 
sched.), covered with sessile and subsessile glands except for the 
petals, style, stamens and the upper surface of the leaflets. Stem 
striate, in upper parts herbaceous, lignified below. Leaves 3-foliolate, 
petiolate, petiols c. 1 cm long. Leaflets oblong to narrowly obovate, 
up to 25 mm long and 3 mm broad, cuneate at base, central vein
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marked and running out into a minute mucronate apex; petiolules 
whitish, c. 1 mm long. Bracts unifoliolate, sometimes 3-foliolate, 
petiolate to subsessile, leafy, 0.5—2.5 cm long, gradually diminishing 
in size upwards the axis. Inflorescences erect, lax racemes; flowers 
showing intermittent sterility, hence fruits develop at ± distinct 
intervals along the raceme. Pedicels terete, c. 1 cm long, during 
anthesis straight and spreading, after anthesis becoming curved at 
base and directed downwards. Sepals linear to narrowly oblong (in 
expanded flowers), apex acute, 3-5 mm long and 1.5 mm broad, 
deciduous. Disc minute, concealed between the dorsal sepal and 
stamens, ± crescent-shaped in outline, flattened. Petals “brilliant” 
yellow, 15-20 mm long and c. 3 mm broad, all equal, narrowly 
oblong to narrowly obovate, apex obtuse, base gradually tapering 
into a claw c. 7 mm Jong. Stamens 0, all fertile, equally spaced in a 
whorl during anthesis; filaments c. 15 mm long, the two dorsal ones 
somewhat shorter, all free from near the base, pale yellow, apically 
incurved; anthers dorsifixed and versatile, 3 mm long, brownish, 
all equal or nearly so. Gynophore 2-3 mm long (in fruits) with white 
spots showing the former insertation of the stamens, minutely 
glandular. Capsule linear, tapering at both ends, 4-5 cm long and 
3 mm broad, hanging downwards because of the deflexed pedicel 
base; values striated by longitudinal veins, completely dehiscing; 
style persistent, c. 1 cm long, filiform, tapering apically, first straight 
finally becoming reflexed in apical parts in a hook-like manner; 
stigma extremely minute and not visible to the naked eye, capitate. 
Seeds curved, 6-shaped in outline, slightly flattened from the sides,
2 mm in diameter, sculptured by marked transversal ridges and 
small longitudinal ridges, dark brown.

This species shows morphologic affinities to Cleome tetrandra 
Banks ex DC. It is, however, readily distinguished from Cleome 
tetrandra by having leafy bracts, linear and much longer sepals, 
much longer petals, six stamens, leaflets of different shape as com- 
pared with C. tetrandra, hanging fruits and a remarkably long style.

I he style possesses the peculiar feature of becoming recurved in a 
hook-like manner when the capsule is ripening. The specific epithet 
refers to this feature, which does not seem to be known from any 
other Cleome. Concerning var. grandi folia", which is written on 
Clement s sheet, listed below, this may be an error in writing and 
refers certainly to “Polanisia viscosa var. grandiflora” (cp. Bentham, 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Fig. 1. Cleome uncifera Kers. A. E. Clement s.n., Herb. Paris. — B. J. S. Beard 4024,
Holotype. Herb. Stockholm.

FI. Austral. I, p. 91). This variety may represent a distinct species, 
differing from C. uncifera, e.g., by having c. 19-20 stamens, 5-3- 
foliolate leaves, elliptic leaflets with pinnate venation and petals 
with much shorter claw Ilian in C. uncifera (cp. Henne from Sweers 
Island and Bynoe from “N. coast of Australia”, both collections in 
Herb. Kew!). Clement’s collection of Cleome uncifera (in Herb. 
Paris) is mixed with quite another plant, not belonging to Ccippari- 
daceae. Cleome uncifera Kers is confined to N.W. Australia, where 
it occurs in about the same areas as Cleome tetrandra Banks ex DC.

Collections.

N.W. AUSTRALIA. J. S. Beard 4024, 7.V.1965, 10-50 miles N.E. of 
Gallawa, Pindar. Distributed from King’s Park and Bot. Garden. Named: 
Cleome lelrandra Banks. Typus speciei (Holotype Herb. S). — E. Clement
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s.n., s.d., Between Ashburton and De Gray Rivers. Purch. Aug. 1900. 
Distr. from Herb. Kew- Named: Polanisia viscosa var. grandifolia. Pro 
parle (Herb. P). — Forrest s.n., s.d., Nickol River. W.A. Phytologic 
Museum of Melbourne. Herb. Baron Ferd. von Mueller. Named: Cleome 
tetrandra Banks (var.) (Herb. P).
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TETRAPOLARITY AND COMPARISON 
IN CULTURE OF SOME TROPICAL 

SPECIES OF CYATHUS.

BY

HAROLD J. BRODIE.

Department of Botany, University of Alberta, Edmonton, Canada.

Abstract.

Five tropical species of Cyathus, viz.: C. poeppigii, C. pallidus, C. canna, 
C. microsporus and C.julietae have been grown in single-basidiospore culture. 
Analysis of the interactions of monokaryon mycelia has shown that each 
of the five species is heterothallic and tetrapolar. Dikaryon mycelium of 
C. poeppigii produces fruit bodies on nutrient agar or on liquid medium. 
Dikaryon mycelium of C. pallidus fruits readily but only when transferred 
to soil. Cultures of dikaryon mycelium (only) were obtained from whole 
peridioles of Cyathus berkeleyanus, C. limbatus, C. montagnei, C. triplex. 
The characteristics of living mycelium of the various species of Cyathus 
indicate that C. berkeleyanus is not closely related to C. slriatus or C. poep
pigii with which it has formerly been classified. Likewise, study of cultures 
indicates no close relationship of C. triplex to C. pallidus. Aberrant spherical 
single-peridiole fruit bodies are produced by some cultures of dikaryon 
mycelium of three species: C. poeppigii, C. limbatus and C. montagnei.

Introduction.

Over twenty years ago, a plan to study and culture as many 
species as possible of the fungus family Nidulariaceae was put into 
operation (Brodie, 1, 8). A relatively closely-knit group comprising 
but four genera and perhaps (conservatively) not more than sixty 
species, offered desirable possibilities of comparison. Some of the 
more important lines of investigation that have been followed are:

(1) Comparison of the various forms of morphological adapta
tion to spore dispersal by means of rain splash (Brodie, 3, 7).
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(2) Comparison of chromosome number and morphology in dif
ferent species (Lu and Brodie, 9).

(3) Comparison of the characteristics of the living fungi in culture 
as an' adjunct to the delimitation of species based on herbarium 
material (Brodie, 4).

(4) Comparison of the pattern of sexuality, especially with a view 
to determining the number alleles of incompatibility genes (Brodie 
8). The present paper represents chiefly an addition to the two latter 
projects. To date, fifteen species of the family Nidulariaceae have 
been analysed as to sexuality pattern, including those reported for 
the first time in the present paper. Of these, thirteen are heterothallic 
tetrapolar, one is bipolar and one homothallic (for the last two, see 
Burnett and Boulter, 11).

Tetrapolarity is reported herewith for five tropical species of Cya- 
thus. In addition, the mycelial characteristics of four other tropical 
species are described.

Materials and Methods.

Cultures were made mostly from fresh fruit bodies sent from the topics 
by airmail. Many were collected by myself in 1966, others were sent to 
me by colleagues at various times. A few fruit bodies as much as a year 
old were found to contain viable spores. All material had been dried to 
some extent but none had been chemically treated for preservation. Dika- 
ryon mycelia were obtained by removing plump peridioles from fruit 
bodies and planting the peridioles directly on the surface of nutrient agar. 
To obtain single-basidiospore cultures, the technique of surface steriliza
tion and heat treatment was followed as described by Brodie (1).

The only modification of technique worthy of note concerns conditions 
for fruiting. It has been found that, given the correct physical environment 
as regards light and temperature, the dikaryon mycelia of many (but not 
all) of the Nidulariaceae fruit readily. Some will fruit on liquid medium 
made according to the formula published (Brodie, 1) but omitting agar. 
Several species have fruited only when dikaryon mycelia were planted in 
compost-rich soil.

To avoid repeated references, a list of the species grown is given on 
the opposite page, together with notes as to their origin and collector.

Study of single-spore cultures of four tetrapolar species.

1. Cyathns poeppiggi (Fig. 1, upper left).
Several attempts have been made to obtain a series of single-spore 

cultures of this common tropical species. Of a large number of collec- 
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Species Locality
Herbarium No. 

Collector (H. J. B.)

Cyathus berkeleyanus (Tul.) Lloyd Jamaica H. J. Brodie 1263
*Cyathus canna Lloyd Costa Rica C. B. Heiser 1236
*C. julietae Brodie Jamaica H. J. Brodie 6641

C. lirnbatas Tul. Jamaica H. J. Brodie 1262
*C. microsporus Tul. Costa Rica C. B. Heiser 1233

C. montagnei Tul. Costa Rica C. B. Heiser 1227
*C. pallidus Berk, et Curt. Florida F. Shuttleworth 1081
*C. poeppigii Tul. Florida F. Shuttleworth 1038
*C. poeppigii Tul. Costa Rica C. B. Heiser 1229

C. triplex Lloyd Jamaica IT. J. Brodie 1266

* Single-spore cultures obtained and tetrapolarity demonstrated.

tions tested, only two yielded spores that germinated in sufficient 
proportion to yield a sizeable series of monokaryon mycelia. One such 
attempt yielded mycelia completely intersterile when paired, a 
matter dealt with more fully in a later paragraph.

Spores germinated rather slowly, some requiring three days and 
others in the same sample requiring ten days. Germ tubes are stout, 
densely packed with granular protoplasm and usually developed 
from each end of a spore. Ten-day-old monokaryon mycelia are 
pale buff at first. Most of them develop some brown color in age, 
the range of colors being similar to that noted among monokaryon 
mycelia of C. stercoreus (Schw.) De Toni (Brodie, 1, 2).

Twenty-two haploids of the series No. 1098 (origin Florida) were 
paired in all possible combinations in agar tubes. Dikaryon mycelia 
appeared in some combinations two weeks after pairing and, on 
the basis of the results, the mycelia were assigned to the following 
groups of a tetrapolar scheme:

Mating type

AB
Am1
AJB
AB1

Culture numbers

1, 4, 5, 7, 12, 21, 22
3, 8, 9, 13, 14, 17, 19, 20
2, 6, 11, 15, 16 
10, 18

Thirteen mycelia of a second series isolated from a fruit body of 
a dillerent collection (origin Costa Rica) had Ihe following mating- 
type distribution:
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1

Fig. 1. Species of Cyathus producing brown mycelium (mycelium of the same four 
shown in the same order in Figs. 3 to 6): upper left C. poeppigii; lower left C. montagnei; 

upper right C. limbatus; lower right C. triplex, x 2.5.
Fig. 2. Species of Cyathus producing pale mycelium (mycelium of the same four shown 
in the same order in Figs. 7 to 10): upper left C. canna; lower left C. microsponis; 

upper right C. pallidus; lower right C. berkeleyanus. x 2.5.
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Mating type

AB
Aiß1
A1B
AB1

Culture numbers

I, 2, 6, 7, 9, 10, 12 
4, 11 
3, 8, 13
5

Although the distribution of mycelia among the four mating types 
was in each instance irregular, there seems no reason to doubt that 
Cyathus poeppigii displays tetrapolar sexuality.

Eight of the monkaryon mycelia from Florida (Nos. 1, 4, 3, 8, 2, 6) 
were then paired in all possible combinations with seven mycelia 
from Costa Rica (Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11). With but two exceptions, 
all these inter-race pairings produced dikaryon mycelia. The excep
tions were Florida 1, Costa Rica 5, and Florida 4, Costa Rica 5. 
The mycelium numbered Costa Rica 5 made only slow and sparse 
growth and may have had some nutritional deficiency, possibly 
affecting its interaction with certain other mycelia. From these results 
it would appear that the two pairs of mating-type genes of the Florida 
race are alleles of the genes of the Costa Rica race. Any mycelial 
combination between the two races would thus result in heterozygo
sity and fertility.

Of greater interest than the above is the finding of a curious in
stance of complete sterility among 29 monokaryon mycelia isolated 
from the same collection of fruit bodies that displayed regular tetra
polar sexuality as described above (No. 1098, Florida). In general 
appearance, 29 of the mycelia were like those of the first set isolated. 
However, when paired in all combinations they did not yield any 
clamp-bearing mycelium. The possibility was considered that the 
fruit body from which the spores were derived had been haploid. 
Upon examination, however, the fruit body was found to be made 
up of hyphae that bore clamp connections. That the fruit body was 
apparently dikaryotic but the mycelia derived from its basidiospores 
could all be monokaryotic and of only one mating type is difficult 
to explain. Even had nuclear fusion in the basidia failed to occur, 
one would have expected to isolate spores containing the two kinds 
of sexually compatible nuclei present in the hyphae of the fruit body. 
A similar instance has been found recently of a set of monokaryotic 
isolates of Cyathus stercoreus which were totally sterile when paired 
in all combinations. It is apparent that some unusual phenomenon is 
involved here which requires further investigation.
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Figs. 3 to 6. Pigmented mycelium of species shown in Fig. 1. x J.

Dikaryon mycelia of C. poeppigii are coarse-textured and of an 
intense purple-brown color (Fig. 3). There is however less variation 
in color among dikaryon mycelia of different genetic origin than has 
been noted in C. stercoreus. Some strains fruit readily on nutrient 
agar or nutrient solution. A few strains produce normal abundant 
fruit bodies only when transferred to soil in pots. Between 40 and 
60 days are required for production of fruit bodies by a freshly 
transferred mycelium.

The production of aberrant fruit bodies, apparently as the result 
of a remarkable mutation arising in dikaryon mycelium has already 
been described in detail by Brodie (6). 2

2. Cyathus pallidus (Fig. 2, upper right).
The small, thin-walled almost spherical basidiospores are usually 

abundant and have been found to germinate in fairly high percentage 
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in water at room temperature, in water held at 40°C for 48 hours 
and, occasionally after being sown on the surface of nutrient agar.

Stout knobby germ-tubes arise from one or from both ends of a 
spore. Young monokaryon germlings are aseptate until the fourth 
day after germination and develop rapidly into colorless fine- 
textured mycelia. No pigment of any account develops in the myce- 
lia, either monokaryon or dikaryon. A slight offwhite tinge may 
appear in old cultures (Fig. 8).

Spores from a fruit body originating in Florida (Brodie Herba
rium No. 1081) were isolated to provide a series of 24 single spore 
mycelia. When these were paired in the usual way and the results 
analysed, a regular tetrapolar sexuality pattern emerged. The distri
bution of monokaryon mycelia in four mating types was as follows:

Mating types 
AB 
A'B1 
Am 
AB1

Culture numbers
1, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 21 
3, 4, 8
10, 13, 22, 25
2, 5, 12, 16, 18, 19, 23, 24

All dikaryon mycelia obtained were essentially white, very fine- 
textured and slow-growing. No dikaryon mycelia have been fruited 
on nutrient agar or nutrient solution. Several strains fruited readily 
when transferred to soil in pots (e.g. Nos. 1x3, 10 xl6) and the 
number of fruit bodies developed was remarkable; frequently, the 
surface of the soil was almost covered with contiguous fruit bodies 
(Fig. 13).

3. Cyathus julietae.
This species has only recently been described (10) from Jamaica. 

It is clearly related to C. pallidus but is much larger and the peridia 
have a pale yellow tint.

Basidiospores germinated rapidly but germination was poor, 
being about 10% at best. Fifteen single spore cultures were even
tually isolated and paired in all possible combinations. Analysis of 
the matings indicated that C. julietae is yet another tetrapolar species. 
The distribution of mycelia as to mating type was as follows:

Mating types 
AB 
Am1 
A'B 
AB1

Culture numbers 
4, 7, 9, 13 
1, 2, 3, 6, 12, 18 
10, 15, 16, 20 
19
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Figs. 7 to 10. Pale mycelium of species shown in Fig. 2. x J.

All mycelia are snow white and closely resemble mycelium of 
C. pallidus.

Although a marked difference between the growth of monokaryon 
as compared with dikaryon mycelium is usually observed, it is 
rarely as obvious as in C. julietae. Figures 11 and 12 show the 
difference in the growth attained by monokaryon and dikaryon 
cultures in one week.

To date, C. julietae has not fruited in culture. 4

4. Cyathus canna (Fig. 2, upper left).
Basidiospores of this little-known tropical species germinate rea

dily in water suspension subjected to a temperature of 40°C for 
48 hours. Stout germ tubes develop from both ends of the spore. 
Six-day-old monokaryon mycelia are aseptate and are different 
from young hyphae of any other species of the Nidulariaceae that 
have been cultured in that the branch hyphae are crowded and 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Figs. 11-12. Monokaryon (left) and dikaryon mycelium (right) of C. julielae showing
last growth ol latter, x £.

Fig. 13. Prolific fruiting of C. pallidus from dikaryon mycelium grown on soil, x 3.
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sinuous. In polyspore cultures, anastomosis between individual 
sporelings does not begin until the latter are 8-10 days old. 1 lie 
hyphae are delicate (3-4 /x) and the mycelium in the mass is white 

or very pale buff.
Fifteen monokaryon mycelia, when paired in all combinations, 

interacted in such a way as to permit recognition of tetrapolarity 
according to the following scheme:

Culture numbersMating type

1, 9
3, 10, 12, 14
2, 4, 6, 7, 11, 13, 15 
5, 8

AB
A1B1
A'B
AB1

Dikaryon mycelia were all fine-textured and white or pale bull 
in color (Fig. 7).

Little success attended efforts to induce dikaryon mycelia to fruit, 
although numerous attempts were made using a variety of media 
and environmental conditions. At best, one or two fruit bodies per 
flask culture could occasionally be obtained. One such culture 
(No. 1236) was transferred to soil in pots. A few normal fruit bodies 
developed on the soil but the result was little better than when 
nutrient agar was used. 5

5. Cyathus microsporus (Fig. 2, lower left).
Most collections of this species examined have contained non- 

viable spores. Spores from Costa Rica specimens (see list above) 
were examined a year after they had been collected and were found 
to be viable after prolonged heating (40°C for four days), but less 
than 10% germinated. Germinating spores become highly vacuolate 
and transparent and produce slender straight germ-tubes from one 
or both ends.

When germlings were transferred to nutrient agar in tubes, less 
than 25 % continued to grow. Only eleven monosporous mycelia 
were finally available for pairing. These mycelia were white, fine- 
textured and grew very slowly.

After monokaryon mycelia were paired, dikaryon mycelia deve
loped very tardily (one month) in comparison with what has been 
observed for all other species. Analysis of the results of pairing yiel
ded the following mating-type classification:
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Mating type Culture numbers

AB
A^1
AB1
AB1

2, 5, 6
7, 10
3, 4, 9
8, 11

(Culture No. 1 did not grow after pairing.)

Cyathus microsporus thus appears to be heterothallic and tetra- 
polar also. However, owing to the small number of cultures used 
for the test, the determination is regarded as tentative, especially 
in view of the fact that the pairings 3x11, and 5x11 did not pro
duce the fertile reactions required by the above scheme.

Mycelial characteristics of four species grown as 
dikaryon mycelia only.

Four other tropical species of Cyathus have been grown only as 
dikaryon mycelia originating from whole or cut peridioles subjected 
to surface sterilization and planted on nutrient agar in plates. 
Efforts to induce germination of basidiospores of these four species 
have, so far, been unsuccessful.

1. Cyathus berkeleyanus (Fig. 2, lower right).
Fresh specimens sent airmail from Jamaica contained peridioles 

that grew readily on nutrient agar producing dikaryon mycelia. It 
appeared that cortical hyphae of the peridioles were active and 
grew out into the medium. Spores in these peridioles were judged 
immature because of variation in size and wall thickness. This 
immaturity may account for their failure to germinate.

1 he dikaryon mycelium of C. berkeleyanus is white when freshly 
transferred and becomes slightly off-white in age (Fig. 10). The 
mycelium is fluffy, fine-textured and slow-growing at room tempe
rature. 2

2. Cyathus limbatus (Fig. 1, upper right).
Peridioles of this species were planted on nutrient agar imme

diately after they had been received via airmail from Jamaica. The 
dikaryon mycelium obtained in this way is fastgrowing, very coarse- 
textured and heavily pigmented (Fig. 4). The glossy purple-brown 
mycelia developed knots of hyphae in about two weeks, but no
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fruit bodies were produced under any of the culture conditions 
provided. In time, the reverse of the agar became almost black owing 
to the production of pigment.

3. Cyathus montagnei (Fig. 2, lower left).
Dikaryon mycelium of this species is coarse-textured (Fig. 5). It 

is pale buff color at first but ages to a bright intense brown. The 
mycelium bears strong resemblance to that of C. striatus.

Two dikaryon mycelia of different origin produced sectors on 
which there were developed aberrant spherical fruit bodies very 
similar to those formed by C. poeppigii as described by Brodie (6). 
Each aberrant fruit body contained one or two spherical peridioles 
instead of the single one found in an aberrant fruit body of C. poep

pigii ■

4. Cyathus triplex (Fig. 1, lower right).
Dikaryon mycelium derived from whole peridioles is composed 

of hyphae of coarse-texture (5-8 p average diameter), produces 
brown pigment early in its growth but nevci' becomes intensely pig- 
mented (Fig. (i). No fruit bodies were developed in culture.

Comparison of Cyathus species according to taxonomic 
arrangement and according to culture characters.

Greatly increased interest in Nidulariaceae in recent years suggests 
the need for a taxonomic revision. Meanwhile Lloyd’s work, based 
on the earlier monograph of Tulasne (13), is the most complete 
treatment of these fungi. Considering the nine species dealt with 
above and adding three other common species which had been 
cultured previously, it may be interesting to compare the species 
grouping proposed by Lloyd (12) with a grouping suggested by a 
comparison of the appearance of the fungi in culture.

The chart on p. 213 indicates the principal characters of the 
subdivisions of the genus Cyathus as proposed by Lloyd, considering 

only those species with which we are presently concerned.
The characteristics of these same species in culture (as reported 

in the present paper or in previous publications) may now be exa
mined. Certain variable characteristics have been omitted from the 
list, e.g. manner of development of germ tubes. In some species 
these seem always to be produced at one end of the spoie. In othci 
Sv. Dot. 1'idskr., 62 (1968) : 1
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Table I. Comparison of cultures of species of Cyathus.

Species

Culture characteristic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sections 1 & 2 1. poeppigii + + + + + +

2. limbatus + + + + 0 0 +
3. striatus + + + + + 0
4. monlagnei + + 0 0 0 0 0 0 +
5. berkeleyanus + + 0 0 0 0 0 0 0

Section 3 6. stercoreus + + + + +
Section 4 7. pallidus + + + + +

8. triplex + + 0 0 0 0 0 0 0
Section 5 9. olla + + + + +

10. canna + + + + 0 0
11. microsporus + + + + 0 0 0

( 1. Dikaryon mycelium brown soon after transfer (Fig. 3, 5).
I 2. Dikaryon mycelium remaining essentially colorless (Fig. 8). 
J 3. Dikaryon mycelium fine (hyphae 3-5 /e).
[ 4. Dikaryon mycelium coarse (hyphae 5-10 ju).

{5. Spore germination considerable, 50 % or more.
6. Spore germination low, 15 % or less, 

f 7. Spore germination rapid (12-24 hours).
} 8. Spore germination tardy (2-10 days).
J 9. Normal fruit bodies produced on nutrient agar.
\l0. Fruit bodies produced only after transfer to soil.

11. Aberrant fruit bodies observed in culture.

+ present 
0 unknown 

blank—not present

species, a tube may arise at one end or both. Note that ten of the 
characteristics listed are bracketed in contrasting pairs.

It will be seen that species 1-4 (Table I) show remarkable simi
larity in their culture characteristics and this is in accordance with 
their grouping in Sections 1 and 2 of Cyathus according to Lloyd.

However, C. berkeleyanus is placed in Section 2 by Lloyd although 
he noted that this species “differs from all other species in the striate 
sections in its very small spores” (Lloyd, p. 19). Brodie and 
Dennis (5) pointed out that C. berkeleyanus also differs from the 
striate species C. limbatus and C. poeppigii in lacking the two-layered 
peridiole cortex of those species.
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Although little is known as yet about C. berkeleyanus in culture, 
the fact that the dikaryon mycelium is colorless and fine-textured adds 
additional support to the view that it is not closely related to C. 
striatus and C. poeppigii with which Lloyd associated it.

Cyathus stercoreus does, as Lloyd suggested, seem to stand apart 
from most other species in the genus. As will be seen from Table I, 
its characteristics in culture resemble the species in Section 1 and 2 
of Lloyd’s arrangement. The morphology of the fruit bodies how
ever does not suggest very close relationship with species of those 
sections.

Cyntbus triplex has coarse brown mycelium, and probably should 
not be associated with C. pallidus. C. triplex also has a double
layered peridiole wall unlike C. pallidus. Further study of herbarium 
material and of cultures is needed, but it appears likely that C. 
triplex is more closely related to C. poeppigii and C. montagnei than 
to C. pallidus.

The fungi of Lloyd’s Sections 4 and 5 (C. pallidus, C. olla, C. 
canna, C. microsporus), excluding C. triplex, are alike in having fine 
colorless mycelium. However C. olla is essentially a plant of tempe
rate zones and probably bears little affinity with the others men
tioned.

Until some reliable means of associating supposedly related spe
cies becomes available, such as chromosome number (Brodie, 8), 
it seems pointless to try to establish “natural” groups within the 
genus. In the main, those species with plicate or fluted peridia are 
also united by having pigmented mycelium whereas the non-plicate 
species have unpigmented (or slightly pigmented) mycelium. Beyond 
this, one can merely note that C. berkeleyanus and C. triplex in culture 
do not show the relationships to other species proposed by Lloyd.
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TAXONOMIC NOTES ON ASCOMYCETES.

VI. On the genus Gibberidea Fuck, and some alleged relatives.

BY

LENNART HOLM.

The preceding paper in the present series (Holm, 1967) dealt with 
Cucurbidothis pithyophila (Fr.) Petr. This fungus is more widely 
known as Cucurbitaria pithyophila (Fr.) De Not., but the author 
vindicated the view that Cucurbidothis should be kept as a genus of 
its own, not agreeing with von Arx (1954) who united it with Gib
beridea. The reasons for my opinion will be exposed in this article 
where most species ever assigned to Gibberidea will be considered.

The author gratefully acknowledges the privilege of getting material for 
study from the following Herbaria: Botanisches Institut, Bern (BERN); 
The National Fungus Collections, Beltsville (BPI); Dept, of Plant Patho
logy, Cornell University, Ithaca (CUP); Conservatoire et Jardin Botaniques, 
Geneve (G); The Royal Botanic Gardens, Kew (K); Instytut Botaniki, 
Polska Akademia Nauk, Krakow (KRA); Instituto de Botanica C. Spe- 
gazzini, La Plata (LPS); The New York Botanical Garden (NY); New York 
State Museum, Albany (NYS); Riksmuséets Botaniska Sektion, Stockholm
(S); Instit. för systematisk botanik, Uppsala (UPS); Instit. für spezielle 
Botanik, ETH, Zürich (ZT).

The genus Gibberidea was established by Fuckel (1870, p. 168) 
in order to accommodate his new species Gibberidea Visci, described 
simultaneously. Since then several fungi have been referred to 
Gibberidea, some already when described as new species, others 
transferred there later on by subsequent workers. In all about thirty 
combinations have been published in Gibberidea. (I leave out of 
account the large-scale manufacture of Gibberidea-names undertaken 
by Otto Kuntze (1898, p. 481) which was based on Gibberidea Fr. 
1849, p. 395. This Friesian name, however, applied to a subgenus of 
Sphaeria and Fuckel’s generic name Gibberidea was published 
without any reference to Fries. Thus Gibberidea (Fr.) O. Kuntze
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is a younger homonym of Gibberidea Fuck, and the combinations 
made by Kuntze are accordingly illegitimate.)

As will be demonstrated in this paper very different fungi indeed 
have been assigned to Gibberidea—with a slight exaggeration I would 
say that Gibberidea has served as a place of banishment for phrag- 
mosporous Pyrenomycetes with aggregated ascocarps. In my opinion 
the genus has to be restricted to the type species only, which, more
over, is not closely related to any fungus known to me. This interest
ing species will first be examined.

Gibberidea Yisci Fuck. 1870, p. 168.

Typus: Switzerland, Jura, Viscum album, leg. Morthier (G!).
PL la, b.

This is apparently a rare fungus, so far known only from a few 
collections from Central Europe (Germany, Switzerland, Czecho
slovakia). Material has been distributed in one exsiccatum only, 
viz. Petrak, Flora Bohemica et Moravica exsiccata II: 1 no. 2099. 
On the basis of this gathering Petrak has published a valuable 
study of the species with a very full description to which I refer for 
details (1925, pp. 58-62). Here the main characters will be briefly 
pointed out:

Gibberidea Visci has a well-developed, originally subperidermal “hypo- 
stroma”, attaining about 1 mm in height and a few mm in diameter, cf. 
PI. I, a. The hypostroma is densely covered by clustered perithecium-like 
ascocarps, ab. 350 /x diam., intermixed with similar pycnidia. The stromatic 
“tissue” is pseudoparenchymatic, composed of + isodiametric cells, mostly 
10-15 n, with darkly pigmented but not or only slightly thickened walls.

The asci are bitunicate of ordinary type; the ascospores are 45-50 x 6.5- 
7.5 n, yellowish brown, almost cylindrical, with a marked submedian con
striction, dividing the spore into two finally 4-celled parts (PI. I, b). At 
times a longitudinal septum or two can be laid down.

The pycnidia contain one-celled, hyaline, often somewhat allantoid 
conidia, about 3-5 xl.5 /x.

The spore data given in the literature are not quite correct. In the 
original diagnosis Fuckel described the spores as 6-septate and he 
also gave a drawing of such a spore (tab. VI, fig. 17 c) which appa
rently represents a reversed spore with the lower part still 3-septate. 
Petrak (l.c.) claims the spores to have 3-5 septa; this must refer 
to immature spores, just as his spore measurements, which are too 
small.
Su. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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As just mentioned a pycnidial state is also met with. According 
to Fuckel our species is indeed a record holder as to conidial forms; 
he assigned to it no less than 4 different imperfect fungi, viz.:

1. “Fungus microstylosporiferus” — i.e. Diplodia Visci (DC.) Fr.
2. “Fungus gigastylosporiferus” — i.e. Sphaeropsis Visci (Sollm.) Sacc.
3. “Fungus macrostylosporiferus” — according to Fuckel this unnamed 

state was found together with spermatia,
4. “spermatiisque commixtus”.

Petrak (l.c.) discussed these different conidial forms and claimed, 
partly following von Höhnel (1919), that the two first-mentioned 
fungi are not connected with Gibberidea Visci but with Phaeobotryon 
Visci (Kalchbr.) v. Höhn. Of the two remaining forms Petrak 
considered no. 3 as probably and no. 4 as certainly belonging to 
G. Visci. The last statement is evidently correct as the pycnidia are 
formed from the same hypostroma as the ascocarps. Petrak named 
this “spermatic” state Pleurostromella Visci (op. cit., p. 61). Petrak’s 
views have later been accepted and partly confirmed by Müller 
(1953, p. 328).

Regarding no. 3 above, the “macrostylospore” form, it must be 
seriously questioned whether it is not a bit of a mystification. Cer
tainly it belongs to G. Visci: “Die Schlauchform und Macrostylospo- 
renform auf denselben Raschen, in fast gleichen Perithecien, letztere 
in den jüngeren, noch nicht durchbohrten” (Fuckel l.c.). Rut it 
appears from Fuckel’s descriptions and illustration that these mac- 
rostylospores are remarkably like ascospores. I venture to suggest 
that Fuckel made a mistake here and that the alleged macrostylo- 
spores are in fact ascospores. It is also significant that no other in
vestigator has ever seen them.

The taxonomic position of Gibberidea.

The relationships of Gibberidea have been discussed a few times, 
mainly by Petrak, but also by Shear and von Arx. In his impor
tant paper of 1925 Petrak expressed the view that Gibberidea Visci 
is a Cucurbitariaceous fungus, closely akin to Cucurbidothis and 
Rosenschoeldia.1 Later on (1941, pp. 265-267) he treated the last- 
mentioned genus anew, in connection with a study on Naumouia 
abundans Dobr., a species which Petrak now transferred to Rosen-

1 This spelling seems more appropriate than the customary “Rosenscheldia”, as 
commemorating Eberhard Munk af Rosenschöld.
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schoeldia. Here he emphasized that this genus is allied to Lepto- 
sphaerici, at the same time as its kinship to Gibberidea was again 
pointed out. Obviously Petrak was not aware of a paper by Shear 
(1937) where Naumovia and Rosenschoeldia had already been syno- 
nymized. Moreover, Shear had included both genera in Gibberidea. 
(In addition Shear argued that Melogramma is closely related, too, 
and “a connecting link between Pseudosphaeriaceae and the Sphae- 
riaceae” (op. cit., p. 360.) This idea had been hatched out by von 
Höhnel (1911, p. 75) and is of course abortive, as Petrak has 
pointed out).

Von Arx (1954) is, as far as I know, the last author who has 
discussed the taxonomic status of Gibberidea. Following Shear he 
includes Naumovia and Rosenschoeldia in Gibberidea, and further
more even Cucurbidotliis. He gives an account of Petrak’s statement 
about the close relationship between Gibberidea and Leptosphaeria 
but is himself more inclinded to regard Gibberidea as a member of 
the Dothiorales. According to von Arx (p. 91) “sind die Gehäuse 
oben mehr oder weniger flach und öffnen sich durch Wegbröckeln 
grösserer Scheitelpartien mit einem weiten Loch. Sie stimmen hierein 
mit den Vertretern der Dothioraceae oder Botryosphaeriaceae überein. 
Auch nach dem Baue der Fruchtschicht, der Asci und Sporen 
beurteilt ist Gibberidea ein typischer Vertreter der Dothiorales". I am 
unable to concur in any of these statements.

On the other hand I cannot fully agree with Petrak either. No 
doubt Gibberidea Visci is a Pleosporaceous fungus and certainly 
bears a resemblance to Cucurbitaria which may be more than 
superficial. But I cannot share the view that it comes close to Rosen
schoeldia. In order to give reasons for my scepticism it seems neces
sary to outline briefly that genus.

Rosenschoeldia Speg., Anal. Soc. Cient. Argent. 16, p. 124 (1883).

This genus was erected for the only species, R. paraguaya Spec., 
a parasite on Hyptis (Labiatae). It is a very spectacular fungus, 
almost covering large areas of the host stems. The ascocarps are 
densly crowded on a well-developed “hypostroma”. Superficially 
there is a certain resemblance to e.g. Gibberidea Visci. However, the 
anatomy of the stroma is essentially different. In Rosenschoeldia 
paraguaya the stroma is composed of typical scleroplechtenchyma 
(cf. Holm 1957, p. 11). This is not the case in G. Visci, cf. p. 218 
Si>. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Thus Petrak’s statement: “Gibberidea stimmt daher in bezug auf 
den Bau des Stromas vollkommen mit den Rosenscheldien ... über
ein” (1925, p. 60) is not correct.

As to spore characters there is a substantial difference between 
Rosenschoeldia paraguaya and Gibberidea Visci. The first species has 
in fact a very peculiar spore type which has not yet been adequately 
described; this is comprehensible, as the spores are seldom seen 
mature. Well-developed material, however, is issued in Sydow, 
Fungi exotici no. 1198. The spores are “vermiform” (cf. PI. I c), 
about 45 x2.5 g, when ripe with 2 septa dividing the spore into 
three subequal cells. The uppermost septum is laid down first, at 
least generally, but apparently the second one is formed almost 
simultaneously. Below the middle, about the lower septum, the 
spores are very slightly inflated. Certainly this spore type is highly 
advanced and has very little in common with Gibberidea’s.

In my opinion anatomical as well as sporological characters speak 
against the concept of a close relationship between Gibberidea and 
Rosenschoeldia. Hence we could well leave the latter genus, but some 
further remarks seem appropriate, including also a couple of other 
genera which have been associated with Gibberidea.

As mentioned above, Petrak urged a near affinity between 
Rosenschoeldia and Leptosphaeria: “Rosenscheldia steht nämlich den 
Leptosphaeria-Arten vom Typus der L. doliolum (Pers.) Ces. et 
de Not. sehr nahe und ist mit dieser Gattung sogar durch Über
gangsformen verbunden. Eine solche ist vor allem L. caespitosa 
Niessl, die von Höhnel mit einigen anderen Arten ganz verkannt 
und ... zu Phaeoderris gestellt hat”. (1941, pp. 266-267). I can 
partly agree. It seems probable that R. paraguaya—in spite of the 
peculiar spore type—can be derived from a Leptosphaeria form. The 
pronounced resemblance in peridial anatomy is particularly con
vincing. I will even suggest L. galeopsidicola Petr.—a Labiatae- 
infesting fungus—as a possible connecting link.

It must be recognized, however, that Rosenschoeldia in the sense 
of Petrak and others certainly is a heterogeneous taxon. This state 
of affairs goes back to the great Dothideales monograph of Theissen 
and Sydow (1915). These authors considered Rosenschoeldia a 
dothideaceous genus—moreover, they made it the type of a new 
subfamily Rosenschoeldiae of the Montagnelliaceae, in consequence 
of which it was to play a certain role in the taxonomic and phylo
genetic discussion. Theissen and Sydow included a second species
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in Rosenschoeldia, viz. R. Heliopsidis (Sciiw.) Montagnella Heliop- 
sidis (Schw.) Sacc. This is a parasite on various Composites and as 
to habit very like R. paraguaya. Likewise the stroma is composed of 
typical scleroplechtenchyma. The spore type is very different, how
ever (4-celled, the primary septum is median), so I regard it as 
a parallel to R. paraguaya rather than a close relative. Instead its 
true affinity lies with some other Composite-infesting fungi, among 
them Leptosphaeria caespitosa justly mentioned by Petrak, cf. above. 
Petrak’s assertion of the relationship between Leptosphaeria caespi
tosa (and its allies) and Rosenschoeldia was obviously based on R. 
Heliopsidis and holds true for that species. The L. caespitosa group 
comprises i.a. a few species referred to Gibberidea, as will be de
monstrated in this paper. But this necessitates another digression, 
to the genus Syncarpella.

Syncarpella Theiss. & Syd., Ann. Myc. 13, p. 631 (1915).

This genus is typified by Syncarpella tumefaciens (Ellis et Harkn.) 
Theiss. et Syd. = Montagnella tumefaciens (E. et H.) Berl. et Vogl. 
It is a spectacular parasite on Artemisia, provoking canker-like de
formations of the stems. Type material was distributed in Ell. et 
Ev., North Am. Fungi no. 1667. It bears a striking resemblance to 
Montagnella Heliopsidis, as underlined already by von Höhnel 
(1909, pp. 875-876). He, as well as Petrak, has also justly pointed 
out the affinity to Leptosphaeria caespitosa. Petrak even considered 
(1934, pp. 360-361) that Syncarpella cannot be maintained as a 
genus of its own and consequently made the new combination 
Leptosphaeria tumefaciens (Ell. et Harkn.) Petr. The dropping of 
Syncarpella was, moreover, suggested already by Clements and 
Shear (1931, p. 273). At first sight it may seem a bit drastic to include 
such a peculiar stromatic form as S. tumefaciens in Leptosphaeria 
but there are good reasons for it and a line of demarcation would 
apparently be difficult to maintain. This is well illustrated by i.a. 
some species of '‘Gibberidea". In fact, we have here a remarkable 
evolutionary series whatever its direction. At one end we find Lep
tosphaeria (Syncarpella) tumefaciens and, still more pronounced 
Gibberidea plagia, both canker-provoking parasites. In the latter 
species the ascocarps form aggregates, several cm in length. Mon
tagnella Heliopsidis is very reminiscent of these but does not form 
cankers (at least not in the material seen by me). At the other end 
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we have such species as Leptopshaeria Artemisiae and Gibberidea 
Artemisiae with mostly discrete ascocarps without any “hypostroma”. 
Intermediate forms with a more or less strongly developed hypo
stroma are, e.g., Gibberidea arthrophyma and Leptosphaeria caespi- 
tosa.

Thus there is a natural group of related species, restricted to 
Composites and with a strong tendency towards the forming of 
aggregates of ascocarps. It could well be kept as a genus of its own 
but I prefer to treat it as a section of Leptosphaeria for which the 
name Syrtcarpella seems appropriate. So I formally propose: Syn- 
carpella (Theiss. et Sydow) L. Holm stat. nov. et sectio nova generis 
Leptosphaeriae. Basionymum: Syrtcarpella Theissen & Sydow, Ann. 
Myc. 13, p. 631. Species typica: Leptosphaeria tumefaciens (Ellis et 
Harkn.) Petrak in Ann. Myc. 32, p. 361 (1934). To this section 
further belong: Gibberidea Artemisiae, G. arthrophyma, G. plagia, 
G. preandina, Montagnella Heliopsidis, Leptosphaeria caespitosa as 
well as those species of Leptosphaeria which I have put together as 
“groupe Artemisiae” (Holm, 1957, p. 16) viz.: L. Artemisiae, L. 
compressa and L. helminthospora.

Phragmodothis Theiss. & Sydow, Ann. Myc. 12, p. 179 (1914).

Even this generic name has, unfortunately, been associated with 
Gibberidea, by von Höhnel who claimed two species of Gibberidea 
to be in fact members of Phragmodothis, vide infra p. 235. Appa
rently von Höhnel did not know Phragmodothis by autopsy and 
this declaration of his could perhaps better be passed over in silence 
but a few remarks may be worthwhile.

Phragmodothis was originally monotypic, based on Dothidea con- 
spicua Griff. (Type coll.: USA, Montana, Billings, Yucca angusti- 
folia, VIII.1898 =Griff., West Amer. Fungi no. 43).

I will, however, seriously question whether Theissen and Sydow 
did not fall victims to a confusion as there are pronounced discre
pancies between their description of the fungus and Griffiths’ ori
ginal one. Certainly Theissen and Sydow claimed to have studied 
type material but the original gathering was possibly a mixture. 
These authors give the spores as 4-celled, 20-24 x 5-6 p, in remar
kable contrast to Griffiths’ statement about 2-celled spores, 13- 
18 p x 5—6 p. I have examined a part of the type collection (S), and 
another North American collection, too: Col., Yucca sp., III.1899, leg.
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Baker, S. All this material perfectly matches Griffiths’ diagnosis 
—it is a typical dothideaceous fungus, with dark 2-celled spores 
(quite mature)—it should properly be classified as a Systremma in 
the scheme of Tiieissen and Sydow.

Phragmodothis conspicua has also been described and discussed 
by Petrak (1929, pp. 339-340), on the basis of still other material 
(Brenckle, Fungi dakot. no. 438). Apparently Petrak’s fungus is 
the same as that of Theissen and Sydow. According to Petrak it 
has “reichlich vorhandenen Paraphysen” and is thus not dothide
aceous but a true member of Thyridiaria; consequently Petrak 
declared Phragmodothis a synonym of Thyridiaria. This view was 
decisively dismissed by Wehmeyer in his monograph of Thyridiaria 
(1941, pp. 257-258). Wehmeyer, too, had examined type material 
of Dothidea conspicua (which was, however, immature), but he 
asserted that “the stroma was as described by Griffiths and typi
cally dothideaceous” (op. cit., p. 258). Apparently he examined the 
true Dothidea conspicua. I would guess that Petrak also did though 
on another occasion: This species can form discrete monoloculate 
ascocarps, too, and it may be such a form that Petrak has described 
as Phaeosphaerella weiriana (in Sydow & Petrak 1924, p. 391).

Species e genere Gibberidea removendae.

Gibberidea abundans (Dobr.) Shear, Mycol. 29, p. 361 (1937).
Naumovia abundans Dobrozrakova, Morbi Plant. 16, p. 197 (1927). — 

Rosenschoeldia abundans Petr., Ann. Myc. 39, p. 266 (1941).

This species is no doubt a true Rosenschoeldia and closely akin to 
R. paraguaya. It was fully discussed by Petrak l.c.

Gibberidea adesmicola Spec., Anal. Mus. Nac. Buenos Aires, Ser. 3: 12, p. 385 
(1909).

Typus: Argentine: Mendoza, Puente del Inca, 11.1908, on dead branches 
of Adesmia sp. (Leguminosae), leg. Spegazzini (LPS!).

Apparently Spegazzini referred this fungus to Gibberidea because 
of the clustered ascocarps. I can on the whole agree with his descrip
tion though it has to be supplemented in some respects. There is a 
well developed “hypostroma”, about 100 p thick, just as is the case 
in some members of the Syncarpella group, discussed earlier, pp. 222 
—223, e.g. Gibberidea arthrophyma, and the general aspect is very 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1



TAXONOMIC NOTES ON ASCOMYCETES. VI 225

similar to that species. This resemblance is certainly more than acci
dental; no doubt Gibberidea cidesmieola is a true Leptospbaeria, as is 
also evident from the scleroplechtenchymatous peridium. As the 
epithet “adesmicoln” seems to be available in Leptospbaeria I propose 
the new combination Leptospbaeria adesmicola (Spec.) L. Holm.

Gibberidea alnea (Peck) Wehm., Can. Journ. Res. 20 C, p. 586 (1942).
Cucurbitaria alnea Peck, New York State Mus. Rep. 28, p. 75 (1876). — 

Olthia alnea Sacc., Syll. 1, p. 740. — Typus: USA, N.Y., Center, twigs of 
Ainus sp., V.1874, Peck (NYS!).

(?) Massaria Alni Ottii ex Jaczewski, Bull. Herb. Boissier 2, p. 671 
(1894). — “Epiphegia Alni (Otth) Nke”, Mitth. naturf. Ges. Bern 1870, 
p. 104 (1871) nom. nud. — Massarina Alni Sacc., Syll. 11, p. 332 (1895). — 
Typus: Switzerland, Steffisburg pr. Bern, “an Zweigen von Ainas gluli- 

nosa”, leg. Otth (BERN!).

Wehmeyer referred this species to Gibberidea on the basis of 
material collected by him in Nova Scotica, apparently without 
having seen Peck’s type. As far as I know Wehmeyer's find is the 
only one ever reported for this fungus since Peck described it. The 
identification is no doubt correct; Wehmeyer’s description fits well 
the type material examined by me. This is immature, as W. sup
posed, and the original diagnosis hence in some respects misleading. 
A revised description of the type material may thus be appropriate:

Ascocarps about 300 g diam., epapillate, united into clusters of 10-20, 
erumpent through the lenticells. No hypostroma. The peridium, of varying 
thickness, is composed of a strongly pigmented small-called pseudoparen
chyma.

Asci bitunicate. Spores attaining at least 27 x 5 g, hyaline, finally 3- 
septate!, with a conspicuous oil drop in each cell, the 2nd cell slightly swol
len. Spore membrane not noticeably gelatinous.

The present fungus has surely nothing to do in Gibberidea. It be
longs to a group of mainly lignicolous Pleosporaceae with hyaline, or 
eventually pale brown, often gelatinous spores; these species have 
been referred to various genera, mainly Massarina, Metasphacria 
and Zignoella. Certainly our fungus differs from most of these by its 
gregarious fruit bodies. This trait, however, is surely no fundamental 
one, and I think that our species is best accomodated in Massarina 
where related species are met with. I will particularly draw attention 
to Massarina Alni (Jacz.) Sacc. which may even be conspecific.

The type material of Massarina Alni is unfortunately far from
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mature but it is quite evident that it represents a species which 
comes very close to Gibberidea alnea, and as far as I can see nothing- 
speaks against an identity. Otth’s diagnosis is on the whole correct. 
The ascocarps are clustered but there is no “hypostroma”. The 
peridial anatomy is similar to that found in G. alnea. The spores 
seem to be quite similar; as Jaczewski has pointed out (l.c.) they 
will be 3-septate, with a large guttula in each cell. Jaczewski gives 
them as 20-23 x 5 p, but they attain at least 25 p. I think that these 
two fungi are conspecific but I leave this particular problem to in
vestigators with access to well developed material from both con
tinents. Moreover, these fungi may be rare; apart from the collec
tions mentioned it has been reported only once, as far as I know 
(Rehm, 1906, p. 397).

It should be pointed out that if Gibberidea alnea and Massarina 
Alni are treated as synonyms, the epilhet alnea will take precedence, 
in spite of Otth’s name being 5 years older. For there is a pretty 
intricate story of nomenclature involved here. Epipbegia Alni Ottii 
must obviously be regarded as a nomen nudum, rather paradoxi
cally as the name was published with a full description. Rut the 
generic name Epiphegia was not validly published, hence all com
binations in Epiphegia are nomina nuda according to Art. 39 (Edin
burgh Code). Unfortunately the provisions for descriptiones generico- 
specificae (Art. 42) are not applicable on account of this statement 
of Otth: “Der Prototyp dieser neuen Gattung ist die Sphaeria 
macrospora Desm. ...” (l.c.). Consequently it seems undeniable that 
Otth referred two species to his new genus Epiphegia, viz. Epiphegia 
Alni and Sphaeria macrospora, the latter being the type—though he 
did not explicitly make the due combination for it. Thus Epiphegia 
was not a monotypic new genus, and Art. 42 is out of consideration. 
Obviously Otth’s fungus got no name until 1894, viz. Massaria Alni 
Jacz. which is antedated by Cucurbitaria alnea Peck. The homonym 
rule will not forbid the use of Peck’s epithet in Massarina as alnens 
and Alni are different words.

The above exposition may warrant the new combination Massa
rina alnea (Peck) L. Holm n. comb. — Basionym Cucurbitaria alnea 
Peck.

Müller and von Arx (1962, pp. 276-277) have given a descrip
tion of a fungus, claimed to be Otthia alnea (Peck) Sacc. However, 
as Emil Müller has kindly informed me in litt, this was due to a 
mistake; they wrongly identified Peck’s fungus with Melanopsam- 
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inina carinthiaca von Höhn., and the description has reference to 
this species. (Moreover, M. carinthiaca seems to be hardly different 
from Lentomita caespitosa Niessl, also discussed by Müller and 
von Arx (p. 278). Surely Niessl’s fungus is not identic with Mela- 
nopsamma sphaerelloides Wegel. and Melanopsamma umbratilis 
Wegel., which are true Didymellae.)

Gibberidea alnicola Rehm, Ann. Myc. 5, p. 540 (1907).

Typus: Switzerland: Graubünden, Fürstenalp, ad ramulum Alni viridis, 
1903, leg. Volkart (SI).

A glance at the type material is enough to make it clear that this 
is simply Melanomma pulvis-pyrius. Rehm considered it a Gibberidea, 
because “die Perithecien sind durch ein schwärzliches Stroma in den 
Rindenrissen vereint”. However, the ascocarps are + united as is 
normal for the species. There is no “stroma” apart from the sub
strate being blackened by hyphae which is often Ihe case in M. 
pulvis-pyrius.

Gibberidea? andina Speg., Anal. Mus. Nac. Buen. Aires 23, p. 59 (1912).

Typus: Argentine, Mendoza, Potrerillos, 22.III.1910, Tricycla (= Bou
gainvillea) spinosa, “ad ramos dejectos subputrescentes”, C. Spegazzini 
(LPS1).

PI. I d, e.

After examination of the type material I can on the whole agree 
with Spegazzini’s diagnosis though I have not seen the conidial 
form reported by him. I, too, will put a mark of interrogation after 
the generic name. Surely, it is no Gibberidea. Indeed, it is a remar
kable fungus, the pseudothecia being immersed in a common stroma 
with their walls well differentiated from the stroma tissue (PI. Id,e). 
This is a condition analogous to that encountered in the stromatic 
Sphaeriales, e.g. the Xylariaceae, where perithecia are united in a 
common stroma. But the present fungus has stromata with pseudo
thecia, thus a sort of compound stromata. This must be a rare pheno
menon. It was claimed by Munk (1953, p. 129) to occur in Valsaria, 
but this genus is apparently sphaeriaceous. It was recently reported 
for Eudarluca caricis by O. Eriksson (1966, vide fig. 5 c).

I dare not express a decided opinion about the true taxonomic 
position of this fungus, but I think that it is probably related to 
Trematosphaeria. The structure of the pseudothecial wall is remi
niscent of that genus, as are the brown ascospores, often with paler 
terminal cells.
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Gibberidea Artemisiae Karle, Bull. New York Bot. Gard. 3, p. 291 (1904).

Typus: USA, Nevada, King’s Canon near Carson, “on shredded bark of 
Artemisia tridentata”, 3.VII.1902, leg. C. F. Baker No 1233 a (NY!).

PI. II, b-e.

Apparently this fungus was referred to Gibberidea owing to its fruit 
bodies being sometimes “clustered, two or three to six or eight on 
a scanty brownish stroma” (l.c.). However, they are as a rule soli
tary, and an examination of the type material proves it to be a typical 
Leptosphaeria s.str. with scleroplechtenchymatous peridium, cf. 
Holm 1957, p. 11. It is a true member of the “groupe Artemisiae”, 
recognized by the author (op. cit., p. 16) though plainly different 
from the other species of that alliance by its 3-septate spores, with 
a median constriction, about 20-25 x5-6 p (PI. II, c). Accordingly 
the species has to be transferred to Leptosphaeria but must not keep 
its specific epithet due to the existence of Leptosphaeria Artemisiae 
(Fuck.) Awd. However, as far as I can judge from the material at 
hand it is conspecific with Gibberidea preandina Speg., vide p. 235 
and will thus be called Leptosphaeria preandina.

As far as I know the original collection is the only find ever 
reported for “Gibberidea Artemisiae”. It is true that there is still 
another gathering in NY under this name (Baker, Plants of the 
Pacific Slope No. 1805: Cal., Santa Clara Co., Artemisia californica, 
leg. Copeland, det. Fitzpatrick), but this material with mostly 
5-septate spores, apparently represents another, though related 
species.

Gibberidea artrophyma Fairman, Mycologia 10, p. 246 (1918); “Gibberidia”.

Typus: USA, New Mexico, vicinity of Ute Park, Colfax County; altitude 
2200 to 2900 meters, on old stems of Chrysothamnus graveolens, 14. IX.1916, 
leg. P. C. Standley no. 14782. (CUPI).

PI. II a.

The species is above all characterized by its spore type which is 
uncommon: a + median constriction divides the spores into one upper
3-celled part and one lower 2-celled part, as was pointed out by 
Fairman in his good description. The ascocarps are “densely ces- 
pitose” (l.c.). and it could be added that they are often confluent, 
with a marked tendency towards the formation of a common basal 
stroma (PL II a). The peridium is composed of scleroplechtenchyma 
and there can be no doubt that the fungus should be referred to Lepto- 
Sv. Dot. Tidskr., 62 (1968) : 1



TAXONOMIC NOTES ON ASCOMYCETES. VI 229

sphaeria; thus I propose the new combination Leptosphaeria arthro- 
phyma (Fairman) L. Holm.

Gibberidea Brcsadolae RlCK, Anil. Myc. 5, p. 31 (1907).

Typus: Brazil, Sao Leopoldo, on living leaves of Cupania sp. (Sapin- 
daceae), VII.1906 (Rick, F. austro-americani n. 119) (SI).

This rather peculiar leaf parasite is apparently quite misplaced, 
being a stromatic member of the Hypocreales with violet-pigmented 
ascocarps. The original diagnosis is very meager and partly mis
leading, as the hyaline ascospores are reported as “fuscidulis”. The 
asci are dissolved early.

In my opinion there can be no doubt that this fungus is closely 
related to Gibberella Lagerheimii Rehm, also a South American leaf 
parasite and, as far as I am aware, only known from the type collec
tion: Equador, on Tessaria sp. (Compositae) leg. Lagerheim (Rehm, 
Asc. 1127). The resemblance is striking, and one would rather 
question whether they are really specifically distinct. This is probably 
the case: Gibberidea Bresadolae has more fusiform spores, often 
with pointed ends, “plerumque utrinque appendiculatis”. They are 
moreover remarkably variable. I am not convinced that these fungi 
are properly placed in Gibberella either but that is a problem beyond 
the scope of this paper. Anyway, Rick’s species should be removed 
from Gibberidea and from a practical point of view it seems reaso
nable to transfer it to Gibberella where it will have a better chance 
of being noticed by investigators on the Hypocreaceae. So I feel justi
fied in proposing the new combination Gibberella Bresadolae (Rick) 
L. Holm.

Gibberidea cinerea (Karst.) KiRSCHST., Hedwigia 81, p. 206 (1944).

This is a case of confusion. Kirschstein gives “Sphaeria cinerea 
Karst.” as basionym. However, there is no such name, only a 
Sphaeria cinerea Fuck., which is a taxonomic synonym of Sphaeria 
corticola Fuck. = Griphosphaeria corticola von Höhn. Vide etiam 
Holm 1957, p. 26.

Gibberidea conjuncta (PETR.) VON ArX, Acta Bot. Need. 3, p. 90 (1954).
Cucurbidothis conjuncta Petr., Ann. Myc. 20, p. 188 (1922). — Typus: 

USA, Idaho, Coolin, on bark of Thuja plicata, 18. IX.1919, leg. J. Weir 
(BPII).

PI. Ill a, b.
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Petrak (l.c.) supplied a detailed though somewhat labyrinthic 
description of this fungus, which according to him “gehört in die 
nächste Verwandtschaft von C. pithyophila (Fr.) Petr.” This opin
ion was obviously shared by von Arx; however, the transfer to Gib- 
beridea by the latter author was apparently not based on autopsy. 
Certainly the species is misplaced in either genus. I will briefly point 
out its main characters.

The ascocarps are clustered in small erumpent groups of about 10 on a 
common “hypostroma”, mostly c. 1 mm diam. and 400 p thick; laterally 
the peridium attains about 50 /x. The peridium is composed of thin-walled 
pseudoparenchyma: in the “hypostroma” the cells are mostly isodiametric 
up to 15 p diam., in the lateral peridium the cells are usually smaller and 
more compressed. The pigmentation of the cell membranes is heavy but 
irregular, especially in the outer cell layers.

The spores are ellipsoid, constantly 3-septate, pale brown, and mostly 
15-16 x6 /x.

As a matter of fact this fungus is very unlike Cucurbidothis pityo- 
phila. The stroma is not scleroplechtenchymatous and has no re
semblance to the peculiar Parmelia-like thallus of Cucurbidothis. The 
similarity is biological if any, as both fungi are (probably) restricted 
to conifers. If the present species had instead been found on some 
deciduous tree, I doubt that it would ever have been referred to 
Cucurbidothis. Actually it is closely related to Melanomma Rhodo- 
dendri Rehm, discussed on pp. 235-237, and to judge from the material 
at hand, morphologically hardly distinct. Due to the very different 
host plants I hesitate to treat them as conspecific, and so I propose 
the new combination Melanomma conjunctum (Petr.) L. Holm.

Gibberidea Heliopsidis (SCHWEIN.) SHEAR, Mycol. 29, p. 361 (1937).
Dolhidea Heliopsidis Schweinitz, Schrift. Naturf. Ges. Leipzig 1, p. 

34 (1822). — Montagnella Heliopsidis Sacc., Syll. 2, p. 646.

This species was discussed above (pp. 222-223) and I concluded 
that it should be referred to Leptosphaeria subgen. Syncarpella. I 
here formally propose the new combination Leptosphaeria Heliopsidis 
(Schweinitz) L. Holm.

Gibberidea Hendersoniae (Fuck.) Kirschst., Krypt.-Flora Mark Brandenburg 
7 (2), p. 294 (1911).

Cucurbilaria Hendersoniae Fuck., Symb. Myc. p. 172 (1870).

As I have pointed out earlier (1957, p. 26) this species is a true 
Leptosphaeria.
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Gibberidea Hippohaes (Fabre) KiRSCHST., Hedwigia 81, p. 206 (1944).
MelanommaHippopha.es Fabre, Ann. Sei. Nat. Bot. VI: 9, p. 92 (1878).
I have not seen authentic material of this species, but the fungus 

which generally passes as Melanomma Hippophaes is very far from 
Gibberidea, and rather allied to Gripbosphaeria (cf. Munk 1957, p. 
181). Kirschstein referred it to Gibberidea because he thought it 
related to what he called G. Lenarsii, vide p. 232.

Gibberidea Juniperi Müller et von Arx, Phytopath. Zeitschr. 24, p 359 
(1955).

Typus: Switzerland, “in alpibus raeticis, Ramosch, Vna, Pali! lunga, 
1900 m.s.m. 16.7.1949.”, in foliis vivis Juniperi nanae (ZT).

PI. Ill c, d.

This is a most remarkable fungus and apparently a systemic para
site. The ascocarps are formed in the axils of living needles and are 
attached by a taplike “hypostroma”. It is amazing that this odd 
species was not reported until 1955 though occurring on a common 
host. Possibly it is rare.

Through Ihe courtesy of Dr. Emil Müller I have had the oppor
tunity of studying another collection of his: Switzerland, Wallis, 
Aletschreservat bei Brig, 23.9.1965. On the whole I can confirm 
the original description, adding the remark that the spores are 
minutely punctate. I he taxonomic position of the fungus remains 
problematic, however. Surely, it has nothing to do with Gibberidea, 
especially not with G. Rhododendri, as was claimed by its godfathers.
I he only character in common is the “hypostroma” which seems to 
be a matter of coincidence only. Leptosphaeria can hardly be con
sidered either, as the ascocarp wall has no scleroplechtenchyma. The 
peridial anatomy, especially the somewhat irregular pigmentation, 
is reminiscent of Trematosphaeria and the spores, too, suggest an 
affinity to dial genus. It would be unwise, however, to refer Die 
species there, at least when Trematosphaeria is used in the emended 
sense of the author (1957). The present fungus is too different, 
especially in its biology, from that genus of mostly wood-inhabiting 
saprophytes; so it seems appropriate to establish a new genus in 
order to accommodate this peculiar species. It gives me great plea
sure to name the genus after discoverer and to propose: Muellerites, 
genus Pleosporacearum, Trematosphaeria affinis sed differ! modo 
parasitante, mycelio perennante, “hypostromate” bene evoluta. 
Species typica, adhuc unica, Muellerites Juniperi (Müller et von 
Arx) L. Holm n. comb.
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Gibberidea Kalmiae (Peck) M. Barr, Canad. Journ. Bot. 39, p. 311 (1961). 

In my opinion a synonym of Melanomma Rhododendri, vide p. 236.

Gibberidea Lenarsii (West.) Kirschst., Hedwigia 81, p. 206 (1944).

As reported in my dissertation (1957, p. 54) Westendorp’s fungus 
was simply Melanomma puluis-pyrius.

Gibberidea macrospora (DeSM.) ScHROETER in COHN, Krypt.—Flora VOI1
Schlesien 3:2, p. 315 (1894).

Sphaeria macrospora Desm., Ann. Sei. Nat. Bot. Ill: 10, p. 350 (1848). 
— Massaria macrospora Sacc., Syll. 2, p. 10. •—Asteromassaria macrospora 
von Höhn., Fragm. z. Myk. 1041 (1917).

This species has a vast synonymy (cf. e.g. Munk 1957, p. 411). 
It has been referred to several genera, among them even Gibberidea, 
due to the crowded pseudothecia. The resemblance to this genus is 
superficial only, and it rather seems related to Massaria. Von Höhnel 
erected the genus Asteromassaria for this species.

Gibberidea Nipae Hennings, Hedwigia 47, p. 257 (1908).
Typus: The Philippines; Luzon, Prov. Pampanga, San Esteban, on 

dead petioles of Nipa frulicans, IX.1905, leg. Merrill No. 4255 (SI).
Pi. IV e.

A highly characteristic fungus, so far known only from the type 
collection. Hennings’s diagnosis does not do it justice so I will 
provide a new description:

Pseudothecia large, attaining 1 mm in diam. and ab. 1200 p in height, 
with a strong papilla, up to 300 p high and 200 p wide, solitary on the black
ened substratum or more often confluent, forming dothideaceous groups.

Peridium strong, laterally c. 60 p, of a pigmented prosenchyma, similar 
to “textura epidermoidea” (Starbäck 1895, p. 11).

Paraphysoides? (dissolved in this material).
Asci bitunicate, clavate, 150-160 xl5—17 p, 8-spored, J-.
Spores irregularly biseriate, fusiform, 4(-5?)-septate, yellowish brown, 

finely verrucose, 42-45 x 9 p; the basal cell is almost hyaline, and the 
lowest septum is laid down first.

The species is remarkable in several aspects, particularly its spore 
type, which is unique, as far as I am aware. Possibly its nearest 
relatives are to be found among the “Dothidealesprobably it 
cannot be accommodated in any genus so 1'ar described. Dr. Emil 
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Müller has kindly examined the fungus and has informed me that 
it is unknown to him. “Es gibt immer wieder etwas Neues.’’ As being 
unfamiliar with tropical fungi I will confine myself to these remarks.

Gibberidea obducens Rick ap. Rehm, Ann. Myc. 2, p. 517 (1904).
Typus: Brazil, Sao Leopoldo, ad caules vivas Menthae sp., 1904, leg. 

Rick ( = Rehm, Asc. 1561. S!).

Theissen & Sydow (1915, p. 648) considered this species to be 
identical with Rosenschoeldia paraguaya and Petrak and Shear have 
adopted this view which seems to be correct.

Gibberidea paraguaya (Spec.) Shear, Mycol. 29, p. 361 (1937).

This is Rosenschoeldia paraguaya Spec., cf. p. 220.

Gibberidea parasitica Petr., Sydowia 13, p. 124 (1959).
Type: Iran, Kurdistan, “Quandil-Gebirge zwischen dem Kleinen und 

Grossen Zab, 2800 m, 31.VII. 1957, leg. K. H. Rechinger. Parasitisch am 
Stroma von Calonectria kurdica Petr, und Cucurbitaria kurdica Bub. auf 
dicken Ästchen von Astragalus spec.” (herb. Petrak!).

PL IV a.

Through the kindness of Dr. Petrak I have had the privilege of 
examining the type material and can correct the detailed original 
description in some respects. Apparently this fungus is no parasite, 
at least not an obligate one. The ascocarps are, anyway as a rule, 
growing directly on the wood cylinder of the Astragalus. They are 
often intermixed with stromata of the above-mentioned Cucurbitaria 
but so far as I have seen, on cutting on the freezing microtome, the 
ascocarps of Gibberidea are never attached to the latter. Certainly 
I will not deny the possibility of such an association but then rather 
with dead or dying stromata. Surely it is generally a saprophyte. 
It seems appropriate to supply a new description.

Ascocarps large, solitary or some clustered, up to 500 g diam. and 700 g 
high, with a strong papilla, ab. 200 g high, laterally compressed.

Peridium thick, ad 90 g, of many layers rather small, irregularly pig
mented thinwalled cells.

Asci numerous, clavulate, 120-150 x 15-17 g, 8-spored.
Spores irregularly distichous, fusiform-caudate, 23-32 x 7-9 g, 4-5(-6)- 

septate, pale brown, with terminal gelatinous appendages, the apical one 
up to 6 g, the basal one at least 7 g. A constriction at the primary septum 
which is supramedian. Septation pattern 2-3, 3-3, 3-4, 3-5.
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The flattened papilla was noticed by Petrak with the remark (op. 
cit., p. 126): “Legt man auf das Merkmal des gut entwickelten, von 
zwei Seiten mehr oder weniger zusammengepressten Ostiolums 
grösseren Wert, müsste der Pilz als Lophiostoma aufgefasst wer
den.” He, however, rejected this idea: “Dieser Ansicht widerspricht 
aber das mehr oder weniger gut, oft kräftig entwickelte Stroma, dem 
die Perithezien auf- oder etwas eingewachsen sind.” This seems to 
be a mistake of Petrak’s. The material examined by me is not 
stromatic, and 1 see no reason not to refer the species to Lophiostoma, 
in the vicinity of L. appendiculatum. It seems quite possible that it 
is already described as a Lophiostoma but it is beyond the scope of 
this study to unravel that question. In order that the fungus be 
observed in its true connection I transfer it to Lophiostoma even at 
the peril of creating a taxonomic synonym—besides this would be 
rather desirable as the epithet “parasitica” is spurious. So let it be 
Lophiostoma parasitica (Petrak) L. Holm n. comb.—Basionym 
Gibberidea parasitica Petr.

Gibberidea pithyophila (Fr.) von Arx, Acta Bot. Neerl. 3, p. 90 (1954).

This is Cucurbidothis pithyophila (Fr.) Petr., vide Holm 1967, 
p. 449.

Gibberidea plagia (Cooke et Massee) Sacc., Syll. Fung. 9, p. 820.

Cucurbilaria (Melanomma) plagia Cke et Mass, in Grevillea 17, p. 8 

(1888).

Typus: Australia, Victoria, Port Phillip, “on living twigs of Cassinia 
aculeata” (Compositae), leg. French.

Pi. IV b, c.

I have not seen type material but I have examined another more 
recent collection, also from Victoria (Warburton), and on the same 
host, 11.1922, leg. et det. G. Samuel sub nom. Gibberidea plagia. 
There can be no doubt that the determination is correct. The species 
is very characteristic, provoking cankerlike deformations on the 
twigs. The fruitbodies are densely crowded, forming a common 
basal stroma. The peridium is composed of a scleroplechtenchyma 
resembling that of Leptosphaeria. It is apparent that this species 
is closely akin to the other “Gibberideas” on Composite. Like those 
it should be referred to Leptosphaeria, so I propose the combination 
Leptosphaeria plagia (Cooke et Massee) L. Holm n. comb.

As stated in the original description L. plagia has large spores, 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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up to 45 x 10 p. They are 3-septate, pale brown, with lighter terminal 
cells (PI. IV b).

Gibberidea preandina Speg. in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires 23, p. 59 
(1912).

Typus: Argentine, Mendoza, Potrerillos, dead stems of Eupatorium 
saucechicoensis, 23. III.1910, leg. C. Spegazzini (LPS!).

Pi. V a.

The original description is somewhat misleading—at least judging 
from the material studied by me—when stating the ascocarps to be 
united in “caespituli minuti cucurbitaroidei”. Most of these are 
solitary, or partly more or less confluent. But there is no stroma and 
no reason for referring this species to Gibberidea. Actually it is in 
every respect a true Leptosphaeria, so I propose the new combina
tion Leptosphaeria preandina (Speg.) L. Holm. As I have indicated 
(p. 228) it is hardly distinct from Gibberidea Artemisiae Earle; pos
sibly the ascospores (20-25 x6-7 p) are somewhat more rounded 
terminally (cf. PI. II c and PI. V a). I think that these two species 
are identical but leave this problem to future investigators with access 
to more material.

Gibberidea Bhododendri (Rehm) Retrak in Kryptogamische Forschungen 2, 

p. 160 (1931).

Melanomma rhododendri Rehm in Berichte Naturhist. Ver. Augsburg 
26, p. 48 (1881). — Typus: Austria; pr. Kühtei in Tyrol, Rhododendron 
ferrugineum, rami sicci, VIII. 1872, leg. Rehm ( =Rehm, Asc. n. 186a, 
UPS iso!).

Gibberidea Kalmiae (Peck) M. Barr in Can. J. Bot. 39, p. 311 (1961) — 
Leptosphaeria Kalmiae Peck in New York State Mus. Rep. 39, p. 53 (1886). 
— Typus: USA, N.Y., Adirondack Mts, Grassy Pond, Kalmia angustifolia, 
rami sicci, VI.1885, leg. Peck (NYS).

Gibberidea turfosa Syd. in Ann. Myc. 6, p. 480 (1908) — Phragmodothis 
lurfosa (Syd.) von Höhn., Mitt. Bot. Inst. Techn. Hochschule Wien 7: 3, 

p. 96 (1930) — Typus: Germany, Rhöngebirge, Rotes Moor, Vaccinium 
uliginosum, rami sicci, 6.VII.1907, H. Sydow (=Syd., Myc. germ. 690, 
UPS iso!).

Cucurbilaria Rhododendri Niessl in Verh. Naturf. Ver. Brünn 10, p. 50 
(1871) fide auett. plur. — Phragmodothis Rhododendri (Niessl) von Höhn., 

Mitt. Bot. Inst. Techn. Hochschule Wien 8: 1, p. 2 (1931) — Gibberidea 
Rhododendri (Niessl) Petrak in Ann. Myc. 32, p. 330 (1934) nom. illeg.

A lengthy description of this species to which little can be added 
has been given by Petrak (1931). It has been discussed by several
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authors, most recently by Müller (1959, p. 171) who, like Petrak 

and Kirschstein (1944, p. 206) referred it to Gibberidea on account 
of the clustered pseudothecia. The similarity to Gibberidea, however, 
is superficial only. It is no doubt related to Melanomma pulvis-pyrius, 
and I think it is more conveniently accommodated in Melanomma 
than in any other genus so far described. It should be emphasized 
that solitary pseudothecia are not at all rare, but there is a marked 
tendency towards coalescence of the ascocarps resulting in com
pound dothideaceous fruit bodies. Especially characteristic is the 
strong development of the basal peridium, the “Basalstroma” of 
Petrak. The peridial anatomy is of the Melanomma type, a thin- 
walled pseudoparenchyma with irregular pigmentation. When also 
bearing in mind the similarity in spore type, it seems fully justified 
to follow Rehm and keep the species in Melanomma. The assignment 
to Phragmodothis, by von Höhnel, was discussed pp. 223-224.

Melanomma Rhododendri is biologically interesting as probably 
adapted to Ericaceous hosts. I have no doubt that Gibberidea Kalmiae 
and G. turfosa are conspecific. The agreeing descriptions indicate 
the synonymy which is confirmed by a study of material on different 
hosts. I have not seen the type material of G. Kalmiae, but Margaret 

Barr’s detailed description is based on it; moreover, she has kindly 
sent me material on Kalmia angustifolia, collected by her. Dr. Barr 

has justly remarked (1961, p. 311): “G. kalmiae appears to be close 
to G. rhododendri (Niessl) Petrak, according to description”. 
Likewise, von Höhnel pointed out the close affinity between M. 
Rhododendri and G. turfosa.

Another near relative is Melanomma conjunctum (vide p. 230) 
which is morphologically hardly distinguishable from it. The diffe
rence in host plants seems to justify their keeping as separate species, 
at least for the present.

The nomenclature of our fungus is a bit confused. Probably its 
oldest validly published name is Cucurbitaria Rhododendri Niessl 

which, however, cannot be transferred to Melanomma, because of 
Melanomma Rhododendri Rehm, based on another type. It could 
perhaps be argued that the latter name is illegitimate (according to 
Art. 63), as Rehm quoted Niessl’s fungus in his protologue; how
ever, Rehm made this reference with the remark “sec. Saccardo”, 

which, I think, can be interpreted as a reservation on Rehm’s part.
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I have seen in all 8 collections, on 5 different host genera:

On Kalmia angustifolia: Canada; Quebec, Gaspé Provincial Park, Mont 
Albert, Lac Diable, 19.VIII.1957. M. Barr.

On Ledum groenlandicum: USA, New Hampshire, Mt Washington, 
19.VIII.1963, M. Barr-Bigelow no. 4108 A. — Canada; Quebec, La 
Verendrye Park, 16.IX.1965, J. W. Groves (DAOM no. 110717).

On Menziesia ferruginea: Canada: Alberta, 85 miles S. of Goodwin, 
30. IX.1965, J. A. Baranyay (DAOM no. 110714).

On Rhododendron ferrugineum: Austria; Tyrol, Kühtei, VIII.1872 & 
VIII.1874 ( =Rehm, Asc. 186 a, b).

On Rhododendron sp.: England: The Wrekin, 11.1878 (=Plowr., 

Sphaer. brit. no. 247).
On Vaccinium uliginosum: Germany; Rhöngebirge (type of G. turfosa, 

v. supra).

Apparently Melanomma Rhododendri has a world-wide distribu
tion: Petrak has reported it on Rh. chrysanthnm from Altai, and on 
Rh. hirsutum from Bavaria (1931, p. 160). Müller has recorded it 
from the Himalayas, on Rh. campanulatum (1959, p. 171).

[Melanomma rhododendri Rehm f. Alni Rehm, Ber. Nathist. Ver. Augs
burg 26, p. 72 (1881) nom. nud.

This name was published with reference to Rehm, Asc. no. 284; this 
exsiccatum was in sched. designated as “Melanomma rhododendri f. alni 
viridis”, also a naked name. The material was collected on “dürren Aesten 
von Ainus viridis ... in Tyrol”. It is a quite typical Melanomma pulvis- 
pyrius, as suggested by Petrak (1931, p. 161).]

Gibberidea Ribis Tracy et Earle in Greene, Plantae Bakerianae 1, p. 28 
(1901) (ut “Gibberidia”).

Typus: USA, S. Col., Bob Creek, west of Mt. Hesperus, 10,500 ft, 28.VI. 
1898, on Ribes proslratum, leg. Baker, Earle et Tracy n. 1101 (NY!).

PI. IV d.

The original gathering is as far as I know the only collection ever 
reported for this species. As the original diagnosis is not very detailed 
I think it appropriate to supply a full description, based on the 
above-mentioned material:

Fruit bodies scattered, sometimes confluent, erumpent from the blacke
ned wood, attaining 600 p in diameter, with a short papilla, laterally com
pressed, about 200 p broad. Peridium ab. 50 p of ab. 10 layers rather small 
cells, isodiametric-prismatic, rarely exceeding 10 p, with thin, somewhat 
irregularly pigmented membranes. Asci clavate, ad 120 p, shortly pedicel
late, 8-spored. Spores irregularly distichous, 27-35 x 5-6 p, 5-7-septate, 
fusiform, brown, with a (sub)median constriction, without(?) gelatinous 
appendages.
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This species got astray when referred to Gibberidea. It is no doubt 
related to Trematosphaeria and probably rather close to T. britzel- 
mayriana, the spores being very similar. The present species has 
smaller spores with generally fewer cells, the septation being of the 
type 3-3, 3-4 or 4-4, cf. Holm 1957, p. 163. There are no gelatinous 
appendages visible in the type material.

The ascocarps of G. Ribis are characterized by their laterally com
pressed papilla—a trait not mentioned in the original description— 
which will formally place the species in Lophiostomataceae. It is 
quite possible that it has already been described as a Lophiostoma 
but an investigation in order to check this is outside the scope of the 
present study.

The Lophiostomataceae are obviously an unnatural taxon composed 
of species of different kinships. A taxonomic revision will certainly 
break up the family anti many species will be referred to various 
pleosporaceous genera (or to their vicinity). As suggested above I 
think that the present species is related to Trematosphaeria. For the 
time being, however, it seems appropriate to refer it formally to 
Lophiostoma, in order that it will be considered by workers on that 
group, so I propose the new combination Lophiostoma Ribis (Tracy 

et Earle) L. Holm n. comb.—basionym see above.

Gibl>eri<lea(?) Symphoricarpi TrACY et EARLE ill GREENE, PI. Baker. 1, p. 28 
(1901).

Typus: USA, S. Col., Bob Creek, west of Mt. Hesperus, 10,500 ft, 27.VI. 
1898, on dead twigs of Symphoricarpus, leg. Baker, Earle et Tracy 

n. 173 (NY!).
PI. V b.

The original description is essentially accurate but some details 
should be corrected. The ascocarps are not always “clustered” but 
often solitary and perhaps never coalesced. The “scanty stroma” is 
only a rather poor subiculum. As stated by the authors the spores 
are 3-septate, curved, somewhat reddish brown with lighter end 
cells; according to my measurements 30-38 x 6-7 p.

Tracy and Earle had some doubt whether this fungus could be 
referred to Gibberidea. I have no doubts that it is definitely not a 
Gibberidea but am somewhat hesitative about its true generic place. 
Dr. Margaret Barr has examined the type material and suggested 
that it is better considered as a species of Herpotrichia. In fact, the 
most characteristic trait of the present fungus is the vestiture of the 
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ascocarps which are densely clothed by mycelial hairs, giving the 
aspect of a Herpotrichia. This genus is probably heterogeneous; our 
species is perhaps not a close relative of the type, H. Rubi, but similar 
fungi have been assigned to (lie genus. In order that our species be 
considered in a future revision of Herpotrichia, 1 think it is wise to 
refer it there for the present. With the kind permission of Dr. Barr 

1 credit the new combination to her and so publish the new name 
Herpotrichia Symphoricarpi (Tracy et Earle) M. Barr n. comb.

Gibberidea turfosa Sydow, Ann. Myc. 6, p. 480 (1908).
In my opinion a synonym of Gibberidea Rhododendri, vide p. 235.

Gibberidea Zingiberacearum Rac., Bull. Acad. Sei. Cracovie, Cl. Sei Mat Nat 
1909, p. 385.

Typus: Java, Bogor, in uredosori on leaves of Amomum dealbatum, 1899, 
leg. Raciborski (KRAI).

^ pointed out in the oiiginal diagnosis this fungus is uredinicolous. 
Examination of type material has proved that it is typical Eudarluca 
caricis (Fr.) var. indica (Ramakrishnan) O. Eriksson in Arkiv f. 
botanik, sei. 2: 6, p. 391. ft has been treated in detail by Eriksson 

(1966 & 1967). Apparently it is a common fungus in the tropics. 
According to Raciborski the ascospores will be 3-septate and “hell- 
braunwandig when fully mature. Most spores seen by me are 
1-septate and hyaline or finally very pale yellow. The pseudothecia 
aie immersed in a stroma, as described by Eriksson.

Species non vidi.

Gibberidea abutilonis Rick, Broteria, sér. trimestr. 2(4), p. 183 (1933). 
Typus: Brazil, “in ramo Abutilonis mortuo”.

Gibberidea Leguminis Rehm ex Rick, op. cit., p. 184.
Typus: Brazil, “in vaginis Leguminaceae”.

Nomina nova in hoc opere puhlicata.

Gibberella Bresadolae (Rick), p. 229.
Herpotrichia Symphoricarpi (Tracy & Earle) M. Barr, p. 239. 
Leptosphaeria sect. Syncarpella (Theiss. & Syd.), p. 223. 
Leptosphaeria adesmicola (Speg.), p. 225.
L. arthrophyma (Fairman), p. 229.
L. Heliopsidis (Schw.), p. 230.
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L. pldgia (Cooke & Massee), p. 234.
L. preandina (Speg.), p. 235.
Lophiostoma parasitica (Petr.), p. 234.
L. Ribis (Tracy & Earle), p. 238.
Massarina alnea (Peck), p. 226.
Melanomma conjunction (Petr.), p. 230.
Muellerites n. gen., p. 231.
Muellerites Juniperi (Müller & von Arx), p. 231.
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Explanation of the Plates.

Plate I.

a. Gibberidea Visci; section through "hypostroma” and two ascocarps. — x 80.
b. do.; ascospores at different stages of septation. x 530.
c. Rosenschoeldia paraguaya; ascospore. — x 1300.
d. Gibberidea andina; section through stroma with immersed ascocarps. — x 80. 
e do.; ascospores. — x 530.

Plate II.

a. Gibberidea arthrophyma; section of ascocarps ( x 80), ascospores ( x 530).
b. Gibberidea Artemisiae; section of ascocarps. — x 80.
c. do.; ascospores. — x 530.
d. do.; peridium in cross-section, well developed scleroplechtenchyma. — x 530.
e. do.; detail of d., a pore can be seen in some cells. — x 1300.

Plate III.

a. Gibberidea conjuncla; cross-section of “hypostroma” with two ascocarps. — x 80.
b. do.; ascospores.— x 530.
c. Gibberidea Jimiperi; section of ascocarp. — x 80.
d. do.; ascospores. •— x 530.

Plate IV.

a. Gibberidea parasitica; ascospores. — x 530.
b. Gibberidea plagia; ascospores. — x 530.
c. do.; section through ascocarps on “hypostroma”. — x 35.
d. Gibberidea Ribis; ascospores. — x 530.
e. Gibberidea Nipae; ascospores.— x 530.

Plate V.

a. Gibberidea preandina; ascospores. — x 530.
b. Gibberidea Symphoricarpi; ascospores. — x 530. 

Gibberidea Rhododendri; ascospores. — x 530. 
do.; cross-section of ascocarp. — x 80.
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STUDIES IN GALAPAGOS PLANTS.

V. Some New Botanical Records from the Archipelago.

BY

UNO ELIASSON.

Department of Systematic Botany, University of Göteborg.

In the following paper four new botanical records from the Gala
pagos Islands are reported, collected by my wife and myself during 
a nine months’ period in the archipelago in 1966-1967. The material 
is available at the Riksmuseum, Stockholm.

Plumbago coerulea H. B. K.

Humboldt, Bonpland & Kunth 1817, p. 220.

Stem procumbent with decumbent branches, sometimes climbing, 
more or less sulcate, lower parts glabrous, the uppermost parts with 
short-stalked glands. Branchlets richly glandular. Leaves sessile or 
subsessile, elliptic, acuminate, at base attenuate, 3-7 cm long, 1-3 
cm wide, glabrous. Flowers in bracted spikes, the lowest flowers 
sometimes on a minute pedicel, not more than 1 mm in length. 
Rachis richly glandular. Each flower subtended by one ovate and 
glandular bract, 3-4 mm long and ca. 2 mm wide, and by two 
lateral lanceate bractlets, 1.5-2 mm long, not more than 1 mm wide, 
glabrous or with a few minute glands. Calyx tubular, 6-7 mm long, 
ca. 2 mm wide, deeply 5-lobed, the outer half with stipitate glands, 
the basal part glabrous. Each calyx-lobe lanceate with very narrow 
hyaline margins. Corolla violet blue, 8-10 mm long, with acute 
lobes.

P. coerulea is known from scattered localities on the South Ameri
can mainland. In Galapagos it has been collected only on the crater 
rim of Yolcan Darwin on the island of Isabela. From P. scandens L. 
(von Linné 1762, p. 215) it is distinguished by its violet blue corolla

So. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1



244 UNO ELIASSON

with acute lobes and short (8—10 mm) tube, its basally glabrous 
calyx, and its gland-bearing branchlets and rachis. P. scandens has 
a white or purplish corolla with lobes rounded and mucronulate at 
the apex and a corolla tube ca. 20 mm long, the calyx is gland-bearing 
in all its length, and the branchlets and rachis are glabrous. It is distri
buted from the southern United States to tropical South America 
and is spread almost all over the Galapagos archipelago.

Collections studied: Isabela. Harling 5363, Volcån Darwin, alt. 1200 m, 
June 7, 1959. Eliasson 1759, 1760, Volcån Darwin, western part of crater 
rim, alt. 1250-1260 m, March 29, 1967.

Calceolaria meistantha Pennell

Pennell 1951, p. 96.

Annual. Stem erect or ascending, 3 15 cm tall, often branched, 
villous with flattened, hyaline, generally gland-bearing trichoms. 
Leaf-blades ovate, obscurely crenate, (4-) 7-20 mm long, (3-) 4-16 
mm wide, above dark green with flattened, hyaline trichoms, gener
ally without glands, beneath pale green with scattered trichoms. 
Petioles villous, (1-) 2-10 mm long. Pedicels filiform, 4-15 mm 
ong, vil lous with gland-bearing trichoms. Sepals suborbicular, 2-3 mm 
long, pilose. Corolla yellow, ca. 5 mm long, upper lip upright, lower 
lip projecting forward. Filaments ca. 2 mm long, anthers ca. 0.75 
mm. Style ca. 1.5 mm long. Capsule ca. 5 mm long, distally narrowed.

The genus Calceolaria is considered to be the second largest genus 
of the Scrophulariaceae with some 400 species known at present and 
certainly comprising also many hitherto unknown species (cf. Pen- 
nel op. c., p. 85). It is an Andean genus, extending from southern 
South America to southern Mexico. The genus has been divided into 
two very natural subgenera (cf. Pennell 1945 et op. c.), viz. Chei- 
loncos and Calceolaria. Cheiloncos comprises mesophytic or xero- 
phytic herbs or shrubs with entire to dentate or lobed leaves, and 
with contiguous, similar and fertile anther-cells. Calceolaria comprises 
hydrophytic or aquatic herbs with denticulate to pinnatifid leaves, 
and with separated, dissimilar anther-cells, the lower one tending 
to become sterile. The subgenus Calceolaria has rather few widely 
distributed species, while within the subgenus Cheiloncos there has 
been an important development of endemic species in isolated 
Andean regions.

Calceolaria meistantha belongs to the subgenus Cheiloncos. It is a 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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small herb, characterized by its small corolla and minute androe- 
cium. On the South American mainland it is known from Colombia, 
Ecuador and Peru at altitudes from 1200 m to 2300 m (Pennell 
1951, p. 96) The species and the genus are new to the Galapagos 
Islands. Here it was found on the islands of Fernandina and Isabela 
at altitudes from 960 m to 1530 m.

Collections studied: Fernandina. Eliasson 1638, 1646, eastern part of 
crater rim, alt. 1350 m, March 24, 1967. — Isabela. Eliasson 2019, Cerro 
Azul, southwestern slope, grass area, alt. 960 m, April 26, 1967. Eliasson 

2036, Cerro Azul, southwestern part of crater rim, alt. 1530 m, April 26, 
1967.

Utricularia foliosa L.

Linnaeus 1753, p. 18.

Aquatic herb. Stem free-floating, branched. Leaves repeatedly 
divided into filiform segments, bearing numerous ovoid bladders 
ca. 1.5 mm long. Racemes 5—10-flowered. Peduncles 5-8 cm long, 
gradually narrowed towards base. Bracts obtusely deltoid, purple, 
ca. 2 mm long. Pedicels 5-8 mm, in fruiting stage generally droop
ing. Calyx 2-lipped, each lip broadly rounded at apex, ca. 3 mm long 
and 2.5-3 mm wide, purplish, striated. Corolla yellow, 7—8 mm long. 
Upper lip orbicular, 3-4 mm wide. Lower lip broadly subdeltoid, 
ca. 5 mm long and 8 mm wide, finely striated. Spur conical, ca. 
4 mm long. Capsule globose, 3-5 mm in diameter. Seeds lenticular, 
ca. 2 mm wide, winged with a thin but firm fillet all round.

The species has a wide distribution: Southeastern United States, 
Central America, the Antilles, tropical regions of South America and 
Africa (Fernåndez-Pérez 1964, p. 72).

The genus and the family (Lentibulariaceae) are new to Galapagos. 
The plant was collected on the island of San Cristobal at an altitude 
of 630 m in the small crater lake, called by the inhabitants of the 
island “el Junco”. This is one of the very few permanent fresh-water 
bodies on the archipelago. At my visit to “el Junco” in April 1967, the 
small lake constituted a haunt of Galapagos ducks and as many as 20 
birds could be seen at the same time. The lake was frequently visited 
by frigate birds which used to dive down to the water surface, some
times remaining with lifted wings for some seconds on the surface 
before taking off. As shoots of the Utricularia live free-floating in the 
water and can easily attach to e.g. the foot of a bird, water birds are 
no doubt very important in the dispersal of the plant. Utricularia
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foliosa is most likely to have reached the archipelago from the main
land, attached in some form to a frigate bird or some other water- 
fowl.

Collection studied: San Cristobal. Eliasson 1883, the crater lake “el 
Junco”, alt. 630 m, April 11, 1967.

Jungia hirsuta Cuatr. — Pis. I—II, Fig. 1.
Cuatrecasas 1954, p.48.

Herb, 1—1.5 m high. Stem unbranched, at base ca. 1 cm in dia
meter, villous with many-celled (about 10-celled) trichoms about 
2 mm long. Lower leaves with petioles 5-10 cm long, the blade shal
lowly lobed, 10-15 cm wide. Leaves higher up on the stem sessile, 
semi-amplexicaul (cf. pi. I), irregularly dentate, in shape roundly 
triangular or subovate, 6—10 cm long, 4-7 cm wide. Upper leaf 
surface pilose with unbranched, about 5-celled trichoms. Lower 
surface more or less densely villous with generally unbranched and 
many-celled trichoms.

Flower-heads in a compound panicle, up to 5 dm in length. Rachis 
densely glandular with glands 0.1-0.2 mm long, and villous with 
many-celled trichoms, in the upper parts less villous but very densely 
glandular. Each branch of the central axis with a basal bract 1.5-4 
cm long, subovate and irregularly dentate, densely villous especially 
underneath.

Each flower-head on a densely glandular peduncle 10-20 mm 
long (pi. II). Heads 6-8 mm wide. Involucrum uniseriate (pi. II), 
the peduncle sometimes with one or two outer bractlets. Phyllaries 
lanceate, sulciform (fig. 1 c, d), ca. 5 mm long, glandular (pi. II, 
fig. 1 c, d, i), brownish green, the margins hyaline, whitish or faintly 
violet. Paleae of the central flowers resembling the phyllaries but less 
glandular and more hyaline (fig. 1 a, b).

Flowers white, 20—25 in each head. Corolla 2-lipped (fig. 1 a—d),
4-6 mm long. Lower lip shallowly 3-fid (fig. 1 e), upper lip in fully 
developed flowers outwardly rolled up (fig. 1 c, d), generally deeply 
divided (fig. 1 /), sometimes the lobes united and the lip seemingly 
undivided. Pappus consisting of 20-25 white, plumose setae (fig. 
1 a-d). Achenes narrowly bottle-shaped (fig. 1 a-c) with a ring-shaped 
ridge in the upper end (fig. 1 a-c), when mature often slightly bent, 
in section rounded, the surface glabrous or with a few minute hairs.

J. hirsuta was known previously from the province of Chimborazo 
Su. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Lig. 1. Jungia hirsuta Cuatr. (Elias. 2020). a, b, Young flowers from the central part 
of the head, c, d, Peripheral flowers with phyllaries. e, Lower corolla-lip. /, Upper 
corolla-lip. g, Stamen-tube opened and unrolled. The anthers are emptied, fi, Upper 

part of style with stigma, i, Glands from the dorsal part of the phyllaries.

in Ecuador. The type specimen (Camp E-3011, herb. F) originates 
from the canyon of the river Chanchån near Huigra, altitude 4000- 
4500 feet. It agrees with the Galapagos plant in many important char
acters, e.g. the structure of the flower-heads. The Galapagos plant dif
fers mainly in its glandular involucrum and densely glandular ped-
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uncles. The type specimen has non-glandular involucrum and ped
uncles, the phyllaries are pilose with white trichoms, the peduncles 
pilose or villous. Another specimen (Rose 22225, herb. GH), no 
doubt referable to ./. hirsuta, originates from the vicinity of Huigra, 
“mostly on the Hacienda de Licay”. This specimen matches the holo- 
type very well but has glandular involucrum and peduncles, in this 
respect agreeing with the Galapagos specimen. Evidently the type 
of vesture in J. hirsuta is rather variable. Until additional material 
proves the contrary, [he Galapagos plant seems to fall within the 
limits of intraspecific variation, and is thus referred to Ibis species.

The genus is new to Galapagos. The species was found on the 
southwestern slope of the volcano Cerro Azul on the island of Isa
bela. I he plant was not common, only a few scattered specimens 
were seen, growing in an open grass and bracken area at an altitude 
of 900—1000 m. The vegetation in this area is very strongly influenced 
by large numbers of free-ranging cattle. ./. hirsuta might have reached 
the archipelago in recent times, e.g. by cattle-hunting expeditions 
from the mainland.

Collection studied: Isabela. Eliasson 2020, Cerro Azul, southwestern 
slope, alt. 970 m, April 26, 1967.
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Explanation of the Plates.

Plate I. Jungia hirsuta Cuatr. (Elias. 2020) at alt. 970 m on Cerro Azul, Isabela. In 
the background the slope down to Caleta Iguana and the breakers at Punta Essex 

can be seen. Photo: U. E. 26.4.1967.

Plate II. Flower-head of Jungia hirsuta Cuatr. (Elias. 2020). Note the uniseriate 
involucrum and the densely glandular phyllaries and peduncle.
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THE FORMATION OF MYCORRHIZAE 
IN DIFFERENT PROVENANCES OF PINE 

(PINUS SILVESTRIS L.).

BY

GÖRAN LUNDEBERG.

Institute of Forest Botany and Pathology, Royal College of Forestry, 
Stockholm 50, Sweden

Few investigations have been made on the formation of mycorrhi- 
zae in different provenances and races of the same tree species. 
Linnemann (I960) as well as Wright & Cuing (1962) and Wright 
(1963) indicated that there are differences in the frequency of occur
rence of mycorrhizae on Pseudotsuga menziesii (Ps. taxi folia). From 
Linnemann’s work it appears that the formation of mycorrhizae 
was comparatively good in the viridis-race of Ps. menziesii, while it 
was poorer in the glauca-race; the caesia-race had an intermediate 
position. This result was obtained for 1- and 2-year-old plants as 
well as for 30-60-year-old trees. Also Wright indicates in his work 
that there are significant differences in the frequency of occurrence 
of mycorrhizae on 1-year-old plants, but not on 1 2-year-old plants 
of difierent provenances. Wright also shows that the seedlings which 
formed mycorrhizae earliest also developed best. Since these investi
gations dealt with Ps. menziesii, it therefore seemed interesting to 
study whether there were similar differences between different pro
venances of Pinus siluestris. For this purpose three experiments have 
been performed and will be reported here.

Material and methods.

Experiment No. 1. For this experiment some material was taken 
over from an investigation on the germination of seed from different 
Swedish pine provenances at Ådalen nursery, 25 kilometres north
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of Stockholm (Nyman, 1963). The seed was sown in July 1959 and 
the material was transplanted in 1961. In May 1962 three provenan
ces were selected (Nos. 1, 2 and 3, Fig. 1), one from the northern, 
one from the central and one from the southern part of Sweden. The 
seed material was collected mainly from the same height above sea- 
level. From each provenance ten plants were selected at random for 
the determination of the frequency of occurrence of mycorrhizae. The 
roots were thoroughly washed in running water and the percentage 
of short roots, which had been transformed into ectotrophic my
corrhizae, was determined by means of a binocular microscope 
(10 x). On each plant at least 400 short roots on the uppermost 
secondary roots were examined. Beside this ocular determination, a 
number of short roots were sectioned for microscopic examination 
to check that the classification of short roots was correct.

Experiment No. 2. For the second experiment seeds from three 
other provenances (Nos. 4, 5 and 6, Fig. 1) were sown in spring 
1963 at Olofskog nursery, about 40 kilometres south-west of Stock
holm. In October of the same year, ten plants of each provenance 
were selected at random for mycorrhizal examination as above. All 
short roots (about 100 per plant) were examined.

Experiment No. 3. In the third experiment, too, three pine prove
nances were included (Nos. 7, 8 and 9, Fig. 1). This time the seed 
material was sown in nurseries situated as close as possible to the 
three seed-collection localities. In May three seed strips, one metre 
each, of each provenance were laid out and at the end of October in 
the same year the plants were carefully taken up and sent in refri
gerated boxes with C02-ice to the laboratory in Stockholm for 
examination.

The dry weight of shoot and root and the frequency of occurrence 
of mycorrhizae was determined. All short roots were examined. 
Furthermore, the roots were analysed for their content of soluble 
carbohydrates bv the colorimetric method used bv Meyer (1962,
pp. 10-11).

Results and discussion.

The result from experiments Nos. 1 and 2 is shown in Table I. 
The determination of the frequency of occurrence of mycorrhizae

Fig. 1. Location of source of pine seeds used in exp. No. 1 (localities 1-3), exp. No. 2 
(localities 4-6) and exp. No. 3 (localities 7-9).
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Table I. The frequency of occurrence of mycorrhizae on 3-year-old 
(experiment No. 1) and 5-month-old pine seedlings (experiment 

No. 2) of different provenances.

Nursery
latitude

Seed-
provenance

latitude

Short roots 
transformed to ecto
trophic mycorrhizae

%

Experiment No. 1 Ådalen 66°00' 36 ±3
59°20' 61°30' 75 ±4

55°40' 59 ±5

Experiment No. 2 Olofskog 65°30' 26 ±4
59°10' 60°20' 63 + 2

56°30' 59 ±2

indicates that Ihe plants of Ihe northern provenances had fewer 
short roots transformed into ectotrophic mycorrhizae than plants of 
Central Swedish origin. The southern provenances had an interme
diate position. In general, the plants of the northern provenances 
■were smaller and the roots somewhat weaker.

The result from experiment No. 3 (Table II) shows that the fre-

Table II. The frequency of occurrence of mycorrhizae on 5-month-old pine

Nursery
latitude

Seed-
provenance

latitude

Dry weight 
mg

Sugar content in root 
in % of dry weight**shoot* root*

Älvsbyn 65°40' 28 10 2.6 ±0.1
65°40' 59°30' 34 9 1.9±0.1

55°50' 44 12 1.9±0.1

Olofskog 65°40' 20 14 1.9 ±0.1
59°10' 59°30' 25 13 1.4 ±0.1

55°50' 34 16 1.4 ±0.2

Maltesholm 65°40' 32 21 2.1 ± 0.3
55°50' 59° 30' 47 21 1.4 ±0.1

55°50' 63 31 1.4 ±0.1

Means of * = 42 determinations.
**= 3 determinations. 

*** = 15 determinations.
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quency of mycorrhizae in this experiment, as was the case in experi
ments Nos. 1 and 2, tended to be higher for that provenance which 
had been sown closest to the seed-collection locality. The tendency 
was, however, somewhat less pronounced in experiment No. 3 and 
the figures for the southern provenance sown in the nursery at 
Olofskog were exceptional, since the mycorrhizal frequency in this 
case was as high as that for the Central Swedish provenance (65 per 
cent).

A prevailing characteristic was, however, that during the first 
growing season the provenance of South Swedish origin developed 
best and that the provenance of North Swedish origin developed less, 
irrespective of sowing locality.

The analyses of the soluble carbohydrates in the root system 
showed that the pine seedlings of North Swedish origin had the 
highest content, independent of sowing locality. This result corresponds 
well with Langlet’s (1936) conclusion that the percentage of sugar 
during the autumn is comparatively high in pine seedlings of nor
thern origin. In this connection it is of interest to compare these 
results with those of Björkman (1942). He has shown convincingly 
that the formation of mycorrhizae is correlated with the presence of 
soluble carbohydrates in the roots, and many other investigators have

seedlings of different provenances grown in nurseries at different latitudes.

Number of Short roots transformed to ectotrophic mycorrhizae, %
short roots ----------------------------------------------*--------------------------------------

per plant*** single forked coralloid total***

44 28 21 3 52 ±2
39 21 16 1 38 ±2
48 20 16 1 37 ±3

63 13 22 n 42 + 2
81 24 30 11 65 + 2
81 21 32 12 65 + 2

70 26 19 3 48 + 2
96 17 27 11 55 ±2
90 22 27 16 65 + 1
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confirmed this, e.g. Hacskaylo & Snow (1959), Boullard (1963) 
and Richards (1965), but the last has shown a still stronger correla
tion between mycorrhizal development and the soluble carbohydrate: 
total N ratio.

In experiment No. 3, no such correlation was found, but this fact 
is not surprising, as it is known that other factors might have an 
influence on mycorrhizal formation. For example, Moser (1958, 
1959) has pointed out that there exists an adaptation between trees 
and mycorrhizae-forming fungi of similar origin as regards climate 
— a factor which also tended to dominate the formation of mycorr- 
hizae in the three experiments reported above. For this reason, it 
seems to be desirable to work with equivalent provenances of tree 
and fungus in cultural experiments with mycorrhizae, when good 
mycorrhizal formation is required.

Summary.

The formation of mycorrhizae in pine seedlings (Pinus siluestris L.) 
of different age and of different origin was examined. It was found 
that the frequency of occurrence of ectotrophic mycorrhizae was 
highest for the provenance which had been sown closest to the seed- 
collection locality and it is supposed that factors of climatic nature 
might influence the formation of mycorrhizae.
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SMÄRRE UPPSATSER OCII MEDDELANDEN.

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

Bidrag till Västergötlands mossflora. 2.

Grimmia funalis funnen vid Vänern.

Härom året kunde Hakelier rapportera om riklig förekomst av den 
nordliga Grimmia funalis på strandklippor i Hammars socken i Närke 
(Hakelier 1963). Vätterns nordligaste del hade därmed fått ännu ett nord
ligt inslag i sin intressanta flora och artens sydgräns flyttades ca 36 mil från 
Städj an i Dalarna.

Till de gemensamma dragen i Vänerns och Vätterns växtgeografi kan nu 
även Grimmia funalis läggas. I samband med undersökningar över moss- 
vegetationen på Vänerns stränder påträffades arten 1961 strax söder om 
Jarlehus i Rackeby socken på Kållandshalvöns västsida. Dess sydgräns 
förflyttas därmed ytterligare något söderut.

Grimmia funalis förekommer vid Jarlehus flerstädes i den övergeolitorala 
zonen. Klippmosszoneringen, till vilken jag hoppas få återkomma i annat 
sammanhang, uppvisar här i övrigt inga exceptionella drag. Genom större 
delen av den geolitorala zoneringen, i vilken ett 20-tal arter ingår, förekom
mer bl. a. Amphidium mougeotii, Bryum pseudotriquetrum, Fissidens osmun- 
doides och Rhacomitrium aciculare. Fontinalis anlipyretica är vanlig i 
zoneringens nedre delar, medan Brachythecium plumosum helt dominerar 
de övre. Vid gränsen geolitoral-epilitoral, dvs. ca 45,0 m ö. h. eller 0,7 m över 
sjöns medelvattenstånd, börjar Grimmia commutata, Hypnum cupressiforme, 
Pohlia nutans, Polylrichum juniperinum m. fl. uppträda.

Grimmia funalis uppges hos Möller (1933) på sina nordsvenska lokaler 
förekomma på solöppna, torra berghällar och block, ibland vid älvar. 
Samme förf. konstaterar dock (s. 63): »tyckes ej avsky fuktiga lokaler». Ut
märkande för Vänerlokalen är dess västliga exposition, vilken ger stark in
solation men även kraftigt vågsvall, då den förhärskande vindriktningen är 
sydvästlig.

S. J. Lindgren, som på 1840-talet exkurrerade i området, uppger från 
Jarlehus bl. a.: »Trichostomum aciculare, Dryptodon funalis, patens, An- 
dreaea Rothii jemte täta och grönsvarta tufvor af Jungermannia inflata in
taga de mot Venern stupande hällarne» (1842, s. 73). Hans Dryptodon funa
lis avser dock inte Grimmia funalis utan G. decipiens i vår mening (jfr 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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Möller l.c., s. 61-62) och något material av G. funalis samlat av Lindgren 
vid Vänern finns inte bevarat (muntl. medd. av intendent Elsa Nyholm).

Material från Vänerlokalen har tillsänts Naturhistoriska Riksmuseets 
mossherbarium.

SMÄRRE UPPSATSER OCII MEDDELANDEN

Summary.

Grimmia funalis (Schwaegr.) Schimp. found al lake. Vänern, southwestern 
Sweden. The northern moss species Grimmia funalis is reported from the 
rocky shore of lake Vänern (58°37' N.). Recently the same species has been 
found at the northernmost part of lake Vättern (58°50' N.) (Hakelier, 1963). 
The nearest northern Swedish locality is Städjan in Dalarna (61°55'N.). 
The Fennoscandian distribution is concentrated to the Scandes, where it is 
not uncommon in the sub-alpine and low-alpine belts (Mårtensson, 1956,
p. 120).
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Uppsala universitets Växtbiologiska institution.

Dracocephalum ruyschiana L. återfunnen på Öland.

På Riksmuseet i Stockholm finnes ett ex. av ovannämnda art med föl
jande text på etiketten: »Dracocephalum ruyschiana: Gösslunda, Öland, slu
tet av juni 1942. Inger v. Wachenfeldt.» På herbariearket är dessutom 
fästat ett den 27 december 1948 daterat brev från Rikard Sterner till 
museets botaniska avdelning med följande lydelse: »Härmed får jag till 
Museet överlämna bifogade unicum, det enda, så vitt jag vet, existerande 
belägget för det remarkabla fyndet av denna art på Öland. Tillsammans med 
Nils Albertson såg jag den på angiven plats förliden sommar i tvenne 
små individ. Insamlerskan (lärarinna vid Djursholms samskola) har egent
ligen ej äran av upptäckten utan en för henne ej närmare känd dam, »Fröken 
Berg?». Identifieringen gjordes av stadsfogden i Halmstad Thorsten 
Nordström, vilken liksom de bägge damerna var gäst på Bo pensionat i 
17 -683871 Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1
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Fig. 1. Utsikt över »horvan» med ])i'acocephaluin-\okalen från norr; t.v. i bakgrunden 

åkern omedelbart öster oin »liorvan». Foto 13/8 1967 Sigge Samuelsson.

Vickleby.» Dracocephalum linnes även medtagen i en uppräkning av vissa 
intressanta arter vid Gösslunda hos Sterner 1955, s. 322. Här må anmärkas, 
att Gösslunda är en liten by om fyra gårdar, belägen på östra sidan av Stora 
alvaret inom Hulterstads socken och Mörbylånga kommun.

I samband med en inventering av floran inom vissa områden vid Göss
lunda eftersökte jag Dracocephalum där både 1965 och 1966 men kunde ej 
anträffa den. Flera med byns naturförhållanden väl förtrogna personer till
frågades, huruvida de iakttagit arten i fråga men alla de tillfrågade förnekade, 
att de sett den i Gösslunda eller i dess närhet. Inger v. Wachenfeldt upp
gav vid telefonsamtal den 14 december 1966 följande. Ändamålet med den 
exkursion, varunder Dracocephalum upptäcktes, var huvudsakligen att bese 
Anthericum liliago, som vid Gösslunda har en av sina få lokaler på Öland. 
Dracocephalum växte i ett fåtal ex. i en s. k. horva1 invid alvaret, i närheten 
av växtplatsen för Anthericum. En bekant till Inger v. Wachenfeldt hade 
ännu vid mitten av 1950-talet sett Dracocephalum vid Gösslunda. Någon 
uppgift om att arten i fråga därefter setts vid Gösslunda hade hon ej.

Den 25 juni 1967 hade jag emellertid glädjen att närvara vid återupp
täckten av Dracocephalum vid Gösslunda. I sällskap med en intresserad 
amatörbotanist, Sigge Samuelsson från Albrunna på södra Öland, gjorde 
jag nämnda dag en exkursion till trakten av Gösslunda. Under genomvand-

1 öländskt dialektord med betydelsen inhägnad liten äng, mindre gärde.

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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ring av den omedelbart öster om alvaret och strax väster om byn belägna 
»horva», där huvuddelen av beståndet med Anlhericum liliago växte, fann 
Samuelsson en liten grupp blommande Dracocephalum. Inom en yta av ca 
1/4 m2 växte 11 skott av arten i fråga, varav 5 blommande, 3 med blom
knoppar och 3 sterila (den 12 augusti 1967 anträffades här på 1 m2 18 skott). 
Fyndplatsen var belägen i svagt xerofil snårvegetation vid O-randen av 
»horvan». Jordlagret på fyndplatsen hade ett djup av 25-30 cm.

»Horvan» utgöres av ett i stort sett rektangulärt ängsparti av m.e. m. 
stäppartad karaktär med svag lutning åt O, där en åker vidtager. Ängs- 
partiet har en längd av ca 125 m i V och en bredd av ca 40 m i S. Jordlagret 
är tunt utom i O, åt åkern till; fläckvis går kalkstensgrunden i dagen och är 
då m. e. m. karstartat sönderskuren. Betning förekommer numera i synner
ligen obetydlig omfattning; slåtter äger ej rum.

Vegetationen på fyndplatsen hade vid undersökning den 25 juni och den 
12 augusti 1967 av en provyta på 1 m2 följande sammansättning:

Buskskikt: enstaka ex. av Potentilla fruticosa och Primus spinosa.
Fältskikt: Inula salicina (riklig; dominant), Filipendula vulgaris (riklig), 

Galium boreale (riklig), G. triandrum (riklig), Arrhenalherumpratense, Festuca 
ovina, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, Carex lomenlosa, Orchis 
mascula, 1 halictrum simplex, Helianthemum nummularium, Hypericum per
foratum, Geranium sanguineum, Plantago lanceolata, Primula veris, Veronica 
spicata, Dracocephalum ruyschiana, Prunella grandiflora, Thymus scrpyllum, 
Galium verum, Achillea millefolium, Serratula tinctoria, Centaurea jacea och 
Antennaria dioeca. Strax utanför provytan tillkom Alchemilla glaucescens, 
Potentilla arenaria, Trifolium monlanum och Hieracium pilosella (inkl. II. 
peleterianum).

Bottenskikt: Camptolhecium lulescens, Rhylidiadelphus triquetrus och Hylo- 
comium splendens.

I vegetationen på fyndplatsen kan urskiljas dels betesgynnade arter så
som Festuca ovina, Anthoxanthum odoratum, Potentilla arenaria, Veronica 
spicata, Thymus serpyllum, Antennaria dioeca, Hieracium pilosella och 
Camptolhecium lulescens, dels beteskänsliga arter såsom Dactylis glomerata, 
Thalictrum simplex, Potentilla fruticosa, Geranium sanguineum, Inula sali
cina, Serratula tinctoria, Rhylidiadelphus triquetrus och Hylocomium splen
dens.

Bland »liorvans» växter i övrigt må nämnas Phleum phleoides, Carex ca- 
ryophyllea, C. ericetorum, Anlhericum liliago, Polygonatum odoratum, Orchis 
ustulata, Dactylorchis sambucina, Anemone pratensis, Silene nutans, Viscaria 
vulgaris, Sedum album, S. rupestrc, Coloneaster melanocarpus, Rosa majalis, 
Oxytropis campestris, Helianthemum oelandicum, Seseli libanotis, Cynanchum 
vincetoxicum, Lilhospermum officinale, Origanum vulgare, Centaurea scabiosa, 
Artemisia oclandica (riklig; fläckvis dom.), A. campestris och Aster linosyris 
samt i bottenskiktet Rhytidium rugosum.

Vegetationen på denna »horva» har alltså en starkt kontinental och något 
stäppartad prägel (klippstäpp) men även en tydlig submediterran prägel 
{Anlhericum, orkidéerna, Sedum spp.).

Av speciellt intresse är att Dracocephalum här växer i omedelbar närhet 
av Potentilla fruticosa. Båda arterna kan i Norden betraktas som senglaciala

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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eller preboreala relikter med utpräglat kontinental huvudutbredning. En 
olikhet mellan de båda arterna är dock att Dracocephalum är mer xerotherm 
med förekomst i m. e. m. stäppartad vegetation av typen skogsstäpp och 
bergsstäpp, »Bewohner der subarktischen Steppe, der Waldsteppe und der 
südlichen Taiga» (Wendelberger 1959, s. 314, efter Jalas 1950).

Betr. utbredningen av Dracocephalum i och utom Sverige må blott hän
visas till Sterner 1922, »Plate 3. Map 2» (Dracocephalum m. fl. arter i östra 
Småland och Blekinge) och »Plate 20. Map 16» (Dracocephalum i Europa) 
samt till Hultén 1950, karta nr 1486.

Hultén (1950) placerar Dracocephalum i sin utbredningsgrupp 37 (väst- 
sibiriska, kontinentala växter med anknytning till Skandinavien endast 
över Balticum och Finland). Till denna grupp hänföres bl. a. även Carex 
ericetorum, Anemone patens, Cnidium dubium, Artemisia rupeslris, Cotone- 
aster melanocarpus, Anemone silvestris, Viola rupestris och V. mirabilis; av 
dessa finnes Carex, Cnidium, Artemisia, Cotoneasler och de båda Viola- 
arterna på inägomark i Gösslunda.

Sterner (1922, s. 402-404) hänför Dracocephalum till »Species of thin 
xerofytic foliferous forest»; dit räknar han även Cotoneasler melanocarpus, 
Cijnanchum vincetoxicum, Laserpitium lalifolium, Potenlilla fruticosa, Pulmo- 
naria augustifolia, Vicia tenuifolia och Viola elatior; av dessa anträffas alla 
utom Pulmonaria på inägomark i Gösslunda.

Lavrenko (1961) betraktar Dracocephalum som ängs-skogselement i lik
het med Viola rupestris, Origanum vulgare, Melampyrum cristatum, Crepis 
praemorsa, Hieracium umbellatum och Solidago virgaurea.

Anmärkningsvärt är att Sterner, som redan 1936 publicerade en analys 
av en provyta med »Cetraria islandica-Helianthemum oelandicum-hed» från 
Gösslunda, »i kanten av alvaret strax väster om byn», med bl. a. Anthericum 
liliago ingående i provytan, ej själv upptäckte Dracocephalum där. Att 
Dracocephalum skulle ha invandrat till Gösslunda efter tidpunkten för 
Sterners nyssnämnda undersökning där är ju ytterst osannolikt. Troligen 
har det i Gösslunda sedan lång tid tillbaka funnits en obetydlig förekomst 
av Dracocephalum, vilken undgått uppmärksamheten hos såväl botanister 
som ortsbefolkning. Arten i fråga är ju ej heller, i sterilt eller avblommat till
stånd, på något sätt iögonenfallande på den lokal, där den nu växer. Med 
all sannolikhet har vi här den enda resten av en tidigare större utbredning 
på Öland. Man kan tänka sig att arten inkommit till Öland under senglacial 
eller preboreal tid (jfr Jalas 1950, s 291 ff., och Wendelberger 1959, s. 314). 
Någon orsak till dess nästan totala försvinnande därifrån är ej lätt att finna. 
Klimatiska förändringar med sådan verkan är ej troliga. Mera sannolikt är 
att någon kulturfaktor såsom tidig och (eller) intensiv betning eller tidig 
slåtter har medfört utrotning av Dracocephalum.

Fru Naemi Andersson, änka efter förre ägaren till den fastighet, vari 
»horvan» med Dracocephalum-lokalen ingår, har uppgivit följande om nytt
jandet av »horvan». Denna hade troligen varit föremål för avsevärt svagare 
kulturpåverkan än annan till alvaret gränsande inägomark i Gösslunda. 
Slåtter hade ej ägt rum; betning hade skett genom 8-9 kor, ibland även 
genom 2 hästar, men aldrig genom får. Betningen hade börjat först när 
åkern öster om »horvan» slagits, enär »horvan» stod i öppen förbindelse med 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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åkern. Tidpunkten för slåttern på åkern hade varierat mellan midsommar 
och mitten av juli. Betning hade således aldrig ägt rum under våren eller 
försommaren. Betningen hade ej heller varit begränsad till »horvan» utan 
denna hade tillsammans med norr därom liggande, till arealen avsevärt 
större inägomark bildat en enda betesenhet. Denna betesgång hade pågått 
under sammanlagt cirka en månad varje år fram till i början av oktober. Nu 
angivna förhållanden hade varat under de drygt 30 år fram till 1967 som fru 
Andersson bott i Gösslunda. Liknande förhållanden hade dock med all 
säkerhet rått även tidigare under mycket lång tid.

Den mycket svaga kulturpåverkan, som »horvan» med Dracocephalum- 
lokalen varit utsatt för, åtminstone under relativt sen tid, har säkerligen bi
dragit till bevarandet av Dracocephalum där. En sådan svag kulturpåverkan 
torde ha varit ovanlig på Öland. I all synnerhet alvarmarkerna men även 
inägomarkerna har säkerligen som regel utnyttjats betydligt hårdare än 
»horvan» med Dracocephalum-lokalen. De speciella förhållandena på denna 
»horva» är ju knutna till den närbelägna åkern. Om arten och graden av kul
turpåverkan innan åkern upptogs, vet vi däremot intet. Möjligt är dock att 
en av speciella omständigheter betingad, ovanligt lindrig kulturpåverkan 
kan ha räddat Dracocephalum på denna lokal i motsats till de andra lokaler 
för arten på Öland, som man får förutsätta ha funnits. Jfr Dracocephalum- 
förekomsterna i Västergötland; dessa synes åtminstone i allmänhet vara 
knutna till m. e. m. brant sluttande åsar, moränkullar, kalkbranter och å- 
brinkar (Ätradalen), där kulturpåverkan genom betning eller slätter varit 
jämförelsevis svag (Friden 1948 och Westfeldt 1954). Även de få Draco- 
cephaium-lokalerna i Småland synes utgöras av åssluttningar och åbrinkar 
(Emådalen), där väl kulturpåverkan varit avsevärt svagare än på m. e. m. 
plana ängar och hagmarker (Sterner 1922, s. 305-307). I Ostfenno- 
scandia, vid Onega, växer Dracocephalum likaledes på starkt kuperad mark, 
nämligen på basiska klippor i sjöns närhet (Kotilainen 1944); särskilt må 
nämnas klippa nr 62 hos Kotilainen (s. 135-145) (brant »Riutta-Fels») 
med bl. a. Potenlilla sericea, Cotoneaster melanocarpus, Viola rupestris, 
Androsace sepientrionalis, Thymus serpyllum, Dracocephalum ruyschiana, 
Veronica spicata och Rhytidium rugosum; här torde kulturinflytandet ha 
varit mycket svagt eller obefintligt.

Litteraturförteckning.

Fridén, L., 1948: Ny förekomst av Stipa pennata L. i Västergötland. 
Stäppfloran i ett kame-landskap på sydöstra Falbygden. — BN. 
Lund.

Hultén, E., 1950: Atlas över växternas utbredning i Norden. — Stockholm. 
Jalas, J., 1950: Zur Kausalanalyse der Verbreitung einiger nordischen Os

und Sandpflanzen. — Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo, 24:1. 
Helsinki.

Kotilainen, M. J., 1944: Über Flora und Vegetation der basischen Felsen 
im östlichen Fennoskandien I. — Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. 
Vanamo, 20:1. Helsinki.

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1



Lavrenko, E. M., 1961: Yegetatio stepparum Kazakhstaniae septentrionalis.
— Gebotanica XIII. Moskva-Leningrad.

Sterner, R., 1922: The continental element in the Flora of South Sweden.
— Geografiska annaler 1922. Stockholm.

—»—, 1936: Ekologiska iakttagelser över Helianthemum oelandicum (L.)
Willd. — Acta Horti Gotoburgensis XI. Göteborg.

—»—, 1955: Sydöländska lundar. — Natur på Öland. Uppsala. 
Wendelberger, G., 1959: Artemisia oelandica (Besser) Kraschen. — ein 

Waldsteppenrelikt auf Öland. — Bot. Jb. 78. Stuttgart. 
Westfeldt, G. A., 1954: Floran i nordöstra delen av Sjuhäradsbygden. 

— SBT 48. Uppsala.

Lars Rodenborg.
Lappkärrsvägen 48, Stockholm 50.

Floristiska anteckningar från Nynäshamn 
och trakterna däromkring.

Under de sex år, som jag varit bosatt i Nynäshamn, har jag gjort anteck
ningar om floran. Nedanstående förteckning utgör en komplettering till upp
gifterna i »Stockholmstraktens växter» (2: a uppl., Stockholm 1937). De i 
denna bok omnämnda Ösmoplatserna Hamnvik, Kallsta, Nynäs och Stock- 
bonäs höra numera till Nynäshamn.

En stor del av fynden är som synes antropokorer, som naturligt är i ett 
nytt och expansivt samhälle.

Följande gruppering inom undersökningsområdet har gjorts.
A. De större höjdplatåerna är barrskogsklädda med en trivial flora med få 

undantag: Chimaphila umbellata utefter en gångstig i branten SO om Sand- 
liamnsgatan och ormgran ovanför bågskytteplanen vid Nicksta.

B. Den långsträckta kusten sätter sin prägel på vegetationen. På det 
sandiga Knappelskär inom friluftsreservatet växer bl. a. Atriplex glabriuscula 
och på utfyllningar vid hamnen Polygonum lapathifolium ssp. nodosum samt 
P. oxyspermum.

C. Mellan järnvägsspåren i hamnen växte i början av 1960-talet rikligt 
med Linaria repens och vulgaris samt hybriden dememellan. Nu är hybriden 
helt och hållet bortskyfflad. »Banväxten» Chaenorrhinum minus finns vid 
stationen och även vid anhalten Havsbadet fastän i ringa mängd samt ut
efter järnvägsspåren vid hamnen. Vid Nynäsgårds anhalt består jordmånen 
av sand, varför det uppstår en helt annorlunda flora framemot viadukten 
med bl. a. Chenopodium bonus-LIenricus, Melandrium album, Oenothera 
biennis, Ononis repens och Potentilla recta.

D. Den rätt livliga bebyggelsen av nya områden och som följd därav nya 
vägar och gator ger anledning till uppkomsten av efemära ruderatområden. 
I början av detta årtionde fanns på norra sidan av lerslätten mellan Hamn- 
viksvägen och Änggatan ett par mindre högar, antagligen ditkörda från 
någon trädgård, med bl. a. Panicum miliaceum (i mängd), Setaria verticillala 
v. ambigua (1 ex.), Solanum lycopersicum. Allt är numera bortskyfflat.
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Yid förlängningen av Idunvägen fram mot Änggatan och Estövägen 
genom Gröndalsskogen sammanfördes ett par större jordhögar, så att 1966 
där fanns jämte vanliga ruderatväxter ett fåtal ex. a v Anagallis arvensis, 
Chenopodium polyspermum f. cymosum, Euphorbia peplus, Hesperis matrona- 
lis f. inodora, Plantago indica (1 ex.), Reseda lutea, Reseda odorata (1 ex.), där
jämte Rumex longifolius x oMusifolius i många vackra exemplar, Solanum 
lycopersicum samt dill och lejongap (1 ex.).

E. Från de många villaträdgårdarna har trädgårdsflyktingarna kommit: 
Achillaea ptarmica med fyllda blommor vid Havsbadet, Ambrosia artemisii- 
folia i en övergiven trädgård i Estö, Centaurea rhenana, Clematis vit-alba L. 
på några berghällar efter stranden i Trekanten (den täckte flera m2 men är 
numera borta), Digitalis purpurea i Estö, Hieracium aurantiacum i ett dike 
i Trekanten, Lactuca macrophylla på Änggatan, Malva moschala vid Havs
badet, Malva silvestris ssp. mauritiana, Rubus laciniatus i ett dike på Äng
gatan samt Rudbeckia laciniata i närheten av Havsbadet.

F. Genom avstyckning till tomter och gator uppstår en förintelse av den 
ursprungliga floran, så t. ex. på ängen vid Yikgatan och Videgatan med sina 
hundratal av Epilobium Lamyi samt hybriden med parviflorum; på vänd
platsen i slutet av Vikgatan åt sjön till med Holcus mollis; utefter Estövägen 
med den i början av 60-talet på ett par platser växande Geranium bohemicum.

G. Ett vackert exempel på neofytvegetation finns i en lund mitt emot 
kyrkogården för Nynäs gods. På ett rätt stort område inne i lunden har det 
varit en avskrädesplats. Vintertid är marken slät och täckt av avfallna blad 
från lövträden runt om. Under maj månad börjar växtligheten visa sig, så 
att vegetationen under sommaren bildar en veritabel djungel av den redan 
förut från området kända Symphytum asperum, som sammanklängande kan 
nå meterhögt. Bottenvegetationen utgöres även av Allium ursinum, som ej är 
sällsynt i omgivningen. I bakgrunden höjer sig Heracleum mantegazzianum 
4 å 5 m upp. Den växer också vid ett dike intill gårdens uthuslängor, och 
det är väl därifrån den ursprungliga spritt sig. Nu börjar smärre exemplar 
också visa sig i Gröndalsbacken och Estö.

Artförteckning.

Picea abies ssp. europaea f. virgata. A.
Lemna trisulca. Ö: Gryt i ett dike.
Setaria verticillata v. ambigua. D.
Panicum miliaceum. D, hamnens norra del.
Festuca arundinacea. Hamnen.
Holcus mollis. F.
Bromus inermis. Hamnen, Nicksta.
Carex remota. Infarten till friluftsreservatet Lövhagen.
Rumex longifolius x obtusifolius. D.
Rumex crispus x longifolius. Estö.
Rumex crispus x obtusifolius. S om Gröndalsskolan.
Polygonum oxyspermum. Hamnen, Trekanten.
Polygonum aequale ssp. oedocarpum. Nicksta.
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Fig. 1. Neofytvegetation med Heracleum mantegazzianum mitt emot kyrkogården för

Nynäs gods.

Polygonum aviciilcire v. calcalum. Stranden mellan Estö och Nicksta. 
Polygonum aviculare v. eximium. Gröndalsbacken.
Polygonum lapathifolium v. nodosum. B.
Chenopodium polyspermum v. acutifolium. Motorbåtskajen (1 ex.). 
Chenopodium polyspermum f. cymosum Chev. D, Gröndalsbacken. 
Chenopodium hybridum. Gröndalsbacken.
Atriplex glabriuscula. B.
Alriplex patula f. anguslissima. Estö. Gröndalsbacken.
Viscaria vulgaris v. pallens N & A. Ö: Nibblegården.
Viscaria vulgaris v. salina Neum. Nära Knappelskär.
Silene nulans v. infracta. Ö: Gryt.
Melandrium album. C.
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Anemone nemorosa v. purpurea. Nynäs gods, en hel bergavsats med vacker 
skiftning på håll.

Anemone nemorosa f. viridans Beck. Estö.
Clematis vit-alba L. E.
Ranunculus auricomus-gruppen. Av mig insamlat material har bestämts 

av lektor Erik Julin. Fynd av ssp. lacer och ssp. spissus ha medtagits i 
del IV av hans arbete »Der Formenkreis des Ranunculus auricomus L. in 
Schweden» (I-IV, del III tills. m. J. A. Nannfeldt) (Ark. f. Bot., Ser. 2, 
Bd 6, 1963-1967). Följande fynd ha tidigare ej publicerats:

Ranunculus auricomus ssp. acutifrons Julin (ej publicerad). Nynäs gods: 
gles lövskog och äng.

Ranunculus auricomus ssp. ariodens Julin (ej publicerad). Estö: dike, me- 
delfuktigt (nu igenlagt).

Ranunculus auricomus ssp. dadylophylloides Julin (ej publicerad). Ny
näs gods: äng.

Ranunculus auricomus ssp. evolutus Julin (ej publicerad). Hamnvik: ört
backe med ek.

Ranunculus auricomus ssp. isophyllus Julin (I). Estö: medelfuktigt dike 
(nu igenlagt); mellan Hamnvik och Lövhagen.

Ranunculus auricomus ssp. obtusulus (Markl.) Markl. ap. Olofsson. 
Hamnvik: betesmark.

Ranunculus auricomus ssp. pastorum H. Sm. ap. Julin & Nannfeldt (III). 
Estö, Hamnvik: hasseldunge med vitsippor, park med grov almskog; inloppet 
till Hamnviksviken: artrik barrskog; oljehamnen: klippig terräng; Änggatan: 
fuktig ängsmark.

Ranunculus auricomus ssp. pentameres Julin (ej publicerad). Mellan 
Hamnvik och Lövhagen: alskog.

Ranunculus auricomus ssp. porredilobus Julin (II). Nynäs gods: tuvig 
äng.

Ranunculus auricomus ssp. pullus Markl. Sorunda: Västerby vid Grund
sjön i hönsgård nära sjökanten.

Ranunculus auricomus ssp. Sundinii Julin (ej publicerad). Hamnvik 
(bortskyfflad); Änggatan: fuktig gräsmark (platsen nu bebyggd); Ösmo: 
mot sjön Älgviken: dike.

Ranunculus auricomus ssp. vastifolius Julin (ej publicerad). Nynäs gods: 
äng.

Ranunculus flammula v. intermedia. Gröndalsskogen.
Ranunculus flammula f. serrata. Gröndalsskogen.
Papavcr rhoeas. Tillfällig: Estö, Järnvägsgatan.
Corydalis solida v. laxa. Torö, Lilludden.
Lepidium campestre. Estö, hamnen, hotellet.
Lepidium ruderale. Hamnen 1963.
Thlaspi alpestre. Hamnen, reservatet (Norrvalla).
Bunias orientalis. Nära stationen 1 ex. 1963.
Rorippa silvestris. Nära stadshustorget, Estö, Änggatan.
Hesperis malronalis f. inodora. D.
Reseda odorata. D.
Reseda lutea. D.
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Sedum sexangulare. Järnvägsbanken mellan Estö och Nicksta, oljehamnen. 
Rubus laciniatus. E.
Potentilla recta. C.
Potentilla norvegica. Gröndalsbacken.
Ononis repens. C.
Medicago sativa. Hamnvik, nära stadens kyrkogård.
Melilotus officinalis. Hamnen, mellan Nynäs gods och staden.
Astragalus glycyphyllus. Järnvägsgatan.
Lathyrus palustris. Ö: Lund (rikligt).
Geranium columbinum. Änggatan, västra delen.
Geranium bohemicum. F.
Euphorbia peplus. Trädgårdar inne i staden, i ruderatområden t. ex. D. 
Malva moschata. E.
Malva silveslris ssp. mauriliana. E.
Viola montana. S om Hamnvik.
Epilobium utöver de i denna tidskrift 58:2 nämnda:
Epilobium hirsutum. Ö: Gränja.
Epilobium montanum x roseum. Estö, Havsbadet.
Epilobium collinum x montanum. Strandvägen.
Epilobium collinum x obscurum. Estö.
Epilobium rubescens f. rubriflorum. Nära stadens kyrkogård (1 ex. med 

båda röda och vita blommor), reservatet, Muskö: Guldboda.
Epilobium Lamyi. Flerstädes.
Epilobium Lamyi x parviflorum. F, Estö, Havsbadet.
Oenothera biennis. C, mellan Estö och Nicksta.
Hedera helix. Norra skolan, i sluttningen ovanför, sålunda norra delen 

av Ösmo.
Conium maculatum. Hamnviksvägen (1 ex. 1962).
Aethusa cynapium v. data (Friedl). Ö: Nibble.
Anethum graveolens. D.
Heracleum mantegazzianum. G.
Chimaphila umbellata. A.
Calluna vulgaris. Med vita blommor i reservatet.
Anagallis arvensis. D.
Vinca minor. Marktäckande i lunden mitt emot kyrkogården för Nynäs 

gods.
Leonurus cardiaca. Ö: Jursta.
Solanum lycopersicum. D.
Verbascum nigrum x thapsus. Torö: Storudden.
Linaria repens. Västerhaninge: Hemfosa stationsplan.
Linaria repens x vulgaris. C.
Antirrhinum majus. D.
Chaenorrhinum minus. C.
Digitalis purpurea. E.
Euphrasia brevipila ssp. subbrevipila v. glabra. Havsbadet.
Euphrasia brevipila ssp. eubrevipila x curla. Estö, Havsbadet.
Euphrasia brevipila ssp. eubrevipila v. glabra. Hacktorp.
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Euphrasia brevipila ssp. eubrevipila v. glabra x curta. Nära stadens kyrko
gård.

Plantago indica. D.
Galium mollugo x verum. Hamnen, Videgatan.
Ambrosia artemisiifolia. E.
Rudbeckia laciniata. E.
Helianthus annuus. Hamnen.
Achillaea ptarmica. Med fyllda blommor, E.
Chrysanthemum corymbosum. Estö, trädgårdsflykting.
Chrysanthemum leucanthemum f. hispidum Bönningh. Estö (1 ex.). 
Artemisia vulgaris v. coarctata. Hamnen, Järnvägsgatan.
Centaurea rhenana. E.
Lactuca macrophylla. E.
Hieracium aurantiacum. E.

Ö =Ösmo socken. Nibble är det kalkrika berget öster om vägen till Gryt i 
Ösmo socken.

Torsten Sundin.
Odensbergsgatan 5, Örebro.
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Ytterligare fynd av Ricciocarpus natans (L.) Corda i Vänern.

Förutom ett fynd av Ricciocarpus natans i Vänern, beskrivet i denna tid
skrift (Bd 38, H 2), iakttog jag för 8 år sedan nämnda levermossa något så 
när rikligt vid en brygga i Vänern mitt emot Alsters station nära Karlstad. 
När jag nu i sommar hade tillfälle att besöka samma ställe, fann jag några 
få exemplar vid en brygga en liten bit från den förutnämnda inne bland 
vassen.

Örebro den 12 september 1967.
Torsten Sundin

Floran i Brandstorp socken.

Under somrarna 1963-65 utförde jag en inventering av kärlväxtfloran i 
Brandstorp sn i Ö. Västergötland, ett arbete, som från början var avsett 
som 3-betygsarbete i botanik vid Göteborgs Universitet. Då mina studie
planer sedermera ändrades, fullföljde jag ej denna avsikt, och framlägger 
i stället här resultatet i sammandrag.

Folkskollärare P.-Y. Malterling, Mullsjö, som tidigare har genomströvat 
socknen, har varit mig till stor hjälp. Fil. lic. Garl-Axel Jansson och fil. dr. 
Carl Blom, Göteborgs Botaniska Trädgård, har svarat för bestämning av 
kritiska släkten och arter. Uppsatsen har granskats av intendent Bo Peter
son, Göteborgs Botaniska Trädgård.
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Naturförhållanden. Brandstorp sn är belägen längs västra Vätterstranden 
i Fågelås kommun S om Hjo, och är ca 13 km lång och 6 km bred. Vid 
Vättern sträcker sig längs hela socknen en rasbrant med en höjd av 10-15 m. 
Ovanför rasbranten finns en mer eller mindre bred slättremsa, till stor del 
uppodlad. Kustremsan genomskäres i öst-västlig riktning av ett stort antal 
bäckdalar, av vilka de mest betydande är Svedåns, Rödåns, Holmåns 
och Skämningsforsåns. Västra delen av socknen utgör en del av Hökensås 
med höjder upp till 250 m ö. h. Inom socknen finns en större sjö, Al vasjön.

Berggrunden utgöres huvudsakligen av grå gnejs eller granit; längst i NO 
resp. SO finns en kil av den s.k. Visingsöformationen, bestående av sandsten 
eller skiffer. Dessutom finns små isolerade förekomster av diorit och hyperit.

Moränleran jämte issjösanden är de vanligaste jordarterna. Kalkhalten är 
låg. Issjösanden äger stor utbredning i Hökensåsområdet. Sanden är van
ligen mycket fin, nästan mjölig. Det senglaciala havet har höjt sig till ca 
120 m och där utbildat en erosionsterass, tydligast markerad mellan Rödån 
och Grönestad, där den följs av landsvägen. De marina avlagringarna där 
nedanför är sand och lera. Omfattande torvmossar finns fr. a. i NV.

Vegetation och Hora. Den dominerande vegetationen utgöres av Hökens
ås’ vidsträckta tallhedskogar och tallmyrar. Det största sammanhängande 
tallhedsområdet är Svedmon i SV, ett extremt näringsfattigt område, där 
markskiktet domineras av Cladonia-arter (C. rangiferina, silvatica och al- 
peslris). På myrarna, ofta bevuxna med låg, gles tallskog, domineras tuvorna 
av Ledum, Calluna, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum. Dess
utom förekommer övriga Vaccinium-arter, Empelrum, Andromeda, Erica, 
Rubus chamaemorus, Trichophorum caespitosum, Drosera rolundifolia.

Kring de talrika myrgölarna och i områden med rörligt grundvatten till
kommer några element: Betula, Ainus glutinosa, Molinia, Juncus-arter, 
Agroslis canina, Carex magellanica, Eriophorum anguslifolium, Rhynchospora 
alba, Peucedanum palustre, Comarum paluslre, m. fl.

I de små myrsjöarna påträffas stundom glesa Phragmiles-best&nd och 
även Lobelia, men viktigare är Carex lasiocarpa och roslrala, Lysimachia 
thyrsiflora, Equisetum fluvialile samt Nuphar luteum. Ett särfall utgör Alva- 
sjön, socknens största sjö, till formen nästan cirkelrund, utgörande en stor 
sänka i de kuperade issjöavlagringarna. Här är vegetationen rikare. Typiska 
strandarter är Glyceria maxima och fluitans, Ranunculus replans, Scutellaria 
galerieulala, Mentha arvensis, Alisma, Bidens tripartita, Polygonum-arter, 
Gnaphalium uliginosum, Epilobium palustre, Liltorella uniflora. Av submersa 
växter och flytbladsväxter påträffas Sparganium- och Potamogeton-arter, 
Myriophyllum alterniflorum samt Subularia aqualica, som fläckvis är matt
bildande. Glyceria maxima bildar nära land täta vassar, längre ut avlöst av 
Phragmiles, Equisetum fluoiatile och Scirpus lacuslris. Lobelia är på vissa 
partier talrik.

Sjön får betraktas som typiskt oligotrof, närmast en Lobelia-sjö, men före
komsten av fr. a. Glyceria maxima tyder på en viss eutrofiering. Bebyggelsen 
kring sjön är obetydlig, men kan i äldre tider ha varit mer omfattande. 
— N om sjön kring godset Alvasjö finns lundvegetation med flera kultur
spridda arter, bl. a. bok och parklind.
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Fig. 1. Strandparti vid Vättern nära Häldeholm. Foto förf.
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Rasbranten mot Vättern är en karaktäristisk och från Brandstorp till Jön
köping tämligen homogen ståndortstyp, endast avbruten av de talrika bäck
dalarna samt vid Svedudden av ett deltaområde kring Svedåns mynning. 
Stranden är klapper- eller klippstrand (se bild), och rasbranten, som har en 
lutning av 30 å 40°, uppvisar en troligen genuin urskogsvegetation. Jord
månen är sand. Längst ned bildar Alnus incana en ridå med grenarna 
hängande ut över vattnet och rötterna delvis frilagda av vågsvallet. Längre 
upp tillkommer andra buskar och träd, t. ex. Salix caprea, Betula, Acer, 
Sorbus aucuparia, Primus avium, Quercus, Ribes uva-crispa. Överst finns ofta 
mer eller mindre nedrasade stora tallar från den ovanför belägna skogen.

Fältskiktet är glest p.g.a. ständiga småras, och typiska arter är Valeriana 
sambucifolia, Oxalis, Poa nemoralis, Lactuca muralis, Geranium robertianum, 
Scrophularia nodosa, Moehringia trinervia; på vissa partier Adoxa moschatel- 
lina, Circaea alpina, Impaliens noli-tangere.

I detta sammanhang må nämnas de havsstrandelement, som förekommer 
vid vissa sandstrandspartier kring Vättern, t. ex. vid Svedudden; nämligen 
Elymus arenarius och Carex arenaria.

Ren lövskog är i stort sett begränsad till socknens NÖ-hörn samt i bäck
dalar och kring gårdar. Skog av lundkaraktär påträffas på några få ställen, 
bl. a. en asklund (Fraxinus-geofytlund) vid Skämningsfors med riklig Mer- 
curialis samt blåsippa, Pulmonaria officinalis m. m. — Märklig är förekoms
ten av Hedera helix, Daphne mezereiim och Polygonatum verticillatum inom 
ett litet område i Svedåns dalgång vid Sibbatorp.
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Det artrikaste växtsamhället, en lågvuxen örtäng, påträffades i hagnatur 
nära Brandstorp k:a, där en provyta om 400 mI 2 hyste 74 kärlväxtarter.

Artförteckning. I den nyutkomna »Västergötlands Flora» av Karl Has
selrot finns de flesta av mina lokaluppgifter medtagna. Här nedan upp
räknade arter utgör endast en komplettering med nyfunna växtlokaler. 
Totalt har ca 520 kärlväxtarter påträffats.

Equiselum hiemale. Grönestad, Hästebäcken.
Botrychium limaria. Flera lokaler.
Juncus atpinus (det. Jansson). Häldeholm (klippstrand vid Vättern). 
Poa pratensis ssp. irrigata (det. Blom). Svedudden.
Agrostis gigantea. Stensfors.
Roegneria canina. Flera lokaler vid Vätterns rasbrant.
Trichophomm alpinum. Häldeholm (klippstrand vid \ ättern).
Carex cricetorum (det. Blom). Nätebäcken, Grenabolet.
Actaea spicata. Hästebäcken.
Myosurus minimus. Grönestad.
Papaver argemone. Hästebäcken, Brandstorp samhälle.
Crataegus monogyna. N om Brandstorp samhälle.
Acer campeslre. Förvildad (?) nära Brandstorp k:a.
Rhamnus cathartica. Liden.
Linaria bipartila. Hästebäcken (ett ex. 1964; trol. inkommet med jord 

från Falbygden).
Veronica beccabunga. Stensfors.

Litteratur.

Hasselrot, K., 1967: Västergötlands flora. — Lund.
Rudberg, A., 1902: Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och 

kärlkryptogamer. — Mariestad.
Sveriges Geologiska Undersökning: Beskrivning till kartbladen Gränna och 

Gällö.
Bruno Toftgård.

Växelmyntsgatan 34, Göteborg V.

Juncus arcticus ssp. balticus (Willd.) Hyl. funnen vid Ånnsjön 

i västra Jämtland.

I samband med inventering av myrvegetation vid Ånnsjön, sommaren 
1964, upptäcktes en för fjällområdet i Jämtland ny art, nämligen Juncus 
arcticus ssp. balticus.

Arten iakttogs på två lokaler, dels i ett rikkärr ca 1 km SO om Enafors 
stn, dels på en fastmarksholme ute på Åsanmyren, ca 1 km SO om Åsan hpl. 
I kärret vid Enafors förekommer den i ett par olika typer av växtsamhällen,
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bl. a. ett mosse-tuvsamhälle med Betula nana, Calluna vulgaris, Carex nagi
nata och Plewoziiim schrcberi och i ett betydligt artrikare rikkärrsamhälle 
av fastmattstyp med bl. a. Carex capillaris, C. flava, Angelica silvestris, 
Saussurea alpina, Geranium silvalicum, Campijlium stellatum, Drepanocladus 
revolvens s. lat. och Sphagnum warnstorfii. Lokalen vid Åsan är av heit 
annan typ. Där växer den tillsammans med Juncus trifidus och Empetrum 
nigrum s. lat. i ren sand. Bottenskikt saknas.

Habituellt avviker exemplaren frånÅnnsjön något från typisk J. balticus. 
Blomställningen är glesare och mer fåblommig. Exemplar från Enafors od
las i Uppsala botaniska trädgård (Björkbäck, nr 1967:19).

Ånnsjölokalerna har visst växtgeografiskt intresse, då de är belägna mellan 
utbredningsområdet i kambrosilurområdet och förekomsterna vid norska 
kusten. (Jfr bl. a. Lange 1938, karta nr 43, och Hultén 1950, karta nr 440.) 
Lokalerna kommer att beskrivas utförligare i en planerad uppsats om myr
vegetation vid Ånnsjön.

Litteratur.

Hultén, E., 1950: Atlas över växternas utbredning i Norden. — Stockholm. 
Lange, T. H., 1938: Jämtlands kärlväxtflora. — Acta Botanica Fennica, 21. 

— Helsingfors.
Folke Björkbäck

Sektionen för botanik, Riksmuseum, Stockholm 50

Announcement of Symposium on Fungi.

The University of Tennessee announces a symposium on the Evolution 
of Higher Basidiomycetes, sponsered by the National Science Foundation, 
and honoring the 80th birthyear of Dr. L. R. Hesler. The symposium will 
be held at the University August 5-10, 1968, and will bring together the 
world’s leading investigators to discuss the morphological, cytological, 
genetic, nutritional and biochemical approaches to the study. Information 
on registration may be obtained by writing directly to Dr. Ronald H. 
Petersen, Department of Botany, University of Tennessee, Knoxville, 
Tennessee 37916.

Ronald H. Petersen.
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RECENSIONER.

Karl Hasselrot, Västergötlands flora. Förteckning över kärlväxter. 
Berlingska Boktryckeriet, Lund 1967. Statens naturvetenskapliga forsk
ningsråd, Stockholm (distributör). 175 sid. + utvikningskarta.Prisinb.26:—.

På något undantag när har samtliga syd- och mellansvenska landskap 
sina egna lokalregistrerande kärlväxtfloror, fastän av högst varierande aldei. 
Moderna floror — ofta med detaljerade prick-kartor — föreligger från Öland 
(1938), Blekinge (1942), Bohuslän (1945), Dalarna (1949) och Värmland 
(1952)' Till denna kategori bör även Almquists föredömliga detaljredovis
ning av Uppsalatraktens växter [Flora upsaliensis] (1965) räknas. — I stort 
behov av nya floror är bl. a. Småland (1857), Närke (1866), Södermanland 
(1871), Västmanland (1877) och Östergötland (1901). Till helt nyligen kunde 
även Västergötland räknas in i denna senare kategori. Precis lagom till lält- 
säsongens början förelåg nämligen överstelöjtnant Karl Hasselrots länge 
bebådade »Västergötlands flora», som nu ersätter kontraktsprosten August 
Rudbergs opretentiösa »Förteckning» av år 1902.

Med tanke på dynamiken i florans sammansättning, inte minst beroende 
på olika mänskliga åtgärder, är det önskvärt med så stor samtidighet som 
möjligt i de inventeringar, som skall ligga till grund för cn aktuell land- 
skapsflora. Kravet att en flora skall vara aktuell betyder dock ingalunda att 
uppgifter om en arts tidigare uppträdande (första fynd, spridning, bort- 
döende osv) för den skull skall negligeras.

Kravet på samtidighet kan inom rimliga gränser anses uppfyllt för V äs- 
tergötlands del. Om man nämligen försöker överblicka de (hela kärlväxt- 
floran omfattande) inventeringar, som publicerats efter 1902, finner man att 
nästan allt av intresse faller efter 1920. J. A. O. Skärmans ovärderliga insats 
faller mellan åren 1916 (Undenäs och Tived) och 1946 (Bredvik). Hans 
arbete avsåg båda länsdelarna, med arealmässig tyngdpunkt på Skaraborgs 
län, från vilket viktiga helinventeringar även publicerats av bl. a. N. Albert
son, J. F. Nordwall och T. Sundin. Inom Älvsborgs läns västgötadel har 
ett pionjärarbete utförts av G. A. Westfeldt och U. Bergengren. Deras 
och Skärmans inventeringar kompletteras av E. Carlsson, U. Eliasson, 
och T. E. Hasselrot.

Lägger man in dessa intensivstuderade områden på en karta, finner man 
att mycket stora arealer tycks kvarstå att undersöka. Medan Älvsborgs län 
till ca § täcks av efter 1920 publicerade helinventeringar, blir motsvarande 
siffra för Skaraborgs län betydligt lägre eller mellan \ och Det vore 
naturligtvis fel att kalla dessa arealer för »vita fläckar». Många av dem har 
berörts antingen av m.l.m. extensiv — men för den skull inte mindre värde-
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full —- floristisk aktivitet, vars resultat föreligger i ett otal skrifter av typen 
»Floristiska notiser» och »Bidrag», eller av undersökningar med annan bota
nisk inriktning än den rent floristiska.

Hasselrot hade tidigare deltagit i arbetet på en ny östgötaflora. Det 
var därför naturligt för honom att vid återbördandet till fädernelandskapet 
gripa sig an med den svåra och tidskrävande uppgiften att utge en ny för
teckning över Västergötlands växter, ett företag som ingen hittills ensam 
velat påtaga sig och vars resultat av många var oändligt efterlängtat.

För att i möjligaste mån utfylla de i det föregående påtalade luckorna i 
landskapets floristiska geografi, skaffade sig Hasselrot ett stort antal med
hjälpare med mycket skilda yrkesinriktningar. Vid en genomgång av för
teckningen över meddelare och samlare kan man konstatera att många av 
de »vita fläckarna» bör ha blivit mindre framträdande. Ett 20-tal regelrätta 
växtförteckningar omnämnes i denna sammanställning, och det vore önsk
värt om så många som möjligt av dessa kunde göras tillgängliga antingen 
genom publicering eller genom överförande av dem liksom av allt annat o- 
publicerat material bakom floran till Riksmuseet — deras detaljdata behövs 
för framtida framställning av prick-kartor. — Trots att det självklart kvar
står såväl geografiska som andra luckor, kan vi dock fastslå att det till
gängliga faktamaterialet fullt ut räcker för en aktuell landskapssamman- 
ställning. Läggs därtill det rika äldre materialet bör även den »historiska 
delen» kunna bli av största värde.

Låt oss efter denna långa inledning, som är nödvändig som bakgrunds- 
teckning, då sådan helt saknas hos Hasselrot, detalj granska den nya väst- 
götafloran. Av bokens 175 sidor upptar de inledande 32 — förutom en floris
tisk växtgeografisk översikt, som vi skall återkomma till längre fram — en 
källförteckning, som lämnar mycket övrigt att önska, ovan nämnda lista 
över meddelare och samlare samt en förteckning över (stor)kommuner och 
socknar, vilken anknyter till en utvikningskarta i slutet av boken.

Landskapet avgränsas på i botaniska sammanhang gängse vis, dvs Göte
borgsområdet uteslutes liksom även de i Göteborgs och Bohus läns flora 
upptagna socknarna Angered och Nödinge, trots att de medtagits på kartan.

Nomenklatur och artavgränsningföljer Hylander (1955). För varje taxon 
anges en enkel frekvensuppgift, ofta differentierad för olika delar av land
skapet. För flertalet taxa följer sedan en lokaluppräkning ordnad efter läns- 
delarna och inom dessa sockenvis/kommunvis i stort från norr mot söder. 
Naturgeografiskt likartade områden omfattande flera socknar (eller delar av 
sådana) används, där så är möjligt (ex. Tiveden, Yaraslätten, Kinnekulle, 
Falbygden, Götaälvsdalen m.fl.). En enkel definition av vad förf. räknar till 
dessa olika, nu diffusa begrepp, hade varit önskvärd. I vissa fall används 
sammelbeteckningar av typen »slätterna», »slättbygderna», »siluren» eller 
»silurområdet». Detta senare avser hela tiden det korrekta, men tyvärr 
något längre kambro-siluren resp. k.-s.området (skulle endast till siluren 
hörande lager avses vore många lokaluppgifter felaktiga).

Artstocken differentieras i »fetstilsarter» och »kursivarter», på grunder 
som inte närmare anges i floran. Av en intervju i Göteborgs-Posten (7/11 
1965) framgår att Hasselrot som modell tagit Almquists utgåva av Dalar- 
nes flora (1949). Därur framgår i sin tur (s. 117), att »halvfet stil betecknar 
18 - 663871 Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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inhemska eller (sannolikt) naturaliserade arter med säker förekomst inom 
landskapet; för övriga nyttjas kursiv (liksom för de flesta hybrider)».

»Förteckningen avser att vara så aktuell som möjligt», skriver Hasselrot 
(s. /31 /) och fortsätter: »Sagesman för lokaluppgifterna angives där så varit 
möjligt, likaså årtal, såvida detta ej framgår av källförteckningen». Tyvärr 
framgår det inte alltid om en uppgift kommer från en publicerad källa eller 
via en meddelare/samlare. I vissa fall anges publiceringsår i stället för fynd
år, båda är väsentliga i sammanhanget.

Trots att det i den ovan nämnda intervjun hävdas att »alla gamla upp
gifter måste med i floran även om växten är utgången», har tydligen kravet 
på aktualitet tvingat Hasselrot att lämna många sådana uppgifter där
hän, vilket tyvärr fått betänkliga konsekvenser för många av landskapets 
exklusivaste arter, för vilka man skulle önskat en speciellt detaljerad redo
visning, gärna i resonerande form. Jag anser personligen att Almquists 
regel [»Vid förut publicerade lokaluppgifter anföres alltid litterär källa 
(åtm. den äldsta), vid nya uppgifter en el. flera sagesman (om möjligt förste 
upptäckaren, liksom även i nyssnämnda fall);...» (s. 116)] bort gälla även 
västgötafloran! Jag skall med ett exempel belysa detta problem. I vänstra 
kolumnen återges texten i floran, i den högra presenteras ett förslag till ny 
skrivning. Jag är fullt medveten om att kravet på korrekt angivande av 
första fynd och första källa i många fall är svårt att uppfylla utan ingående 
herbarie- och litteraturstudier. Med begränsning till just intressantare arter 
måste dock kravet hävdas.

Stipa pennata (s. 50:1).
Ska. Dala Varholmen 3 tuvor 1952 
(Torén). Stenstorp (Ze)? Valtorp kkn 1904 
(RM), Bokullen 1908 (Ser). Segerstad (RM). 
Näs Kvättak, Nolgården (Frid). Vartojta- 
Åsaka Bondegården 1952 (Torén). Jfr 
Ser 1908, Frid 1948, 1966, Torén 1952.

Ska. Dala* Varholmen (Stenåsen), 1864 
Linnarsson (Hartman 1870);fridlyst 1936. 
Valtorp* ( = Segerstad*) Bokullen (nära 
kkn), 1838 Mathesius (Mathesius 1854); 
utg. omkr. 1850, dessförinnan inplant, i 
trädg. Näs Kvättak, Nolgården, 1947 
Frid (Frid 1948), ett större o. ett mindre 
best.; fridlyst 1948. Vartofta- Åsaka* 
Bondegården, före 1761 Falck (Linné 
1761), återf. 1837 Mathesius (Mathesius 
1854); fridlyst 1934. Jfr Ser 1908, Frid 
1948, 1961 o. 1966.

Kommentar: Rudbergs uppgifter bör medtagas (*). En kritisk analys (Ser 1908) har 
visat att Segerstad och Valtorp avser samma förekomst. De mest aktuella uppgifterna 
om artens nuvarande uppträdande återfinnes hos Frid 1961 o. 1966 (och ingalunda hos 
Torén 1952).

Några ytterligare exempel på bristande angivande av första källuppgift. 
På s. 124:2 (Viola stagnina) anges bl.a. Söne Hindens rev 1961 (TH) — bör 
vara (La 1959); på s. 135:2 (Primula farinosa) uppges bl. a. Skeby Träd- 
gårdstorp 1961 (KH) — bör vara 1913 Grönwall (von Post 1916); på s. 74:1 
(.Populus tremula f. erecta) anges Älgarås (Hyl 1966) — bör vara (Sylv 1916).

För att kontrollera noggrannheten i Hasselrots återgivande av publice
rade uppgifter har några stickprov gjorts i en floralista från vardera länet 
samt i en adventivväxtlista.
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1
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I stort visade stickproven att allt väsentligt kommit med. Dock torde 
varje framtida specialbearbetning av enskilda arters utbredning m. m. inte en- 
enbart kunna baseras på florans uppgifter. De olika källornas måste i varje 
särskilt fall granskas på nytt, vilket torde gälla generellt och inte bara den 
nu aktuella floran.

Allt som allt upptas i floran 1 020 fetstilsarter (exklusive Taraxacum och 
Hicracium), vilket är en imponerande siffra. Dessutom medtages förutom ett 
antal taxa av lägre rang drygt 200 kursivarter och ca 175 hybrider. I ett 
appendix förtecknas ytterligare ett 100-tal »mer eller mindre tillfälligt före
kommande adventivväxter», vilka dock med fördel skulle ha kunnat inord
nas i huvudförteckningen. Då hade en dubblering, som den Medicago hi- 
spida v. confinis råkat ut för (s. 110:2 resp. 171:1), undvikits.

En jämförande analys av artstocken i Rudbergs och Hasselrots floror 
ger många värdefulla upplysningar om florans dynamik. Under de 65 år, 
som ligger mellan de båda arbetena, har ett 70-tal fetstilsarter konstaterats 
som nya för landskapet. Några av dessa har urskilts som självständiga taxa 
och/eller påvisats som svenska först efter 1902 (ex. Glyceria declinata, Poa 
supina, Carex jemllandica m. fl.), medan flertalet är gamla välkända arter. 
Av intressantare fynd behöver väl bara nämnas bland de äldre Leersia ory- 
zoides, Cephalanthera rubra och Salix lapponum och bland de nyare Alisma 
ranunculoides, JMelica ciliata, Scirpus maritimus och Geranium lanugino- 
sum.

Några arter har ej återfunnits (Asplenium viride, Allium senescens v. cal- 
careum, Juncus capitatus och Inula ensifolia), medan andra anses utgångna 
(Taxus baccata, Salix lapponum, Viscum album och Aphanes microcarpa). 
Många arter har fått en markant minskad förekomst, flertalet p. gr. a. om
lagd jordbruksdrift — bättre utsäde, intensivare ogräsbekämpning och 
minskad betning (Apera spica-venti, Leucorchis albida, Coeloglossum viride, 
Dactylorchis sambucina, Agrostemma githago, Berberis vulgaris, Filago mi
nima och Brassica campeslris). Andra åter har påtagligt ökat sin areal 
(Elodea canadensis, Juncus tenuis, Lepidium densiflorum, Impatiens glanduli- 
fera, Epilobium adenoeaulon och Galinsoga-arterna för att nämna några i 
denna stora grupp).

Dessa och många andra väsentliga upplysningar kan utläsas ur floran, 
som verkligen utgör en intresseväckande läsning. Synd bara att Hasselrot 
inte utnyttjat sitt imponerande material bättre för en diskussion av alla de 
ytteist intressanta växtgeografiska problem, som är förknippade med land
skapets växtvärld. Ett om också litet antal, väl valda prick-kartor hade kun
nat ge en god bild av de många kontrasterna i landskapets topografi, geo
logi, klimat och odlingshistoria: västligt contra östligt (Erica — Ledum 
m. fl.), urbergsområdena contra kambrosilurområdena, odlingsbygden con
tra skogsbygden o. s. v.

I Iasselrot har valt en annan väg. Han har »med förläggarens medgivande» 
gjoit en »bearbetning» av Nils Albertsons uppsats »Västergötlands växt
värld» i Natur i Västergötland (1951). Denna uppsats torde med sin kom
bination av vetenskaplig skärpa och språklig finess vara en av höjdpunk
terna i Albertsons produktion. Bakom varje mening och varje formulering 
lag mycket hårt arbete. — Just därför är det så mycket mer beklagligt att
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Hasselrots »bearbetning», som inte bara består i ett antal tillägg utan även 
i ett flertal, delvis i detta sammanhang berättigade, strykningar, just går ut 
över den speciellt albertsonska stringensen. I allt har ett 70-tal ingrepp 
gjorts i Albertsons text.

I några fall, men tyvärr inte i alla, markeras en strykning med »—». Var 
tilläggen börjar och slutar anges inte alls, även om man snart märker det 
vid en kritisk genomläsning. Några exempel: I avsnittet om myrarna (s. 15) 
saknas det inledande stycke, som ger bakgrunden till formuleringen »Den 
nämnda gränslinjen ...». — Att Albertson skulle ha skrivit att Betula nana 
i Sverige har sina huvudförekomster på småländska höglandet (s. 16) är na
turligtvis helt felaktigt. —• Under rubriken »Alvar och kontinental torr
ängsvegetation» finns ett avsnitt om Falbygdens steppängar (s. 18), som 
dock mest avhandlar helt andra ting!

Jag tvingas här konstatera att Albertsons text har utsatts för en »bear
betning», som gränsar till det otillåtna (jfr 1960 års lag om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk, § 3, andra stycket, där det sägs: »Ett verk 
må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende 
eller egenart kränkes;»). Denna allvarliga men tyvärr berättigade kritik hade 
Hasselrot smidigt kunnat undgå genom att i en notapparat redovisa sina 
strykningar och tillägg.

Trots att Albertsons uppsats i koncentrerad form ger en god bild av 
landskapets naturförhållanden, skulle denna ha behövt kompletteras med 
ett lämpligt antal kartbilder över nivåförhållanden, berggrundsgeologi och 
jordarter, klimat och odlingsförhållanden (fördelningen skog-åker förr och 
nu). I detta sammanhang bör framhållas en för botanister värdefull karta 
över moränens halt av CaC03 i området söder och sydväst om Falbygdens 
anstående kambrosilur (Gunnar Gillberg i Geologiska Föreningens i 
Stockholm Förhandi., vol. 86:4 (1965), s. 454).

Floran har erhållit en tilltalande typografi, som tydligen haft Almquists 
Flora upsaliensis till förebild. Ambitionen att få ut floran till 1967 års fält
säsong kan möjligen förklara den dåliga korrekturläsningen. Trots detta 
torde°det inte råda någon tvekan om att Hasselrot offrat mycket tid på 
sin flora, inte bara i fält utan framför allt vid skrivbordet. — Det ovan fram
förda önskemålet om kartor av olika slag kan möjligen ha stupat på otill
räckliga anslag, trots att såväl landsting som forskningsråd finns med bland 
anslagsgivarna. Tyvärr är det ekonomiska klimatet mycket kärvt för ar
beten” av denna typ, vilket är beklagligt då kritiska och detaljerade flora- 
sammanställningar hör till de arbeten, som inte minst den moderna natur
vården behöver som hjälpmedel i sitt allt mer maktpåliggande arbete.

Det ständigt stegrade behovet av exakt information i kombination med 
av olika anledningar fortgående förändringar i växternas uppträdande gör i 
realiteten varje fullständig landskapsflora (jfr Rudbergs förord) till en 
utopi — strängt taget är den föråldrad redan då den kommer ut. Därför är 
det en av florans viktigaste funktioner att stimulera till fortsatt arbete, ett 
arbete som så småningom kan leda fram till nya sammanställningar. Ut
forskandet av Västergötlands flora får aldrig avstanna; det borde i stället 
ske en kontinuerlig bevakning och registrering, vilken i framtiden säkert

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 1



kommer att ta modern datateknik till hjälp. Materialets omfattning torde 
då även kräva att ett team av forskare ansvarar för arbetet.

Rudbergs och Hasselrots floror utgör var för sig väsentliga milstolpar 
i västgötabotanikens historia. Den senare kommer för lång tid framåt att 
förbli västgötafloristens viktigaste handbok och hjälpmedel på vägen mot 
nästa milstolpe. — (Ms insänt 24/7 1967.)

Bengt M. P. Larsson
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Ernst Gerhard Mahn, Vegetationsaufbau und Standortsver
hältnisse der kontinental beeinflussten Xe rot herm rasen gesell
schalten Mitteldeutschlands. — Abhandlungen der Sächsischen Aka
demie der Wissenschaften zu Leipzig, Math.-nat. Kl. 49:1. Akademie- 
Verlag, Berlin 1965. 138 sid. +8 planschsid., 4°.

På samma sätt som det kontinentala elementet i vår nordiska flora fångar 
växtgeografernas intresse, har motsvarande vegetationstyper en speciell 
di agningskraft på växtsamhällsforskarna. Hithörande arter är ofta exklu
siva inslag i vår i övrigt ganska fattiga flora. Deras förekomster bildar ofta 
extrema utpostlokaler, där de omges av ekologiskt besläktade arter i vegeta
tionstyper, som även de kan sägas utgöra nordliga eller nordvästliga ut
poster av kontinentala växtsamhällen. För att rätt förstå våra egna växt
samhällen med kontinental anknytning är det nödvändigt att i detalj känna 
deias modersamhällen. En utmärkt möjlighet därtill ger Mahns avhandling, 
som utgör en värdefull introduktion i och sammanfattning av hithörande 
problem.

Mahn definierar och beskriver i text och tabeller ett flertal associationer 
från det i titeln angivna området. De tre första tillhör Sedo-Scleranthetea 
[Thymo-Festucetum cinereae, Cynancho-Festucetum (ovinae) och Gatio-Agros- 
tidelum (tenuis)] och har en svagt suboceanisk anknytning, medan de tre 
Xeroöro/mon-associationerna [ T euer io-Festucetum cinereae, Erysimo-Melice- 
tum ciliatae och leuerio (bolrydis)-Melicetum cilialae] har en viss submedi- 
Lerran prägel. Starkast kontinental anknytning har de tre till Astragalo- 
Slipion hörande associationerna Geranio-Siipetum (capillatae), Teucrio- 
Stipetum (cap.) och Festuco (valesiacae)-Slipetum (cap.). Till klassen Fcstuco- 
Bromctea hör förutom Xerobromion och Astragalo-Slipion även Cirsio- 
Brachypodion, dit två associationer [Bupleuro-Brachypodietum och Festuco 
(rupicolae)-Brachypodietum\ med svagare kontinental prägel räknas. Av in
tresse för svenska förhållanden är slutligen även Mahns nybeskrivna Fili- 
pendulo-Helictotrichetum (pratensis) inom Nardo-Calliinetea.

Även om Mahns eget primärmaterial insamlats inom ett relativt be
gränsat område, utnyttjar han föredömligt den rika litteraturen till regionala 
jämförelser, lyvärr har dock ingen hänsyn tagits till den nordiska littera
turen (Albertson, Böcher, Sterner m. fl.).

Bengt M. P. Larsson 
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JosefBrun-Hool, Ackerunkraut-Gesellschaften der Nordwest
schweiz. — Beiträge zur geobotanischen Landesaufnahme der Schweiz. 
Heft 43. Verlag Hans Huber, Bern 1963. 146 s. Pris schw. fr. 26.—.

Att de odlade markernas växtsamhällen länge studerats intensivt i Mellan
europas helåkersbygder är helt naturligt. Ogrässamhällenas sociologi har 
klarlagts av bl. a. Preising, Sissingh samt Jes och Reinhold TüxENföratt 
nämna några moderna forskare. Till deras grundläggande arbeten kan nu 
fogas Brun-Hools monografi från nordvästra Schweiz.

Förutsättningarna, särskilt olika växtföljder, beskrives detaljerat. Fler
talet av de 14 associationer som han konstaterat inom området har tidigare 
uppställts, medan två har nybeskrivits (Portulaco-Amaranthctum och Vero- 
nicetum agreslis). Dessa båda samt 8 andra associationer hör hemma i rot- 
fruktsgrödor medan de övriga är bundna till stråsädesgrödor.

Genom olika bekämpningsåtgärder (speciell markbearbetning, besprut- 
ning, övergödsling mm.) hålls numera åkrarnas naturliga flora tillbaka, 
vilket resulterar i att ogrässamhällena blir fragmentariska. Ett antal sådana 
»fragmentsamhällen» beskrivs och deras sociologi diskuteras i ett av av
handlingens intressantaste avsnitt.

De i höstsådd stråsäd ofta förekommande småmossorna omnämnes en
dast i förbigående. Riccia glauca och Anthoceros spp. förekommer här och 
var; i en sub variant av Alchemillo-Matricarietum utgör de ett väsentligt inslag 
som »Trennarten» tillsammans med bl. a. Sagina procumbens, Gnaphalium 
uliginosum och Juticus bufonius.

Hos oss är åkermarkernas ogrässamhällen nästan helt försummade. Bort
sett från Merkers studier i Skåne (BN 1959) och Granströms undersök
ningar över ogräs i vårsådda grödor (diss. 1962) föreligger inga moderna 
undersökningar, som är jämförbara med de ovan nämnda. Här ligger ett 
stort fält öppet för intresserade ekologer.

Bengt M. P. Larsson

Jean-Louis Richard, Extraits de la carte phytosociologique 
des foréts du canton de Neuchåtel. — Matériaux pour le levé géo- 
botanique de la Suisse, Fase. 47. Editions Hans Fluber, Berne 1965. 43 s. + 
karta i färg. Pris schw. fr. 25.—.

Svår torka under åren 1945-1950 och därav följande insektsangrepp m. m. 
förorsakade allvarliga skador på barrskogarna i schweiziska Jura. För att 
effektivt kunna sätta in hjälpåtgärder blev det bl. a. nödvändigt att klar
lägga de naturliga (eller potentiella) skogssamhällenas utbredning.

De nu publicerade fyra detaljavsnitten ur kartan (reproducerade på ett 
blad) har valts så att de representerar olika delar av kantonen med olika geo
logi, exposition och klimat. Tre av de mycket detaljrika kartbilderna har 
tryckts i skala 1:25000, den fjärde i 1:10000. Associationen har valts som 
karteringsenhet. Vid reproduceringen har dock några av de 28 associationerna 
sammanslagits.
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Textkommentaren ger koncisa förklaringar till kartorna. Med enkla pro
fildiagram åskådliggöres de olika skogssamhällenas fördelning vid olika 
exposition m.m. Beskrivningen avslutas med en förteckning över de ur
skilda associationerna med angivande av ett antal led- och skiljearter. En 
serie svartvitfotografier kompletterar framställningen.

Bengt M. P. Larsson

M. E. D. Poore and V. C. Robertson, An Approach to the Rapid 
Description and Mapping of Biological Habitats (based on a 
survey of the Hashemite Kingdom of Jordan by Hunting Technical Services 
Ltd. and on the work of the British Jordan Expedition, 1963). — Published 
by the Sub-Commission on Conservation of Terrestrial Biological Communi
ties of the International Biological Programme. 1964. xiii + 68 sid.

För den som snabbt vill skaffa sig översiktlig information om ett områdes 
naturförhållanden erbjuder flygbilden — i kombination med tillgängliga 
topografiska och geologiska kartor — ett utmärkt hjälpmedel. Den vane 
bildtolkaren, som har en nyckel av »terrestrisk erfarenhet», kan ur en flyg
bild utläsa många väsentliga fakta om exempelvis vegetationens differenti
ering.

Ett utmärkt exempel på just flygbilden som primärt hjälpmedel för 
»naturtypsklassifikation» erbjuder Poores och Robertsons rapport från 
Jordanien. Deras arbete avsåg i stort en »naturvårds»-inventering och pla
nering för bästa möjliga utnyttjande av landets resurser. Liksom i Medi- 
terranområdet i övrigt ställer en växande befolkning här allt större krav på 
rationell markanvändning för att förhindra eller stoppa pågående markför
störing. — I syfte att ytterligare finslipa arbetsmetoder m.m. valde IBP 
1963 Jordanien som lämpligt studieobjekt. I ett synnerligen läsvärt förord 
presenterar E. M. Nicholson IBP-expeditionens förutsättningar och vikti
gaste erfarenheter.

Skriften ger många intressanta inblickar i denna speciella typ av U-lands- 
arbete, både i dess teoretiska problem och praktiska svårigheter. Även om 
dess huvudavsikt är att redovisa resultat och föreslå åtgärder för ett speciellt 
land, torde den med fördel kunna tjäna som förebild för liknande arbeten i 
andra arida områden. Den ger dessutom, tack vare sitt rika bild- och kart
material, en god introduktion i områdets allmänna naturförhållanden med 
tyngdpunkt på vegetationen.

Bengt M. P. Larsson

Eugene P. Odum, Samspelet i naturen. En introduktion till ekologin. 
W &Wserien 127. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1966. 181 sid. 

Pris häft. 10:50.
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Paul B. Sears, Det levande landskapet. En inledning till ekologin.
— Natur och Kultur, Stockholm 1965. 163 sid. Pris inb. 11:50.

»Fosfatstråk långt till havs spår av Stockholms avfall — Experterna ut
dömer jättekloaken vid Hönö — ’Förgraningen’ — en fara — Sverige är på 
väg att växa igen — Flygplats i bokskog — Nytt dråpslag mot svensk natur
— Motorklubb -naturvård i strid om landskapsrum».

Dessa rubriker har stått att läsa i dagspressen under det sista halvåret. 
Snart sagt varje dag kommer det alarmerande rapporter om nedsmutsning 
och nedslitning av vår svenska natur. Det är synnerligen positivt att dags
press, radio och TV allt effektivare slår larm. Tidigare företogs många de
struktiva åtgärder utan att den allmänna opinionen reagerade. Nu har en ny 
medvetenhet väckts: vi måste värna om vår miljö.

För att rätt kunna göra detta och förhindra alltför mycket naturvårds- 
kvacksalveri krävs kunskap, inte bara koncentrerad till ett fåtal specialis
ter utan spridd till alla. Ekologien har därför äntligen fått den vind i seglen 
den så länge förtjänat. Det dröjer dock länge innan en hel befolkning genom
syrats av en ekologisk grundsyn. Det tar tid innan universitetsutbildningen 
omformats och innan lärarutbildningens resultat kan spåras. Det är därför 
mycket värdefullt att fickboksutgivarna låtit översätta de amerikanska 
forskarna Odums och Sears’ båda nyttiga arbeten, som utmärkt komplet
terar varandra, och att de åsatts priser som kan bidraga till största möjliga 
spridning. I dessa båda böcker kan alla de som ej fått kontakt med begreppet 
ekologi under sin skoltid erhålla saklig och lättfattlig information. Genom att 
börja med Sears’ mera allmänt hållna, lätt kåserande framställning torde 
läsaren få en god grund för fortsatt studium av Odums instruktiva exempel
samling. Odums bok avslutas med en förteckning över ett begränsat urval 
ekologiska arbeten, lämpade för fortsatta självstudier. — Man skulle fak
tiskt önska att alla i politiskt och tekniskt ansvarig ställning alltid hade dessa 
båda behändiga böcker tillgängliga i konferensrummet, vid ritbordet eller 
på nattduksbordet.

Bengt M. P. Larsson

Alfred Kühn, Vorlesungen über Entwicklungsphysiologie. 
Zweite, erweiterte Auflage. — Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New 
York, 1965. VIII +591 s., 620 fig. Pris inb. DM 58.—.

Utvecklingsfysiologin är en mycket omfattande biologisk disciplin. Dess 
uppgift kan väl närmast sägas vara att studera hur den cellulära informa
tionen, till stor del kodad genom kromatinets nukleotidsekvenser, utnyttjas 
vid uppkomsten av en ny individ, t. ex. ur en befruktad äggcell eller en grodd- 
knopp, hur förlorade kroppsdelar ersätts, eller över huvud taget hur kompli
cerade biologiska system uppkommer ur till synes mindre komplicerade eller 
i varje fall mycket annorlunda. Det centrala problemet brukar kallas diffe- 
rentieringsproblemet, som omfattar både den kemiska differentieringen och 
formbildningsprocesserna. Tillväxtens reglering, regeneration och åldrande 
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är exempel på många av de specialproblem som är intimt anslutna till eller 
omfattas av utvecklingsfysiologin. Forskningsfältets enorma omfattning 
framgår f. ö. automatiskt, om man betänker, att det befattar sig med alla 
livsformer, både encelliga och flercelliga. Till och med bakteriofagerna kan 
sägas ha en utvecklingsfysiologi.

En vetenskapsgren av enorma dimensioner uppnår ofta efter hand ett 
stadium då den plötsligt börjar »krympa» så till vida att mängder av fakta 
och förmodade lagbundenheter kan innefattas i en serie enkla grundsatser. 
Den snabbt framväxande molekylarbiologins redan nästan klassiska teser 
om den genetiska informationens transcription och translation etc. har även 
kommit utvecklingsfysiologin till godo och utgör några av de grundstenar 
på vilken en generell hypotes för individens utveckling torde komma att 
byggas upp. Att behandla komplicerade organsimers utveckling på grundval 
av vårt molekylärbiologiska vetande är dock, tills vidare, ogörligt — även 
om en god början har gjorts beträffande bakteriofagernas morfogenes. Svå
righeten inses väl bäst om man betänker att Drosophila-ögats utveckling 
regleras av ett 40-tal kända gener, många med betydelse för andra organan- 
lag, och att dessa geners aktivitet är en ofantligt invecklad växelverkan mel
lan olika delar av embryot.

Av det sagda torde vara alldeles klart, att författandet av en lärobok i 
detta viktiga ämne erbjuder utomordentliga svårigheter, bl. a. ur disposi- 
tionssynpunkt. Problemet löses ofta provisoriskt genom att författarna läg
ger tyngdpunkten på ett fåtal organismtyper, t. ex. på echinodermer, amfibier 
och fåglar. Ett annat sätt är att dissekera upp frågeställningarna rent logiskt 
och att använda de biologiska exempel, som ligger närmast till hands i en 
viss situation, en intelligent metod som dessvärre ofta ger en något rörig hel
hetseffekt, och vars värde naturligtvis är helt avhängigt av frågeställningar
nas riktighet och skärpa. Alfred Kühn har för sin del löst problemet genom 
att helt enkelt förneka att det rör sig om en lärobok, en metod som naturligt
vis ökar författarens frihet att välja och vraka. Boken är baserad på en 
serie föreläsningar, 36 till antalet, över ett antal utvecklingsfysiologiska 
problem, som författaren hållit vid universiteten i Göttingen och Tübingen.

Alfred Kühn är en zoologiskt inriktad utvecklingsfysiolog, som bl. a. 
har studerat encelliga djurs och insekters utvecklingsfysiologi med särskild 
hänsyn till de genetiska faktorernas invecklade samspel. En författare av 
detta slag begränsar ofta sin framställning till det zoologiska materialet vil
ket naturligtvis kan vara säkrast, men samtidigt också en svaghet: den mo
derna utvecklingsfysiologin står ju i stor tacksamhetsskuld till växtfysio- 
logerna, som väl länge hade ett klart försteg framför de zoologiskt inriktade 
ulvecklingsfysiologerna och givit dem många impulser. Många av de mest 
aktuella utvecklingsfysiologiska problemen studeras f. ö. för närvarande med 
speciell framgång på växtmaterial. Trots författarens zoologiska inriktning 
kan man konstatera — och detta är ett utmärkande drag hos den aktuella 
boken — att han ej diskriminerat växtriket. Grovt räknat en tredjedel av 
de många föreläsningarna behandlar således helt eller till avsevärd del växt
material.

Att här ge ett referat av innehållet i denna omfattande bok är helt ute
slutet. Man kan i korthet säga att de första kapitlen ägnas åt definitioner av
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grundläggande utvecklingsfysiologiska begrepp och åt kromosomproblem 
såsom kromosomernas struktur och biokemi, åt kärn- och plasmadelning och 
celltillväxt. Författaren går sedan över till att behandla encelliga organismer 
av typen amöbor, flagellater och ciliater och deras utvecklingsfysiologi. 
Man kan således redan från början ana, att boken inte är en samling osam- 
manhängande exkursioner till olika områden, som av en eller annan an
ledning råkat intressera författaren utan att det finns en röd tråd. Detta be
sannas av fortsättningen som först tar upp organismer med mångkärnig 
ouppdelad plasma av typen Saprolegnia, Bryopsis och naturligtvis Acetabu- 
laria, som ju genom Hämmerlings klassiska studier kommit att bli känd av 
alla biologer. Därefter kommer turen till de egentliga flercelliga systemen. 
Författaren inleder här framställningen med en behandling av principerna 
för ursprungscellens uppdelning och anordningen av dottercellerna hos en 
serie Volvocaceer och grundvalarna för cellernas specialicering och under
stryker faran för förhastade generaliseringar genom att sedan behandla en 
serie av cellulära slemsvampar, f. ö. organismer som f. n. tilldrar sig ett utom
ordentligt intresse bland alla utvecklingsfysiologer, inte minst i England och 
USA. De »högre» organismernas utvecklingsfysiologi inleds genom en behand
ling av metazoo-äggets befruktning och äggcellens polaritet, det senare ett 
utomordentligt svårtillgängligt problem, där ett av de viktigare upplys
ningarna härrör från experimentella studier av Fucus-ägget. Efter ett ka
pitel om äggklyvningens problem kommer författaren så in på några av den 
zoologiska utvecklingsfysiologins klassiska material, bl. a. echinoderm- och 
amfibieäggets utveckling och, naturligtvis, hans eget favoritmaterial in
sekterna. Det är sedan dags för de högre växternas utvecklingsfysiologi — 
skottets utveckling och olika fytohormonproblem etc. Referenten har ingen 
möjlighet att rättvist bedöma dessa senare delar. Det bör emellertid ha sitt 
intresse för en botanist att se hur en zoologisk utvecklingsfysiolog uppfattar 
dessa problem. Efter en behandling av några klassiska regenerationspro- 
blem av i första hand zoologiskt intresse och ett i mitt tycke alltför kortfattat 
kapitel om morfogenesproblemet väver författaren sedan samman trådarna 
i enlighet med sin speciella inriktning och diskuterar genernas samverkan 
under utvecklingen av en komplicerad organism och kommer därvid in på 
problemet hur helt nya djur- och växttyper kan framkomma under evolu
tionen. Dessa avsnitt utgör i referentens tycke bokens höjdpunkt, dvs. blir 
det, genom att bokens tidigare kapitel så väl förberett dem. För botanister 
kan det vara av intresse att veta, att författaren i samband med evolu- 
tionsproblemet till stor del baserar sin framställning på vissa levermos
sor. Boken avslutas med ett kapitel om regleringen av enskilda geners akti
vitet, framför allt på grundval av studier av polytena insektkromosomer. 
Med tanke på att detta problem är den biokemiska celldifferentieringens 
centrala frågeställning hade man gärna sett en mer fyllig och mångsidig 
behandling. Måhända uppfylls önskemålen på denna punkt i en tredje upp
laga av detta utmärkta verk.

Rent allmänt kan sägas att boken är utomordentligt välredigerad. Det 
stora bildmaterialet, huvudsakligen teckningar, är till stor del omritat på 
grundval av originalarbeten vilket ökar enhetligheten. Boken är f. ö. för
försedd med en omfattande litteraturförteckning, hela 762 titlar, som hän- 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 1



RECENSIONER 283

för sig till originalarbeten och översiktsartiklar till gagn för läsare som fängs
lats av innehållet och önskar fördjupa sina kunskaper på ett specialområde 
eller skaffa sig större överblick. Att bokens rubriksättningar monotont gäller 
föreläsningsnummer ursäktar man ganska snart. För övrigt har varje sida 
rubriker som talar om vad där behandlas. Den som haft förmånen att upp
leva författarens muntliga framställning kan som ett slutomdöme konstatera 
att texten bibehållit mycket av entusiasmen och fräschören hos det fritt 
framvällande Kühnska ordflödet, vars substans alltid är 100-procentig. Jag 
tror att många läsare, liksom referenten, efter visst initialmotstånd kommer 
att ägna denna bok ett intresserat studium och räkna denna till den själv
klara referenslitteraturen.

Tryggve Gustafson

Ross-Craig, Stella, Drawings of British Plants, XVI, 1961. Com- 

positae (2). 35 plates. Pris 9s 6d; XVII, 1962. Compositae (3). 37 plates. 
Pris 10s 6d; XVIII, 1963. Compositae (4). 41 plates. Pris 10s 6d; XIX, 
1963. Lobeliaceae-Diapensiaceae. 37 plates. Pris 10s 6d; XX, 1964. Plum- 

baginaceae-Polemoniaceae. 42 plates. Pris Ils 6d; XXI, 1965. Boraginaceae, 

Convolvulaceae, Solanaceae. 32 plates. Pris 10s 6d; XXII, 1966. Scrophula- 

riaceae (1). 39 plates. Pris Ils 6d; XXIII, 1966. Scrophulariaceae (2), 
Orobanchaceae, Lentibulariaceae, Verbenaceae. 38 plates. Pris 12s. 6d. —Lon
don, G. Bell & Sons Ltd.

Stella Ross-Craigs bildflora över Englands fanerogamer har anmälts så 
många gånger på dessa spalter, att en kort orientering över vad som publi
cerats sedan förra gången (Sv. bot. tidskr., 53(1), 1961) torde vara allt som 
behövs. Åtta häften har tillkommit sedan 1961. Detta innebär att sympeta- 
lerna nu är avslutade så när som på labiaterna. Den systematiska ordningen 
är minst sagt förvirrande för en nordisk läsare, som inte är så väl förtrogen 
med Bentham & Hookers system. Förutom labiaterna saknas ännu huvud
delen av monochlamydéerna samt alla monokotyledoner. Av de utlovade ca 
1800 plancherna är i och med häfte XXIII hälften utgivna.

En jämförelse mellan de första och senaste delarna visar att konstnärinnan 
i någon mån ändrat sin teknik. Vackra har bilderna alltid varit, men åtmin
stone i anmälarens tycke har de vunnit på att det från början väl hårda och 
nästan något stiliserade maneret mjuknat under arbetets gång. Bäst fram
går detta på bilderna av håriga arter, men det hindrar inte att verkningarna 
av ett lättare handlag har satt sina spår på så gott som alla avbildningarna i 
de nyaste häftena. Även dispositionen av planschernas figurer har ändrats 
något. Överteckningarna är färre, men å andra sidan kan detta bero på att 
det har varit lättare att passa in de senaste häftenas arter på sidorna än vad 
som varit möjligt med t. ex. umbellaterna.

En sak som man har all anledning att vara både konstnärinnan och för
laget tacksamma för, är den jämna utgivningstakten. Det finns flera exem-
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pel på liknande verk där pauserna mellan de olika delarna blir i längsta laget 
— om verken överhuvudtaget blir fullbordade.

Stella Ross-Craigs teckningar har stort värde även för skandinaviska 
florister, fastän tyvärr många nordiska arter med nödvändighet måste 
saknas.

Måns Ryberg

G. Kunkel, Helechos cultivados. — Ediciones del Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria. IY. Ciencias. 3. Las Palmas 1967. 175 s., 44 text- 
fig., 24 planscher med 43 avbildningar i svartvitt. Pris häft. 250 pesetas.

En privat anläggning för odling av pteridofyter grundades år 1965 vid 
Tafira Alta på Las Palmas de Gran Canaria. Anläggningen är skapad till 
minnet av den amerikanske ormbunksforskaren E. B. Copeland (1873- 
1964). Samlingarna omfatta f.n. mellan 200 och 300 arter.

I det här anmälda arbetet av G. Kunkel beskrivas 40 ormbunkar och 
lummerväxter, som äro under odling såväl i »Pteridarium E. B. Copeland» 
som på Kanarieöarna för övrigt. Urvalet omfattar både tropiska, subtropiska 
och tempererade arter. Beskrivningarna kompletteras med fotografier och 
figurer. För flera av arterna upptagas även odlingsvärda former. Ungefär 
hälften av de omnämnda arterna förekomma i odling i Sverige.

Boken, som är skriven på spanska, inledes med en kort översikt av de 
vetenskapliga namnen samt förklaringar till förekommande botaniska ter
mer och avslutas med kapitel om råd till odlaren och hur sjukdomar och 
skadedjur på odlingarna skola bekämpas.

Bo Peterson

Index to European Taxonomic Literature for 1965. Compiled 
by R. K. Brummit. — Regnum vegetabile 45, Utrecht 1966. 166 s. Pris (för 
medlemmar i International Association for Plant Taxonomy, postgiro 
43 35 39, Göteborg) 15:80 sv. kr.

Eftersom litteraturfloden bara sväller, blir det allt svårare för forskarna 
att inom rimlig tid få kännedom om de arbeten, som publicerats inom och 
nära deras egna forskningsgebiet. För att avhjälpa detta dilemma har man 
börjat göra litteratursammanställningar ämnesvis, och i denna bransch ökar 
också antalet publikationer. Den första volymen av ett enligt planlägg
ningen årligt index, som främst omfattar Europas kärlväxter systematiskt 
sett, har nu u tkommit. Arbetet påbörjades i januari 1965 och upptar all litte
ratur som nått biblioteket i Kew kompletterat med British Museum (Na
tural History). Inalles har ca 400 tidskrifter genomgåtts.

Förteckningen inleds med några smärre avdelningar, upptagande dels ar
beten av allmänt floristiskt-systematiskt intresse, dels grupper som bio
grafi, bibliografi, beskrivningar o.d. över botaniska institutioner m. m.,växt- 
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geografi, floror (allmänt och landvis) samt karyologiska översiktsarbeten. 
Den taxonomiska delen börjar med pteridofyterna uppställda klassvis med 
släktena i resp. klass i bokstavsordning. I gymnospermavdelningen står alla 
släkten i bokstavsordning. Angiospermerna är grupperade familjevis i bok
stavsordning. Inom varje familj behandlas sedan släktena på samma sätt. 
För varje anfört arbete ges fullständig titel och uppgift om publikationsställe 
samt — och detta är särskilt värdefullt — i förekommande fall uppgifter 
om nybeskrivna arter, varieteter och former. Som appendix finns en förteck
ning över de i Index citerade tidskrifterna.

A.E.T.F.A.T.-index, som startade 1953 och bara omfattar afrikansk lit
teratur, har stått modell för här recenserade arbete, vilket närmast är en bi
produkt i Flora Europaea-arbetet. I Europa utkommer några andra lik
nande sammanställningar: Fortschritte der Botanik, som kanske är något 
svåröverskådlig och ej heller publiceras årligen, Excerpta Botanica med 
flera häften per år och med korta referat. I bl. a. en del skandinaviska tid
skrifter finns översikter över resp. lands litteratur. Behövs nu ett nytt index 
med så begränsad omfattning som Europas kärlväxter ur taxonomisk syn
punkt? Rec. har jämfört något litet med ovan nämnda publikationer. Dels 
måste man konstatera, att en del arbeten inte kommit med — särskilt tycks 
det gälla för Spanien, Österrike och Östeuropa. Vore det inte bättre att hel
hjärtat satsa på ett enda index, som då gjordes så fullständigt och överskåd
ligt som möjligt — kanske av typ Excerpta Botanica?

Adelaide L. Stork

Strasburger, Noll, Schenk und Schimper, Lehrbuch der Botanik 
für Hochschulen. 29. Auflage, neubearbeitet von von Denffer, Mägde
frau, Schumacher und Firbas (f). — Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 
1967. 762 s., 931 textfig., 1 färglagd karta. Pris inb. 39: 50 DM.

Den klassiska botaniska läroboken, »Strasburger», har nu åter utkommit i 
en ny upplaga. Som en följd av vetenskapens snabba framsteg särskilt under 
de senaste åren har en hel del förändringar gjorts sedan den förra upplagan 
utkom för 5 år sedan. De morfologiska och fysiologiska avsnitten, som utgör 
bokens förra hälft, är delvis omarbetade och till omfånget utökade. Det
samma gäller inte minst bildmaterialet, som också blivit mer överskådligt. 
Av kostnadsskäl har man övergivit färgtryck i figurerna (tidigare i grönt 
och rött).

Sedan den 28:e upplagan har ett par förändringar skett i själva medar- 
betarstaben, av vilka dock bara den ena spåras här. Sedan F. Firbas’ död 
har H. Merxmüller engagerats för avsnitten »fröväxternas systematik» och 
»växtgeografi», men hans insats kommer av tidstekniska skäl inte till synes 
förrän i den redan planerade 30 :e upplagan. Däremot har K. Mägdefrau, 
som efterträder R. Harder, redan hunnit att avsevärt revidera framställ
ningen av kryptogamsystematiken. Särskilt lägger man märke till, att bak
terier och blågröna alger behandlas som klasser under avdelningen Schizo-
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phyta och att den gamla flagellatgruppen inte längre behandlas som en enhet.
I stället har de encelliga algerna på ett naturligare sätt fördelats på olika 
klasser och ordningar. Genomgripande förändringar har också skett i svamp
systematiken, där en helt ny klassindelning gjorts. Lavarna behandlas dock 
fortfarande som en egen avdelning. Naturligtvis har bildmaterialet sam
tidigt radikalt förnyats. Med glädje konstaterar man även, att varje större 
växtgrupp avslutas med ett kort växtbiologiskt kapitel.

Adelaide L. Stork

J. Hutchinson, Key to the Families of Flowering Plants of the 
World. — Clarendon Press: Oxford University Press, Oxford 1967. XIII + 
117 s., 6 fig. Pris häft. 18s, inb. 30s.

1959 utkom den andra reviderade upplagan av J. Hutchinson, 1 lie 
families of flowering plants (vol. I diktotyledoner, vol. II monokotyledoner). 
Vardera volymen inleds med en nyckel till de familjer (inalles 411) som be
handlas. Denna nyckel har nu bearbetats och föreligger i ett separat band. 
Antalet familjer är något utökat. Förf. kommer i ett senare arbete att be
handla dessa. Vidare har en del familjer fått byta namn sedan 2:a upplagan: 
Cruciferae till Brassicaceae, Ficoidaceae till Aizoaceae, Umbelliferae till 
Apiaceae osv. Förf. påpekar, att denna nyckel är ett nödvändigt supple
ment till hans »The genera of flowering plants» (vol. I 1964, vol. II 1967).

Liksom tidigare behandlas di- och monokotyledonerna separat. Dilcotyle- 
donerna bar fått en genomgripande omarbetning, vilket medfört att texten 
utökats från ca 60 sidor (1959) till ca 100 sidor. De artificiella huvudgrup
perna, Apocarpae och Syncarpae: Parietales och Axiles, har behållits. Tidi
gare byggde förf. sin nyckel främst på gyneciets byggnad, men i denna upp
laga använder han i större utsträckning andra florala delar samt mellan- 
bladens inbördes ställning. För att nyckeln skall bli mer överskådlig, har 
huvudorden (petals, leaves osv.) tryckts med fetstil. Men då nyckeln inte 
är dikotom, saknar man en siffra eller ett annat tecken som »vägvisare»
__ även om nyckeln förvisso har trappstegsform. Det är ibland svårt att
veta om man hamnat på rätt rad.

Antalet dikotyledongrupper har utökats från 15 till 32, vilket innebär en 
stor vinst. Monokotyledondelen är däremot så gott som oförändrad. Eller 
den egentliga nyckeln följer 6 figurer, som illustrerar olika bladform, aesti
vation, blomställningar, pistillform och placentation. Boken avslutas med 
en kort ordförklaring.

1965 utkom en likartad nyckel av Davis & Cullen (recension i SB 1 
60:2, pp. 344 f.), som framför allt upptar de angiospermfamiljer, som är 
vilda eller allmänt odlade inom Holarktis. Dessa båda författare fördjupade 
sig i placentation och anatomi, varför det behövs en ordentlig laboratorie- 
utrustning för att rätt placera en växt. Hutchinson har givit oss en mycket 
mer lätthanterlig och överskådlig nyckel — som är användbar. Anm. har 
faktiskt provat den — och kommit rätt!

Adelaide L. Stork
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Josiah L. Lowe, Polyporaceae of North America. The Genus 
Poria. — State Univ. Coll, of Forestry at Syracuse University. Technical 
Publ. No. 90. Sept. 1966. 183 s.

Få grupper av Basidiomycetes är föremål för så stort intresse som fam. 
Polyporaceae. Anledningarna är flera: dessa svampar är i regel stora och lätt 
insamlade och många av dem har ekonomisk betydelse som rotsvampar 
eller som parasiter på levande träd. Trots detta är kunskapen om dem i 
många avseenden fortfarande bristfällig. Detta gäller främst de resupinata 
arterna, som sedan länge brukar placeras i det artificiella släktet Poria. Det 
finns om dessa svampar få sammanfattande verk, som skulle kunna vara till 
hjälp vid artbestämningar. Det är därför en mycket betydelsefull insats
J. L. Lowe gjort genom att sammanställa detta verk om släktet. Han har 
tidigare fullföljt det av Overholts påbörjade arbetet om Nordamerikas 
icke resupinata Polyporaceae, varför det nu för denna världsdel finns en full
ständig framställning av familjen.

Nordamerikas svampflora är ur många synpunkter väl studerad. Detta 
gäller inte minst de resupinata vedsvamparna. När i Europa en ny art på
träffas, är det inte ovanligt att den befinns vara känd i U.S.A. eller Cananda. 
Den taxonomiska mykologin bedrivs där med intensitet. Detta gäller även 
fältarbetet. J. L. Lowe är själv en mycket flitig samlare och hans elever 
fortsätta arbetet efter samma linjer. I Canada ingår det i skogsövervaknin- 
gens (rangerorganisationens) instruktion att insamla röt- och parasitsvam
par. Till de vetenskapliga centralerna strömmar det in material i så stor ut
sträckning att taxonomerna har svårt att hinna med bestämningsarbetet. 
Det är belysande att J. L. Lowe i sin nya bok inte funnit anledning att ny- 
beskriva en enda art av de 159 som verket omfattar. Det vittnar väl om att 
kontinentens vedsvampflora är rätt väl känd.

På många håll i världen studeras polyporéernas naturliga släktskapsför
hållanden. Avsikten är att nå en naturligare gruppering av arterna än vad 
det gamla systemet, som väsentligen härrör från Elias Fries, kan erbjuda. 
Lowe tar inte nämnvärd hänsyn till dessa nya idéer, vilket kanske är att be
klaga, då de nya uppfattningarna börjar bli rätt väl stabiliserade. Anled
ningen är att Lowe vill göra det enkelt för dem, som vill använda sig av 
boken för artbestämning. Det är dock frågan om någon lättnad nås på detta 
sätt. Åtminstone anmälaren finner det svårt att finna sig tillrätta i den upp
ställning som valts. Arterna är grupperade i fem avdelningar, av vilka Lowe 
själv anser den första, andra och fjärde sektionen som naturliga undersläk
ten. Vad beträffar den fjärde, som omfattar resupinata arter av de naturliga 
släktena Phellinus och Inonotus, råder ingen tvekan om att den är väl skilj d 
från de övriga, men den måste givetvis i ett naturligt system placeras i an
slutning till motsvarande icke resupinata. För de övriga sektionerna, som är 
mindre naturliga, råder samma svårighet: det går inte att dra en gräns mellan 
resupinater och icke resupinater. Lowe har löst uppgiften genom att i Poria- 

boken medta en del arter som tidigare även behandlats i Polyporus-verket.
Jämför man med vår skandinaviska flora av Poria-arter, förefaller artan

talet i Nordamerika (133 arter) vara mycket stort. Åtskilliga av dem finns 
endast i de subtropiska och tropiska delarna av Nordamerika, men även de
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tempererade och subarktiska områdena förefaller vara artrikare än mot
svarande delar av Europa. I stort sett kan sägas, att de europeiska arterna 
finns i Nordamerika samt att där dessutom finns åtskilliga som vi inte har. 
Det gör att boken bör vara utomordentligt värdefull för dem som studerar 
Europas vedsvampar.

Förutom fältstudier bygger Lowe sitt verk på omfattande studier i värl
dens stora svampherbarier. Han har många gånger besökt Europa, där han 
bl. a. studerat samlingarna i Stockholm, Helsingfors, London och Paris. Av 
speciellt stor betydelse har Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm varit 
för honom. Själv har han hopbragt en mycket stor samling av polyporéer i 
Syracuse, dels av egna kollekter, dels av dubletter från andra samlingar. 
Verkligt betydelsefulla är hans verk om polyporéer också därigenom att han 
till andra samlingar (museer och enskilda) utsänt ca 5 000 herbariekollekter, 
som kompletterar publikationerna.

Verket har illustrerats med teckningar av mikroskopiska detaljer, utförda 
av Michael J. Larsen, själv specialist på släktet Tomentella. Teckningarna 
är väl utförda vad beträffar sporer och cystider, däremot är bilderna av 
basidier ofta alltför schematiska. Basidiernas form, liksom förekomsten av 
»clamps» (»Schnallen») vid basidiebasen, är av en stor taxonomisk betydelse.

Genom sin Poria-bok har J. L. Lowe gjort världens mykologer ännu en 
stor tjänst. Nästa steg blir den stora uppgiften att åstadkomma en mot
svarande sammanställning över den tropiska polyporé-floran i Amerika.

Göteborg den 6 december 1967.
John Eriksson
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