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KÄRLVÄXTFLORANI ALINGSÅS SAMT BÄLINGE, 
HOLS OCH HORLA SOCKNAR.

AV

KURT HJORTSTAM.

Till grund för denna inventering ligger flera års arbete med en 
mångfald exkursioner inom alla delar av området. Fältarbetet har i 
stort sett utförts av en mindre grupp inom Alingsås-kretsen av 
Svenska Naturskyddsföreningen, huvudsakligen bestående av för
fattaren, Gösta Ström, Tommy Fröberg och fru Mait Hillberger.

Jag vill här samtidigt rikta ett tack till alla dem som genom lokal
uppgifter bidragit till att fylla ut artlistan, främst till förste intenden
ten T. E. Hasselrot, Stockholm, som välvilligt ställt sina anteck
ningar från trakten till förfogande, och till fil. dr Carl Blom, Göte
borg, som bestämt en del av det insamlade materialet. Likaledes 
vill jag varmt tacka styrelsen för den ovannämnda kretsen för ett 
generöst bidrag till täckande av tryckningskostnaderna för denna 
uppsats.

Sedan Tu. Nattsén år 1887 publicerade sin förteckning över 
Alingsåstraktens fanerogamer och ormbunksväxter, har området inte 
varit föremål för någon mer ingående floristisk undersökning. Tidi
gare (1876) hade S. Högman bidragit med »Växtställen omkring 
Alingsås». (Se litteraturförteckningen.)

Det undersökta området är beläget i västra Västergötland och upp
tar en yta av något mer än 195 km2. Därav kommer 111,6 km2 på 
Alingsås, 39 km2 på Hol, 25,54 km2 på Bälinge och 20,47 km2 på 
Horla.

Terrängen är bruten, och en mer omfattande jordbruksbygd före
kommer endast i områdets mellersta del. Berggrunden utgöres av 
järngnejs, lokalt — särskilt i södra delen — en ganska lättvittrad 
sådan. Floran är där betydligt rikare än annorstädes, så t. ex. vid 
sjöarna Gasslången, L. Kroksjön samt St. och L. Munnsjön, där man 
finner ett inte obetydligt inslag av rikkärrsarter, sådana som Carex 
19 - 683872 Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : $
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acutiformis, C. diandra, C. flava och lepidocarpa, Cladium mariscus, 
Eriophorum latifolium och Trichophorum alpinum.

Sydbranterna uppvisar en tämligen rik flora med bl. a. Asplenium 
septentrionale och trichomanes, Astragalus glycyphyllus, Carex digi- 
tata, Cystopteris fragilis, Geranium sanguineum, Hypericum monta- 
num, Origanum vulgare, Polygonum dumetorum, Satureja vulgaris, 
Sedum rupestre, Vicia cassubica och Woodsia ilvensis.

Av de mer anmärkningsvärda arter, som påträffats under in
venteringen, må särskilt nämnas följande: Campanula cerviearia, 
Carex acutiformis, C. Buxbaumii och C. lepidocarpa, Cladium maris
cus, Dactylorchis Traunsteineri, Glyceria declinata, Scirpus Taber- 
naemontani och Veronica verna.

Campanula cerviearia förefaller att vara mycket stabil på sina 
båda växtplatser — i varje fall på den ena av dessa (se nedan, s. 330) 
— och utvecklar varje år ett betydande antal bladrosetter. Arten har 
inte noterats från grannsocknarna av Skårman och Hasselrot, och 
den är över huvud taget mycket sällsynt i Västergötland, endast känd 
från ett fåtal lokaler.

Carex acutiformis har i angränsande socknar endast påvisats i 
Skepplanda ocli Östad väster om Alingsås (Skårman 1935, 1942). 
Den uppträder på lokalen tillsammans med (i omedelbar närhet av) 
bl. a. Carex data, C. flava och Hammarbya paludosa.

Carex Buxbaumii är en stor sällsynthet i hela Västergötland. I den 
nu aktuella delen av landskapet (dvs. Alingsås med omgivande 
socknar) har den tidigare endast blivit funnen på en lokal i Skepp
landa (Hasselrot 1954, se även Friden 1961). På den nyupptäckta 
växtplatsen i undersökningsområdet (se nedan, s. 304) uppträder 
den, som på Skepplanda-lokalen, mycket sparsamt. Endast ett fåtal 
fertila skott iakttogs.

Carex lepidocarpa är också mycket sällsynt i denna del av Väster
götland. Den närmaste tidigare kända växtplatsen ligger liksom mot
svarande för föregående art i Skepplanda och upptäcktes av Hassel
rot (op. cit.). Den nya lokalen är, som framgår av artförteckningen 
(se nedan, s. 305), belägen helt nära den för Cladium mariscus i ett 
av de ovannämnda rikkärrsstråken, nordöst om sjön Gasslången. 
Detta hyser rika bestånd av bl. a. Carex flava, Eriophorum latifolium, 
Parnassia palustris och Trichophorum alpinum.

Förekomsten inom undersökningsområdet av Cladium mariscus 
(två fyndorter, se nedan, s. 303) är inte särskilt överraskande, då ju 
arten tidigare konstaterats förekomma flerstädes i de närbelägna 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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socknarna Skepplanda, Hålanda och Östad i Ale härad och på två 
ställen i Borås-trakten (Skårman 1935 och 1941, T. E. Hasselrot 
1953 och 1955, Westfeldt 1952). Om den här är att betrakta som 
en relikt, är osäkert. Mycket talar dock för en sådan tolkning. Skulle 
inte en undersökning av torvlagren på växtplatserna vara av intresse?

Den under inventeringen upptäckta förekomsten av Dactylorchis 
Traunsteineri (se nedan, s. 307) uppvisar endast individ med ofläc
kade blad. Ståndorten är av allt att döma inte utpräglat eutrof. 
pH-värdet har uppmätts till ca 5,5-6,5. Enligt Hultén 1950 har 
arten inte tidigare påvisats i sydvästra Västergötland.

Glyceria declinata. — Denna till sin skandinaviska utbredning allt
jämt löga kända art har, trots att jag under inventeringen haft den 
i åtanke och ivrigt sökt etter den, endast anträffats på de nedan 
(s. 299) meddelade lokalerna. Angående tidigare fynd av densamma 
i Västergötland se Walters 1948, Hylander 1953, Larsson 1959, 
Carlsson 1963 och Karl Hasselrot 1967.

Scirpus Tabernaemontani (se nedan, s. 302) är säkert en sen in- 
komling på de ifrågavarande lokalerna, förmodligen spridd genom 
de i Mjörn talrikt förekommande sjöfåglarna. Om den skulle ha 
funnits här sedan lång tid tillbaka, borde den — tycker man — förr 
ha observerats av de många botanister, som exkurrerat kring sjön. 
Möjligen på grund av de ekologiska betingelserna skiljer sig Mjörn- 
populationen något från den i kustmiljö växande. Blåsäven är ny 
för den till Älvsborgs län hörande delen av Västergötland. Utom vid 
Mjörn har den (1967) påträffats också vid Hajssjön i Skepplanda 
socken i Ale härad (se »Smärre meddelanden» i detta häfte av 
Tidskriften).

Veronica verna förekommer ytterst sparsamt (endast i enstaka 
individ) på lokalerna (beträffande dessa se nedan, s. 327). Då det, 
såvitt man kan se, torde finnas mycket goda förutsättningar för 
arten inom områdets norra och mellersta delar, har undersöknings- 
teamet där nitiskt letat efter den. Efterforskningarna har emellertid 
inte resulterat i några ytterligare fynd.

Artförteckning.

Nomenklaturen följer med några få undantag Hylander 1955.
Bälinge socken, som numera är inkorporerad i Alingsås, har behandlats 

som självständig enhet. Alingsås’ landsförsamling och Rödene har däremot 
inte skilts från staden.

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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Det under inventeringen hopbragta materialet har bestämts av författa
ren med de undantag, som framgår av förteckningen.

Uppgifter, som publicerats hos Karl Hasselrot 1967, har utmärkts med 
asterisk (*).

Utropstecken (!) efter äldre fynduppgift betyder, att växten under in
venteringen konstaterats fortfarande finnas kvar på lokalen.

Felaktiga eller otillförlitliga uppgifter, ävensom lokaler, där en art tidi
gare bevisligen förekommit eller uppgivits förekomma, men där den för 
länge sedan gått ut eller inte kunnat återfinnas, har satts inom klammer. 
Inskjutna »klammeruppgifter» av typen [Ads: 0] betyder, att intet fynd 
noterats från ifrågavarande delområde.

Förkortningar.

An = Ingvar Andersson, fil.stud., Göteborg 
Aås =Alingsås
BH =Bernt Hasselrot (f), apotekare
Boh “Anders Birger Bohlin, lektor, Uppsala
Bål =Bälinge
Deg1 = Gunnar Degelius, professor, Göteborg 
Fbg = Tommy Fröberg, Alingsås 
G = Göteborgs botaniska museums herbarium 
Hgm “Högman 1876 
Hjm =Kurt Hjortstam
Hqt =Bengt Hallqvist, folkskollärare, Finspång 
Hyl1 =Nils Hylander, professor, Uppsala 
Kjbg “Kjellberg 1929 
L =Lunds botaniska museums herbarium 
Lbg “Folke Lundberg, tullkontrollör, Göteborg 
ms. =mycket sällsynt 
Nn “Nattsén 1887
On “Ragnar Ohlsén (f), järnvägstjänsteman
Rbg “Rudberg 1902
s. (som frekvensbeteckn.) = sällsynt
S “Naturhistoriska Riksmuseets herbarium
Skn = Skärman
spr. =spridd
Sv “Th. Svantesson, trädgårdsmästare, Alingsås 
TH =T. E. Hasselrot, l:e intendent, Stockholm 
U “Uppsala botaniska museums herbarium 
Wld1 =C. G. Westerlund (f), adjunkt 
Wt = G. A. Westfeldt, notarie, Borås

1 Med kapitaler = citerat arbete. 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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Or t na mns förklaring ar.
För orienteringen under exkursionerna har jag och mina medarbetare 

ofta använt oss av »Ekonomisk karta över Sverige». Som denna upptar 
många namn, som inte återfinns på de topografiska kartbladen (inkl. 
»konceptbladen»), finner jag det motiverat att lämna en förteckning över 
dessa, i den mån de finns belagda i den nedanstående artförteckningen, 
jämte andra där företrädda ±svåridentifierade lokaler, hämtade ur den 
citerade litteraturen, ur genomgångna herbarier etc., för såvitt möjligt med 
angivande av deras läge i förhållande till på den topografiska generalstabs- 
kartan utsatta platser. Lokalerna har fördelats på de i inventeringen in
begripna delområdena (dvs. Alingsås, Bälinge, Hol och Horla) och har 
inom varje delområde ordnats alfabetiskt.

KÄRLVÄXTFLORAN

A ås.
Björkudden: udde i St. Färgen SV om Hulabäck
Bratteberget: trol. ca 1 km V om St. Kroksjön i Stockslycke eller Gråbo 

(enl. G. Ström)
Delsbo: nuvarande stadsdelen Östlyckan (se denna)
Enehagen: S om Kvarnsjön
Fridolfsberg: bostadsomr. i nö. delen av Stockslycke 
Gråtjärn (lokal för Ledum enl. Hgm): ej identifierad 
Häradsberget: NÖ om Gärdsken
Hönegärdet: »mellan Alingsås och Säveån fram till Prostgårdens gräns» 

(Gertz 1925)
Hötjärn: Ö om Dammsjön 
Johannesberg: ej identifierad
Kavlås: stadsdel Ö om Alvhem, N om Hedvigsberg 
Korpabergen: SÖ om stadsdelen Mariedal V om Gärdsken 
Kortlycke: vid nuv. Alingsås’ Snickerifabrik 
Kullingsberg: stadsdel (SV om järnvägsstationen)
L. Vadsgölen: annat namn på L. Varsjön (L. Vardsjön)?
Linddalen: ej identifierad 
Linnafors: vid Stockslycke
Lycksalighetens ö: i ö. delen av Tegelbruksviken, 500 m VSV om Tegel

bruket
Mariedal: stadsdel (se stadsplanekarta)
Nolhaga, Klämma: bergspass nära slottet 
—, Kollerna: fåra av Säveån, numera fågeldammar
N. Lärkeskog: gammalt namn på stort skogsområde mellan Ribbings- 

berg o. Hemsjö-Skallsjö. Torde i detta sammanhang i stort sett mot
svara Rödene-omr.

Ryttaråsen: N om Stjärnvik (se denna lok.)
Röhult: tämligen stor gård i Hjälmared omkr. 600 m N om L. Färgen 
Salen: gammalt torpställe på ö. delen av Häradsberget (se denna lok.) 
Stampen: mellan stambanan o. Gärdsken
Stjärnvik: pensionat ca 200 m N om Tegelbruksviken (se denna). Sam

manfaller i stort sett med top. kartans Stjärnflåget
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 2
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St. Yadsgölen: annat namn på St. Varsjön (St. Vardsjön)?
Stynaborg: N om Säveholm
Svarteviken: Mj örn-viken NV om Simmenäs
Sävelund: vid Nolby
Sörhaga: stadsdel på södra stranden av Säveån, mitt emot Nolhaga- 

parken
Tallhyddan: ca 400 m NÖ om Säveåns mynning i Mjörn 
Tegelbruksviken: Mjörns nordostligaste vik N om Säveåns mynning 

( =Nolhagaviken)
Torvmossen: stadsdel, V om Gärdsken (se närmare stadsplanekarta) 
Trollehov: vid lasarettet
Vardalen (Varadalen) (Hgm): Valdalen NNÖ om Stjärnvik (se denna lok.) 
Östlyckan: stadsdel, SÖ om landskyrkogården
Ö. Örnsjön (lokal för Lycopodium inundatum enl. Nn): ej identifierad 

Bal.
Annedal: nära stambanan, 1,2 km SV om Torps hpl.
Burbokärr: top. kartans Bälbokärr
Bäleberget: top. konceptbladets p. 108 1 km NÖ om Bälinge kyrka 
Domarberget: top. konceptbladets p. 107 NÖ om Tokebacka 
Ellensdal: VNV om Risa
Galtaledsbäcken: biflöde från h. till Risabäcken, mynnande i denna SÖ 

om Annedal (se denna lok.)
Holmen: ca 700 m NÖ om Gisslatorp 
Jorddammsmaden: 1 km SV om Bäsjön 
Kattisseberget: V om Trulsagården 
Nålsögat: lilla tjärnen strax NÖ om L. Kroksjön

Hol.
Fridhem: 1,5 km SSÖ om Jonstorp 
Lunnebräckamossen: NV om Lyckebacke 
St. Södergården: 1,5 km NÖ om kyrkan 
Vitamossen: 500 m S om Bäsjön

Horla.
Brotorpet: vid Säveån, 1,2 km SV om Finnatorp
Granlid: den ö. av gårdarna vid top. konceptbladets Källegården, ca 

750 m VSV om Storsjöns S-ända 
Prången: vid Säveån, ca 400 m SÖ om Storsjön 
Sjöberget: N om Melltorpssjön 
Smedsgården: N om Finnatorp 
Stockatorp: ca 400 m NNÖ om Melltorpssjön
Yxnås: den v. av gårdarna vid top. konceptbladets Källegården, 1 km 

VSV om Storsjöns S-ända

Lycopodium selago. — ta.-a.
L. inundatum. — ta.-ma. Ads: Bolltorp (Hgm, Rbg); Hörningen vid 

Nären (1947 Wt); Mårsjön (Nn, Rbg!); St. Trän (TH 1953); Ö. Örnsjön 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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(Nn). Bäl: St. Kroksjön (1962 TH); d:o, ön i v. delen av sjön. Hol: nö. delen 
av Gasslången.

L. annotimim. — a.
L. clavatum. — ta.-a.
L. complanatum ssp. anceps. — ma.-s. Aås: Björkekärr (Nn)*; Bolltorp 

(1890 H. Jakobsson, G, Rbg)*; d:o, Gröneslätt (Sv); Klevasjön på Simme- 
näshalvön (1955); Maryd (1962 Nils Nordgren)*; N om Skämningared, 
under kraftledn.; Sågsvedjan, under kraftledn. Bål: SV om L. Munnsjön*. 
Hol: skogspartiet ÖNÖ om Gasslången. — Arten har säkert blivit förbisedd 
i olika delar av området.

Isoeles lacustris. — I många av områdets sjöar. (Av Nn uppgiven endast 
från Aås; Färgen.)

I. echinospora. — Ännu vanligare än föreg. (Av TH 1953 uppgiven från 
Aås: St. Trän.)

Equisetum arvense. — a.
E. silvaticum. — a.
E. pratense. — s. Aås: Stockslycke. Bäl: Tokebacka. Horla: dalgången 

V om Yxnås.
E. palustre. — s. Bäl: S om Holmen; NÖ om Tokebacka. Hol: Ö om 

Gasslången. — Enl. Nn »a.», vilket absolut inte är riktigt. Rbg betecknar 
den som ta.-ma.

E. fluviatile. — a.
E. hiemale. — ms. Ads: St. Lygnö, nära bäcken vid Störtared. Hol: V om 

Bäsjön (1929 Lbg). Horla: N om Storsjön, i tallskog; SÖ om Yxnås.
Botrychium lunaria. — s. [Aås: ö i Färgen invid Järnholmen (Hgm, 

Rbg). Uppg. hänför sig till Hemsjö sn*.] Hol: Jonstorp, Ö om missions
huset, ett 10-tal ex. (1966)*. — Säkert förbisedd. Strax utanför undersök
ningsområdet har en rik förekomst iakttagits vid Mängsholm i Siene sn.

Pteridium aquilinum. — a.
Matleuccia struthiopteris. — s. Ads (Rbg); Fagerlid (1948 Lbg!)*; Hjälma

red; [Holma (Sv)* =Lena sn?]; Hulabäck (1960 TH* - Fagerlid); Skaftared 
(1948 Lbg); St. Lygnö, vid bäcken nära Störtared.

Woodsia ilvensis. — ta. Jfr ovan, s. 290.
Cystopteris fragilis. — Ej ovanlig (enl. Nn a.) på klippor och i rasmarker 

(jfr ovan, s. 290); även på murar etc. Varierar något med avseende på 
bladskivans och segmentens delning.

Athyrium filix-femina. — a.
f. mullifidum Moore. — Ads: Hjälmared, sågdammen, det. TH*.

Lastrea thelypteris. — s. Ads: kärr Ö om vägen till Laggarebacken (Nn, 
Rbg)*; v. delen av Rödene sn (Nn)*; NÖ om St. Bodasjön. Bäl: N om L. 
Kroksjön, rikl.; NV om L. Munnsjön; mell. St. Kroksjön o. L. Munnsjön; 
Ö om St. Munnsjön. Hol: NÖ om Gasslången*.

L. phegopteris. — a.
L. dryopteris. — a.
Dryopteris filix-mas. — a.
D. crislala. — s. I regel mycket sparsam på lokalerna. Bäl: Holmen (den 

rikaste förekomsten i omr.); N om L. Kroksjön; Ö om St. Munnsjön. Hol: 
S om Bäsjön, i vägdike; SÖ om Bäsjön, i mossen under kraftledn.; mosse

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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SV om Bäsjön, mkt spars.; NÖ om Gasslången. Horla: Ö-sid. av Storsjön, 
enst. ex. (1965).

D. spinulosa. — a.
D. dilatata. — ta.-a.
[B. assimilis. — Ej säkert konstaterad.]
Blechnum spicant. — Ads flerst.: Dumpevik (Nn, Rbg)*; Kvarnsjön 

(Sv)*; Laggarebacken; ca 200 m SÖ om L. Fjällsjön, 1 ex. (1964); Nolby 
skog (Nn)*; Nybygget nära Österbodarna (Hgm, jfr Rbg)*; mell. St. o. L. 
Hultet; S om St. Trän, S o. V om avloppet, på den förra lok. (ca 400 m S om 
sjön) 100-tals ex.; ca 100 m SÖ om Valsjön, 1 ex. (1964); V. Berget (Sv)*. — 
Ej påvisad i övriga delar av området.

Asplenium trichomanes. — ta.-a. Jfr ovan, s.290 .
A. septen/rionale. —; Som föreg. Jfr ovan, s. 290.
A. seplentrionale x trichomanes. — Aås: Björkekärr (Nn)*; [Norsesund

o. V. Bodarne (E. Th. resp. A. Fries, Fries 1915) skall vara Skallsjö resp. 
Hemsjö snr]; Östergården (Rbg)*. Bål: SV om Tokebacka, 1 ex. (1965)*.

Polypodium vulgare. — a.
Picea abies ssp. europaea. — a.

f. virgata. — Ads: skogsmarkerna NV om Agnsjön; Fagerlid; Kullabo, 
2 ex.; Maryd Östergården, 2 ex.; St. Lygnö, Låkås; Torvmossen. Bål: 
Munnsjön. — Samtl. lok. medd. av Sv.

Pinus silveslris. — a.
Juniperus communis. — a. — En extrem »krypform», som under många 

år — 40-50 enl. uppg. — funnits vid St. Lygnö, Störtared, i Aås, har ut
brett sig, så att den nu täcker en yta av ca 12-15 m2. Av högvuxna enar 
(inte ovanliga i trakten) kan nämnas ett 7-8 m högt träd vid Aås: Björke
kärr.

Typha latifolia. — (ma.-) ta. Stadd i spridning. Numera utbredd över 
hela området.

T. angustifolia. — Förekomst som föreg. (hela området). Stora be
stånd i bl. a. Gärdsken o. St. Varsjön (Hgm, Nn, Rbg, Kjbg*!).

Sparganium1 minimum. — ta.
S. Friesii. —s. Ads: Mjörn (1896 C. J. Lindeberg, G, S, U, Rbg, confirm. 

G. Samuelsson)*.
S. anguslifolium. — Troligen ta. (enl. Nn h. o. d., enl. Rbg s.). Ett av 

Samuelsson bestyrkt herbariebelägg föreligger från Aås: Färgen (1896
C. J. Lindeberg, S).

[S. anguslifolium x minimum. —- Aås (1923 Boh, U)*. — Felbestämd. 
Är S. minimum, det. TH 1968.]

S. simplex. — Troligen ta. (enl. Nn a.).
S. glomeratum. -— ma.-s. eller saknas. Aås: skogskärr längs bäcken från 

lilla tjärnen Ö om Fisklösen mell. St. Krökingen o. St. Trän (TFI 1953)*;

1 Släktet är mycket otillfredsställande undersökt. I några av områdets sjöar finns 
smalbladiga former, som ofta är sterila. Från flera lokaler har former noterats, som 
mycket väl kan vara hybrider mellan S. angustifolium och S. Friesii eller mellan 
S. Friesii och simplex.
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Johannesberg, i Linnebäck (On 1925)*; Mjörn (Hgm, Rbg)*; Säveån (11. 
cc.)*. — Från området i övrigt föreligger inga uppgifter.

S. erectum ssp. microcarpum. — Flerst. i samtliga socknar.
Acorus calamus. — Endast känd från Mjörn (flerst., se nedan) och Sä

veån. A ås: Lovik (An); Nolhagaviken, ett stort bestånd; Simmenäs 
(An); Säveån (Nn, Rbg, 1917 Boh, U, Sv)*; Torstö (An).

Calla palustris. — ta.
[Lemna irisulca. — Ads: Nolhaga (Hgm*, jfr Rbg). — Ingenstädes iakt

tagen under inventeringen.]
L. minor. — a.
Spirodela polyrrhiza. -—■ Aås: Nolhaga (Hgm, Nn, Rbg)*. Nu utgången? 

Ej sedd under inventeringen, men då den visats förekomma + konstant — 
ibland i massvegetation — i Anten (TH 1953), borde den kunna förväntas 
också i den strax söder om denna sjö liggande, till samma vattensystem 
hörande Mjörn.

Triglochin palustre. — a.
Potamogelon crispus. — Aås: Nolhagaviken, endast iakttagen i form av 

lösslitna, flytande fragment. — Fyndet inte oväntat, då arten förekommer 
flerstädes i Anten (Skn 1942, TH 1953).

[P. obtusifolius. — Aås: Färgen (Nn, Rbg)*. Ej återfunnen.]
P. alpinus. — Ads: Lygnared (Nn, Rbg). Horla: Kärtared, i Säveån.
P. polygonifolius. — ta.-a.
P. natans. — a.
P. gramineus. — Ads: Mjörn, vid Lovik, Nolhagaviken, Simmenäs o. 

Svarteviken (allt enl. An). Ej sedd av mig.
[P. lucens x natans (»fluitans»). — Aås: Gärdsken, vid Forsåns utflöde 

(Hgm). ■— Uppgiften obekräftad och säkerligen falsk (Nn, Rbg).]
P. perfolialus. — Endast noterad från Mjörn och Säveån; förekommer i 

den senare såväl i Aås som i Bäl, Hol och Horla. Av Nn betecknad som »a.».
Butomus umbellatus. — Aås: Mjörn (Sv)*; d:o, Nolhagaviken; Säveån 

(Nn*, jfr Rbg, Hqt, Sv). Bäl: Säveån flerst. [Ej sedd i nämnda vattendrag i 
Hol och Horla.]

Elodea canadensis. — Ads: Gärdsken (Sv)*; Mjörn (dens.)*; d:o, vid 
Bryngenäs; Nolhagaviken (Hqt).

[Hydrocharis morsus-ranae. — Aås (Rbg)*.]
Alisma plantago-aquatica. — a.
Sagillaria sagitlifolia. ■—• Aås: Mjörn flerst., noterad från Bryngenäs, 

Lovik, Nolhagaviken, Simmenäs, Svarteviken, Torstö o. Vikaryd (Hqt, 
An); Säveån ta. (Sv)*; d:o, vid landskyrkan (Hqt). Av Nn betecknad 
som »a.».

Scheuchzeria palustris. — s. (jfr Nn, s. 48). Aås: Blåtjärn ca 2 km ÖNÖ om 
Nären; Bolltorp (Rbg). — Frekvensen är anmärkningsvärt låg, betydligt 
lägre än i närliggande socknar, trots att lämpliga ståndorter ingalunda 
saknas. Knappast förbisedd.

Narthecium ossifragum. — Utbredd över hela området, ta. i Ads; mindre 
vanlig i Bäl, Hol och Horla.

[Allium senescens v. calcareum. — Aås: Bolltorps skog (1896 C. Rob. 
Lindeberg, S, Rbg, under namn av A. monlanum, Hyl 1953), ej återf.*;
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KÄRLVÄXTFLORAN



298 KURT HJORTSTAM

Kedjesjön S om Dammsjön (1895 E. R. F. Westfeit (S, U) ( =föreg. lok.?); 
»wid Storäng på höne giärdet» (enl. anteckn. av Lars Sundberg omkr. 
1730, under namn av »Moli foliis narcissi», möjl. avses A. oteraceum, Gertz 
1925).]

A. schoenoprasum. — Aås (Nn); Bolltorps skog (1946 BH). — Förvild.
A. oleraceum. — Aås (Rbg). Jfr även A. senescens.
Gagea lutea. — Mångenstädes, men långt ifrån allmän, som uppges av 

Nn o. Karl Hasselrot 1967.
[G. minima. — Aås »allm. som ogräs i trädgårdar» (Sv)*1. Uppgiften obe

styrkt, och dess riktighet kan starkt ifrågasättas. Enl. Nn (s. 48) saknas 
arten helt i Alingsås-trakten.]

Asparagus officinalis. — Aås (Nn). Bäl: Torps hpl., 1 ex. (1966). -— 
Förvild.

Maianthemum bifolium. — a.
Polygonatum odoratum. — ma. Aås (Nn, som »a.»); Dammsjön; Gråbo, Y om 

Sundsjöarna; Hjälmared; Hulabäck; Häradsberget (Hgm); Nolhaga (Hgm); 
Skämningared; NY om St. Fjällsjön; Ängabo (Hgm). Bäl: Holmen; Olstorp; 
Risabäcken, S om Risa; bergsbrant vid St. Kroksjön; SÖ om Tokebacka; 
V om Tollsjön. Hol: bergsbranten NÖ om Gasslången. Horla: Ö om Granlid; 
N om Käringesjön; Kärtared flerst.; Melltorp; V om Yxnås.

P. mulliflorum. — ms. Aås (Rbg); Bryngenäs (Nn)*; mell. Fagerlid o. 
Skaftared; Saxebäcken (Sv)*; Skaftared (Nn)*.

Convallaria majalis. — a.
Paris quadrifolia. — ma. Aås (Nn); Fagerlid (Kjbg); mell. Fagerlid o. 

Skaftared; Hjälmared; Häradsberget; Kristineholm, SÖ om tvätteriet; 
Lindås; Nolby; S om St. Varsjön; Störtaredsån S om Störtared. Bäl: bäck
dalen S om Holmen; Risabäcken. Hol: SÖ om Engelsmansgården; Höge- 
kulle; bäckdalen N om kyrkan; N om Tomasgården, vid Säveån (Fbg); 
kärrmark V om Åsen. Horla: lövskogsklädda branten NÖ om Finnatorp; V 
om Yxnås.

Iris pseudacorus. — Så gott som uteslutande vid Mjörn och Säveån, men 
där allmän och lokalt i mängd.

f. albescens. — Aås: Sörhaga på s. sidan av Säveån, »vissa år» (Nn, Rbg). 
Juncus squarrosus. — ma. Ads (Rbg); V om Applekärr; Skämningared 

(Nn); 1 km SÖ om Varsjöslätt, vid gångstigen till Bergsjön (TH 1953). Bäl: 
Burbokärr; NV om L. Kroksjön, under kraftledn.; på stigen mell. St. o. L. 
Munnsjöarna; N om Tokebacka; Östergården. Hol: N-sid. av Bäsjön; N om 
Tomasgården (Fbg) o. banvaktsstugan S om gården; Åsen (Kjbg). Horla: 
NY om kyrkan, under kraftledn.

J. compressus. — ms. (ej känd från trakten av Nn). A ds: vid parkerings
platsen nära kallbadhuset (An). — Själv har jag inte sett arten i området. 
Enl. Skn 1942 har den samma låga frekvens i de av honom undersökta 
socknarna i Anten-Mj örn-området.

[J. Gerardi. — Ads »ta.» (Nn). — Uppgiften återkommer hos Rbg med 
frågetecken ( = osäker) och är säkerligen felaktig.]

J. tenuis. — Ads: på stig NV om Fridolfsberg; n. delen av Fäbodtjärn,

1 Ändrat till »fl.» (= flerstädes). 
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vid vägen; Häradsberget, vid Salen; Laggarebacken, nära gamla Kungälvs- 
vägen; Nolhagaviken*; Rödene; på vägen ca 300 m SÖ om St. Mörken. 
Ingenstädes funnen utanför staden.

J. bufonius och J. articulatus. — a.
J. alpinus ssp. nodulosus. — Aås: Hörningen vid Nären (1947 Wt); 

Lygnösjön, rikl.; Nolhaga, vid Mjörn (E. Linnarsson enl. Nn, Rbg), d:o, 
Nolhagaviken. Bäl: NV om L. Kroksjön, under kraftledn.; på stigen mell. 
St. o. L. Munnsjöarna. Hol: NÖ-sid. av Gasslången. [Ej antecknad från 
Ilorla, vilket kan bero på förbiseende.] — Torde säkerligen vara vanligare i 
området än vad som framgår av de ovanstående fåtaliga noteringarna.

J. effusus. — a.
J. conglomerate. — a.
J. filiformis. — a.
Luzula pilosa. - - a.
L. luzuloides. — Ads (1892 G. Nordblom, S, 1898 G. Bergmark, S, båda 

uppg. enl. Hyl 1943); Alefors (1892 N. A. Johansson, l.c.); Kullingsberg 
(1939 On, l.c.), ej återf., lok. trol. spolierad genom den starka bebyggelse, 
som här ägt rum på senare tid; Nolhaga (1921 Deg, Deg 1925*, 1933 Hyl, 
Hyl 1943!); Nolhagaskogen (1922 Hj. Möller, S, 1923 Boh, U, 1933 Hyl, 
1938 On, S, allt enl. Hyl op. cit.); Säveholm, Ö om järnvägen (Hqt). — 
Utanför men nära det undersökta området har arten påträffats vid Bäck i 
Hemsjö sn.

L. campestris. — a.
L. multiflora ssp. occidentalis. — a.
L. pallescens. — s. Hol: Ö om Gasslångens N-ända*; grusgrop N om 

Hallorstorp*. Horla: Melltorp*.
Setaria viridis. — Ads: Drottninggatan 32, i trädgård (1928 On, S)*; Jo

hannesberg, i åkrar (1888 E. Th. Fries, Fries 1915); järnvägsstationen 
(1888 dens., l.c.); landsförsamlingens kyrkoherdeboställe (Nn*, jfr Rbg). 
Hol: folkskolan, i drivbänk (1960 TH)*. — Tillf. Numera betydligt säll
syntare än förr, till synes nästan försvunnen från området.

Sieglingia decumbens. — ta.-a.
Molinia coerulea. — a.
Phragmites communis. — a.
Nardus strida. — a., fast med en något ojämn utbredning.
Melica nutans. — a.
Glyceria fluitans. — a.
G. declinata. — Jfr ovan, s. 291. Ads: Simmenäs, S om gården, på väg

kant (1967, S, upptäckt på lok. av An). Bäl: Olstorpabäcken (1965)*.
G. maxima. — Ads: Gärdsken (Rbg)*; Lillån mell. Gärdsken o. bron över 

Prästeryds-vägen (Hgm, Rbg); Nolhagaviken. Dessutom — ta. — i Säveån, 
såväl inom stadens område som i de tre landssocknarna, på somliga ställen 
i mängd*.

Festuca ovina ssp. vulgaris. — a.
ssp. capillata. — Ads: Nolhaga (1933 Hyl, Hyl 1943)*.

F. trachyphylla. — Ads: Götaplan; Nolhaga (op. cit.)*; vid Säveån (1960 
TH)*; Vikaryd (1933 Hyl, op. cit.). Bäl: Ned. Nygård; skolhuset; Torps hpl.
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(1966, S). Hol: kyrkan (1960 TH)*; Lagmansholms station (1962 TH)*. — 
Uppenbart stadd i spridning.

F. rubra. — a. Mångformig.
F. pratensis. — a.
[/'. arundinacea. Aås (U)*. — Uppgiften felaktig. Intet belägg har vid 

kontroll kunnat anträffas i U.]
F. gigantea. — Ads: Nolhaga park, på ruderatplats (An).
Lolium perenne. — ta., huvudsakligen i gräsmattor i staden o. vid gårdar 

etc.
[L. temulentum. Aas: Delsbo (Hgm); landsförsamlingens kyrkoherde

boställe, i åkrar (Nn*, jfr Rbg). — Sedan länge försvunnen från området.]
Poa annua. — a.
P. supina. — Endast observerad vid Hol: NV om Jonstorp, på stigen nära 

Fridhem (1966)*.
P. trivialis. Endast noterad från ett fåtal lokaler, möjligen på grund 

av förbiseende.
P. pratensis. — a.

[ssp. angustifolia. — Ej noterad. Troligen förbisedd.] 
ssp. irrigala. — Förekommer över hela området, men inte alltid typisk.

P. Chaixii. — Ads: vid vägen mell. Kavlås o. Hedvigsberg (1936 On, S, 
Hyl 1943)*; Nolhaga (1921 Deg, Deg 1925, 1925 On, G, S, 1933 Hyl, Hyl 
op. cit.)*; Vikaryd (1933 Hyl, Hyl op. cit.).

P. compressa. — Troligen ± s. Endast noterad från Bäl: NÖ om Gissla- 
torp (1960 TH); Torp, gamla grustag V om hpk, ymn. (1960 TH). Hol: 
grustag NV om kyrkan (1960 TH).

P. nemoralis. — a.
[P. palustris. — Av Nn betecknad som »a.», en utan tvivel felaktig upp

gift. Ej säkert konstaterad under inventeringen. Enl. meddelande av An 
skall den vara funnen vid Aås: Svarteviken i Mjörn. Belägg saknas, varför 
bestämningen inte kunnat kontrolleras.]

[Catabrosa aquatica. — Ads: »Gerdskaström» (väl = Forsån?) (Nn)*. __
Uppgiften förefaller otillförlitlig.]

Briza media. — ta.-a.
Cynosurus cristalus. — Flerst., men ej allmän (enl. Nn »ta.»). Synantrop. 

Aås: Gärdsken (Kjbg); Tegelbruksviken (Hqt). Bäl: Källafors (1960 TH); 
Ned. Tokebacka; vid Olstorpabäcken; Tokebacka; vid järnvägsbron NV om 
Tokebacka; Öv. Nygård. Hol: Hallstorp; N om Tomasgården (Fbg); Ö om 
Ängatorp.

Dadylis glomerata. — a.
[Avena strigosa. Aas »ta.» (Hgm, Nn)*. — Ej iakttagen under invente

ringen, och finns sannolikt inte längre kvar i området.]
[A. fatua. — Ads spars. bland säden (Nn*, jfr Rbg). — Som föreg.]
Arrhenalherum elatius ssp. vulgare. — Vid Bäl: St. Kroksjön 'funnen 

växande i den mot sjön brant stupande bergsbranten, annars endast upp
trädande som kulturspridd vid åkerkanter och på vägrenar, som sådan ta., 
stundom i massförekomst; stadd i framryckning.

A. pubescens. — Utbredd över hela området, men med färre noterade 
lokaler än följande art.
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 2
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A. pratense. — ta. (enl. Nn »a.»).
Trisetum flavescens. — Ads: Nolhaga (1938 On, S, Hyl 1943)*. — Till

fälligt inkommen med gräsfrö.
Deschampsia caespilosa. ■— a.
D. flexuosa. — a.

v. montana. — Mell. Alingsås o. Borås (Rbg). — Ovisst om uppgiften 
hänför sig till området.

Aira praecox. — Ads (?): N om Mjörn (Rbg).
Iiolcus lanatus. — a.
H. mollis. — Ads: Nolby (An); Nolhaga (Hyl 1943, An); flerst.*. Horla: 

Finnatorp, vägkant (1960 TH).
[Apera spica-venti. —- Aås »ta.» (Nn)*. — Numera helt försvunnen? Ej 

iakttagen under inventeringen.]
[Ammophila arenaria. — Ads (enl. osäker o. trol. felakt. uppg., se Rbg).]
Calamagrostis epigeios. — ta. Antecknad från ett stort antal lokaler, för

delade över hela området. (Enl. Rbg ma.-spr.)
C. purpurea. — s.; spars. på alla noterade lokaler. Aås: N om St. Boda- 

sjön. Bäl: Källafors, vid Säveån (1960 TH)*; vid sö. delen av L. Kroksjön. 
Hol: vid nö. delen av Gasslången flerst.; Lagmansholm, vid Säveån (1962 
TH, jfr*).

C. canescens. — a. (också enl. Nn; enl. Rbg ma.-spr.).
C. canescens xneglecta. — Hol: ca 150 m NÖ om Gasslångens N-ända, 

stort bestånd (1965, S)*, det. C. Blom.
C. negleda. — ta. på strandängar vid Mjörn. Dessutom noterad från en

staka lokaler vid Säveån i Hol och Horla, men ej sedd i Bäl. (Av Nn be
tecknad som a., av Rbg som ma.)

C. arundinacea. — a.
C. arundinacea x canescens. — Ads: Hjälmared, L. Färgen (1946 Sture 

Nilsson, G).
C. arundinacea xepigeios. — Ads: Dumpevik, vid St. Färgen (1946 dens., 

G); Maryd (1928 On)*.
Agrostis stolonifera. — a.
A. gigantea. — Ads: Kungälvs-vägen, gräsmatta; Nolhaga, Kollerna; 

d:o, nära Säveån. Bäl: Burbokärr. — Säkerligen på långt fler lokaler i 
trakten, men har inte blivit tillräckligt uppmärksammad.

A. tenuis. — a.
A. canina ssp. fascicularis. —■ a.
Alopecurus pratensis. — a. (enl. Nn dock »ej allm.», enl. Rbg ma.-spr.).
A. geniculatus. — ta.-a.
Phleum pratense ssp. vulgäre. — a.
Phalaris arundinacea. — Vid Mjörn och utmed Säveån (staden o. alla tre 

socknarna) ta. och beståndsbildande. Annars spr.-s. (av Nn kort och gott 
betecknad som »a.»).

Anthoxanthum odoratum. — a.
Milium effusum. —- s. Ads (Rbg*, som spr.); Nolhaga, i bokskogen mitt 

emot manbyggnaden (Nn). Bäl: St. Kroksjön (1962 TH)*. Horla: ca 400 m 
\ om Yxnås, i dalgången till Bäsjön, ett individrikt bestånd*.

[Bromus Benekeni. — Ads: Bryngenäs (Hgm, Rbg)*.]
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 2
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B. inermis. — Flerst. efter vägar och järnvägar etc. Till synes stadd i 
spridning. Ads: Bryngenäs; Hulabäck (I960)*; Prästeryd (1959)*. Bäl: 
Torps hpl. (1960, 1962). Hol: kyrkan (I960)*; Lagmansholms station (1962). 
— Samtliga uppgifter utom Bryngenäs meddelade av TH.

B. tectorum. — Bäl: Torps hpl., tillf. (1960, 1962 TH)*. — Oinnämnes av 
Nn (s. 48) bland exempel på sådana arter, som helt saknas eller högst sällan 
påträffats i området.

[B. arvensis. — Ads: järnvägsstationen o. Stampen (1888 E. Th. Fries, 
Fries 1915)*. — Tillf.]

B. secalinus. — Aås »a.» (Nn), flerst.*. — Dessa uppgifter saknar f. närv. 
täckning. Arten försvinner alltmer och har inte noterats från området under 
inventeringen.

B. hordeaceus. — Ads »a.» (Nn). — Också denna art tycks vara på tillbaka
gång, vilket kommer till synes i den magra lokallistan, som bara upptar 
följande uppgifter: Aås: nära järnvägsstationen (v. glabralus, 1921 Deg, 
Deg 1925); Skämningared. Bäl: Ö om Bäleberget. Horla: mell. kyrkan o. 
Finnatorp, vid vägen.

Brachypodium pinnatum. — ms. Bäl: bäckravinen mell. L. Kroksjön o. 
St. Munnsjön*. Horla: mell. Yxnås o. Granlid, rikl*.

Elylrigia repens. — a.
Roegneria canina. — ma. Ads (Rbg); Alefors; vid bäcken från Blåtjärn; 

Bryngenäs, N om stationen (Hqt); Forsen; Hjälmared, bäcken från kvarn
dammen till Färgen; Kofluget (Hgm, Nn); Korpabergen (1938 On, S, Hqt); 
Röhult; St. Lygnö, rasbrant vid Tranebäcken; Svarteviken (An). »Alings- 
åstrakten» (1888 E. Th. Fries (S). Bäl: Galtaledsbäcken, SÖ om Annedal; V 
om St. Kroksjön; Säveån flerst. Hol: Lillån vid Högekulle; Oryd. Horla: 
invid lövskogsklädda branten NÖ om Finnatorp.

Eriophorum vaginatum. — a.
E. angustifolium. — a.
E. latifolium. —■ ms. Endast funnen i Hol: Ö om Gasslångens N-ända, 

där rikl.*. Jfr ovan, s. 290.
Scirpus silvaticus. — ta. (enl. Nn »a.»). Noterad från ett stort antal lokaler 

i området. I Horla dock endast iakttagen utmed Säveån.
S. lacuslris. — a.
S. Tabernaemontani. — Ads: Nolhagaviken i Mjörn (1965 Alingsås’ fält

biologer)*; Simmenäs, stranden av Mjörn (1966 Fbg). — På den förra lo
kalen har arten nu påträffats på tre olika ställen. Det största beståndet 
täcker en yta av ca 15m2. Simmenäs-förekomsten uppskattas av upp
täckaren till ca 10 m2. På båda lokalerna bildar den biandbestånd med 
S. lacustris. — Se också ovan, s. 291.

Eleocharis palustris. — a. Underarterna ej närmare studerade.
E. mamillata. — Troligen ± s.; möjligen dock förbisedd. Ads: Bolltorp; 

kärrmark ca 200 m Ö om Dammsjön*; Nolhagaviken (Fbg). Hol: NÖ om 
Gasslången, i en hölja, spars.*.

E. uniglumis. — Vid Mjörn ta., eljest s. Aås: Lygnösjön. Hol: Ö-sid. av 
Gasslången. Horla: Säveån*.

E. multicaulis. — [Ads: 0.] Bäl: ej ovanl.: Gasslången; L. o. St. Krok
sjön; L. o. St. Munnsjön. Hol: Gasslången*. — Utbredningskartan hos 
Su. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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Hård av Segerstad 1924 (fig. 246) upptar inga lokaler Ö om Anten och 
Mjörn.

E. acicularis. — Så gott som uteslutande vid Mjörn (se nedan), där för
modligen ta., den frekvensgrad, som anges för arten av Nn (Rbg betecknar 
den som ma.). Aås: Ö om Dammsjön (Fbg); Nolhagaviken (Hqt); Sandvik 
på Simmenäshalvön.

E. pauciflora. — ma.-s. (enl. Nn ta., enl. Rbg ma.). Aås: Hötjärn; Rö- 
dene (1923 Boh, U). Bäl: den s. av Blåtjärnarna strax N om L. Krok
sjön (Cladium-lok.)*. Hol: strax NÖ om Gasslången* (jfr nedan, s. 305). 
Horla: vid Säveån Ö om Storsjön*.

Trichophorum alpinum. — ma.-s. Ads (Rbg)*. Bäl: den n. av de båda 
Blåtjärnarna N om L. Kroksjön, spars.; mell. L. Kroksjön o. St. Munnsjön, 
mkt spars. Hol: SY om Bäsjön; NÖ om Gasslången, ymn. (den rikaste före
komsten i omr.). — Jfr ovan, s. 290.

T. caespitosum ssp. auslriacum. — a. Karaktärsväxt på mossar och i 
många kärr.

ssp. germanicum. —• ms. Endast noterad från Hol: S om Bäsjön (1929 
Lbg*, ev. belägg ej gransk.); kärr strax N om Tomasgården (Fbg). — Då 
avsevärd möda lagts ner på utforskandet av de båda underarternas före
komst i området, och ssp. germanicum trots detta där inte påträffats på nå
gon annan lokal än de ovannämnda, anser jag det knappast troligt, att den 
skulle ha någon större spridning i dessa trakter, även om nya fynd kan för
modas tillkomma. Enligt Skn 1935 och 1942 är den inte ovanlig i de när
belägna, av honom undersökta socknarna.

Cladium mariscus. — ms. Bäl: den s. av Blåtjärnarna ca 200 m N om L. 
Kroksjön, två mindre bestånd, flertalet skott fertila (1964)*. Hol: nö. delen 
av Gasslången, bland Phragmites, ett helt sterilt bestånd (1965)*. — Jfr 
ovan, s. 290-91.

Rhynchospora alba. — a. En bland mossarnas karaktärsväxter.
Rh. fusca. — ta. i Ads, ma.-s. i övriga delar av området (enl. hittills före

liggande uppgifter). Aås: Bolltorp (Nn); Fjällsjön Ö om Rågsjöarna (TH 
1953); Gransjön (l.c.); Gärdsken (Rbg)*; Laggatjärn 2 km ÖNÖ om Nären; 
L. Krökingen (TH 1953); Lygnösjön, rikl.; Mjörn (Rbg)*; Nolhaga (Hgm); 
Porssjön, spars.; s. delen av St. Fäbodtjärn; St. Grundsjön (TH 1953); 
St. Trän (l.c.); Valdalen*; Varsjön Ö om Gransjön (l.c.); Öjasjön (l.c.). Bäl: 
den s. av Blåtjärnarna N om L. Kroksjön; V om St. Kroksjön, rikl. Hol: nö. 
delen av Gasslången; Lunnebräckamossen NV om Lyckebacke.

Carex chordorrhiza. — ms. Hol: Lunnebräckamossen NV om Lyckebacke, 
i kanten av åsen, spars.*.

C. dioeca. — ta.-spr. Ett 25-tal lokaler antecknade.
C. canescens. — a.
C. remola. — s. Ads: vid bäcken från Fisklösen S om St. Krökingen (TH 

1953)*; kärr ca 200 m SSV om Mårsjön; tjärnen NÖ om St. Bodasjön, i 
skogskanten, rikl.; St. Lygnö, strax VSV om Störtared, enst. tuvor. Horla: 
fukt. del av lövskogsklädda branten NÖ om Finnatorp, spars.

C. elongata. — ma.-s. (ej känd från trakten av Nn, s. 48). Aås (Rbg); 
Gråbo, V om Sundsjöarna, enst. tuvor; Laggarebacken, ca 300 m S om 
Valsjön; ca 250 m SV om Mårsjön; Nolhaga, alkärr, rikl.; SV om Röhult, vid
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bäcken från Blåtjärn; St. Färgen, vid Björkudden; Ögat S om St. Yarsjön, 
rikl. Bäl: Y om Nålsögat strax NÖ om L. Kroksjön. Hol: NÖ om Gass- 
lången, spars. [Horla: 0.]

C. echinata. — a.
C. diandra. — s. Hol: NÖ om Gasslången, ca 100-150 m från sjön (jfr 

ovan, s. 290). Horla: Käringesjön*; Lillsjön*.
C. contigua. — ma. (enl. Nn ta., enl. Rbg ta.-ma.). Ads: Ö-sid. av L. 

Yarsjön (Fbg); Lovik (An); Nolhaga, nära Klämma; Simmenäs (An). Bäl: 
Olstorp*. Horla: kyrkan (1960 TH)*.

C. dislicha. — s. Bäl: Galtaledsbäcken nära Smedtorpet; SV om Olstorp, 
vid Olstorpabäcken*. Hol: Bäne Gategården, i åkerdike.

C. leporina. ■—■ a.
C. data. — Flerst. vid Mjörn och Säveån (i Aås, Bäl, Hol och Horla), 

eljest s. Aås: Dammsjön; Gransjön (1940 TH); Gärdsken (Kjbg); St. Färgen, 
vid Björkudden. Bäl: V om St. Kroksjön. Hol: bäckdalen SÖ om Ängatorp.

C. data x nigra. — Ads: nära Hjälmared, vid ån (1932 On, S)*.
[C. caespitosa. — Ej sedd under inventeringen. Enl. Nn »a.». Uppgiften 

har sannolikt tillkommit genom förväxling med följande art. Det skulle ju 
dock också kunna tänkas, att den förr funnits i området men av en eller 
annan orsak försvunnit därifrån.]

C. nigra. — a. Av artens formkomplex är v. slolonifera och v. tornata ± 
vanliga. Någon helt typisk v. reda har däremot inte påträffats, vilket delvis 
torde kunna tillskrivas min ringa kännedom om formen i fråga och den 
otillräckliga tid, som ägnats åt studiet av denna synnerligen variabla art. 
Hybridogena former är inte ovanliga vid Mjörn och Säveån.

C. acuta. — a.-ta. vid Mjörn och Säveån. Dessutom noterad från Aås: 
bäcken mell. Grundsjön o. Öjasjön; Lindås, sågdammen.

C. acuta xelata. — Aås (On, Sylvén 1963, fig. 41a = Gärdsken?); Dumpe- 
vik, vid St. Färgen (1946 Sture Nilsson, G); Gärdsken (1925 On, G)*; NÖ 
om Valken. Bäl: mell. St. Munnsjön o. L. Kroksjön (såväl f. superhudsonii 
Kükenthal som f. supergracilis Kükenthal).

C. Buxbaumii. — Aäs: ca 400 m NÖ om St. Bodasjön*, ett till omfånget 
(arealen) mycket litet men vid upptäckten (1965) ganska individrikt be
stånd med ett 10-tal fertila skott. Vid ett besök på lokalen året därpå kunde 
förekomsten med knapp nöd återfinnas. —- Jfr ovan, s. 290.

C. magellanica. — ta.-a. (enl. Nn »ej allm.», enl. Rbg spr.).
C. limosa. — ta. (så också enl. Nn, enl. Rbg ma.).
C. vaginata. — ta. i sumpiga barrskogar, särskilt i kanten av kärr och 

mossar, i stora delar av området.
C. panicea. — a.
C. hostiana. — Uppges av Nn som a., av Rbg som ta., men har blott 

noterats från ett fåtal lokaler: Aås: vid lilla sjön strax N om Lygnösjön, 
några få ex. (1964); Rödene, sankäng (1962 TH). Bäl: vid n. delen av St. 
Munnsjön, spars. bland Molinia. Hol: NÖ om Gasslången, spars. Horla: 
Melltorp, V om gården; strandängarna vid Säveån.

C. flava. — ma.-s. Aås (Rbg); kärr vid Bosjööga ca 0,5 km NÖ om St. 
Bodasjön (TH 1953); Bryngenäs (Nn); bäcken från Fisklösen S om St. Krö- 
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kingen (TH 1953)*1; Fjällsjön Ö om Rågsjöarna, skogskärr, 1 tuva (l.c.); 
SY om Mårsjön; NÖ om St. Bodasjön; NÖ om St. Fäbodtjärn; St. Lygnö, 
Störtaredsån, S om Störtared; S-ändan av St. Mörken; bäcken från Valsjön. 
Bål: vid tjärnen strax N om L. Kroksjön; NV om Munnsjöarna, 1 ex. (1966); 
mell. St. Munnsjön o. L. Kroksjön, rikl. Hol: NÖ om Gasslången, rikl.*. 
[Horla: 0.] — Jfr ovan, s. 290.

C. flava x tumidicarpa. — Aås: 400 m NÖ om St. Bodasjön*; NÖ om 
St. Fäbodtjärn*. Bäl: mell. St. Munnsjön o. L. Kroksjön. Hol: NÖ om 
Gasslången. — Hybriden tycks lätt uppstå, där föräldraarterna samman
träffar.

C. lepidocarpa. — ms. Hol: ca 300 m Ö om Gasslångens N-ända, confirm.
F. Björkbäck. — På denna floristiskt mycket rika och intressanta lokal 
(jfr ovan, s. 290) med bl. a. Carex flava, Eleocharis pauciflora och Erio- 
phorum latifolium, samtliga typiska representanter för medelrikkärren, 
upptäcktes 1966 ett fåtal tuvor av den aktuella arten. Denna, som annars 
brukar vara bunden till extremrikkärren — sådana saknas ju helt inom 
området — är här mycket späd och dåligt utvecklad med glest tuvat växt
sätt och få fertila skott.

C. Oederi. — Av de från området noterade olika underarterna av detta 
mycket kritiska komplex inom sektionen Carices Extensae anförs här 
endast ett fåtal lokaluppgifter, beroende på att ett stort antal exemplar 
inte kunnat bestämmas vare sig till ssp. euoederi eller ssp. pulchella. Former 
finns flerstädes, som mer närmar sig ssp. fennica Palmgr. (1958) och som 
intar en morfologisk mellanställning mellan de förstnämnda. Någon typisk 
ssp. fennica har jag visserligen inte sett inom området, men på flera lokaler 
har jag iakttagit former, som avviker från ssp. euoederi och ssp. pulchella 
genom glesare honax, längre fruktgömmen och oftast högre strån. Typisk 
ssp. euoederi är med säkerhet inte vanlig inom området; däremot före
kommer pulchella-lika former flerstädes.

ssp. euoederi. — Aås: Lygnösjön; Sundsjön; Yxnasjön. Bål: Ekåsatjärn. 
Hol: flerst. vid Gasslången.

ssp. pulchella. — Ads: Grundsjön; Nolhagaviken vid Mjörn (jfr Skn 
1940)*1 2; Üjasjön. Hol: Gasslången*.

Ovanstående lokaluppgifter baserar sig, som redan antytts, uteslutande 
på sådant material, som utan tvekan kunnat hänföras till endera av de 
ifrågavarande underarterna.

C. Oederi x tumidicarpa. •—- Aås: n. delen av St. Bodasjön. — Möjligen 
kan ssp. pulchella vara den inblandade Oederi-formen.

C. tumidicarpa. — ta. Mestadels vid bäckar och andra vattendrag; också 
på stigar och fuktig ängsmark osv.

C. lasiocarpa. — a.
C. acutiformis. — ms. Bäl: mell. St. Munnsjön o. L. Kroksjön* (1964, 

1965, helt ster. resp. med ett 20-tal fertila skott). — Jfr ovan, s. 290.
C. vesicaria. — Flerst. vid de större sjöarna och utmed Säveån, men 

långt ifrån så vanlig som följande art (av Nn dock betecknad som »a.»).
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C. rostrata. — a.
C. rostrata xvesicaria. — Aås: s. delen av Mårsjön.
C. hirta. — ma. Ads: Gråbo, V om Sundsjöarna; vägen till Laggare- 

backen; landsförsamlingens kyrkoherdeboställe (Nn); Nolhaga; Rödene, 
sankäng (1962 TH); Säveholm. Bål: Olstorp; vid Olstorpabäcken; Ö om 
järnvägsbron över Säveån; Tokebacka. Hot: NY om kyrkan (1960 TH); 
Lagmansholms station (1962 TH); NV om Åsen. Horla: NÖ om Kärtared 
Mellomgården.

C. pallescens. — a.
C. digitata. — Företrädesvis i skogbevuxna rasbranter. Antecknad från 

talrika lokaler i Aås. I övriga delar av undersökningsområdet mindre vanlig 
och 1’öga iögonfallande. Bäl: Olstorp flerst.; Ö-sid. av St. Munnsjön; Ö om 
Tokebacka flerst. Hol: vid ö. delen av Bäsjön; mell. Gasslången o. Fisklösen. 
Horla: NÖ om Finnatorp flerst.; SÖ om Stockatorp; vid o. i närheten av 
Yxnås flerst.; V om Yxnås, i dalgången mot Bäsjön.

C. monlana. — ta. i större delen av området.
[C. globularis. — Eftersökt med anledning av det av Eliasson (1964) 

meddelade fyndet i den till Alingsås gränsande Töllsjö socken, men med 
negativt resultat.]

C. pilulifera. — a.
C. caryophyllea. -— ma. (enl. Nn »a.»). Ads: Fagerlid (1948 Lbg); Forsen; 

Rödene (1962 TH); Skaftared (1948 Lbg). Hot: vid grusgropen Ü om Hal- 
lorstorp; NV om Hallstorp; V om Holstorp; kyrkan (1960 TH). Horla: SSV 
om Kärtared (1929 Lbg); NÖ o. V om Melltorp; Melltorpssjön; SV om 
Storsjön, vägren.

C. ericetorum. — ma.-s. [Aås: 0. Uppg. stranden av Sävelången nedom 
Ingared (1898 C. J. Lindeberg, S)* hänför sig till Hemsjö sn.| Bäl: V om 
Burbokärr. Hol: NÖ om Hallorstorp, utmed banvallen; V om Holstorp; 
kyrkan; gården 400 m N om kyrkan; SV om Åsen. Horla: V om Melltorp*.

C. pulicaris. — ma.-s. Ads: Rödene (Nn); sv. stranden av St. Krökingen 
(1944 TH); bäcken från Valsjön. Bäl: vid bäcken mell. St. Munnsjön o. 
L. Kroksjön o. på mossen mell. nämnda sjöar. Hol: NÖ om Gasslången.

C. pauciflora. — Mångenst., men av naturliga skäl inte i områdets mel
lersta del.

Platanlhera bifolia. — ta. Utbredd över hela området, men förekommer 
sällan i större bestånd, så dock t. ex. i Ads: Björkekärr vid Vikaryd, där den 
växer tillsammans med P. chloraniha.

P. bifolia x chloranthal — En intermediär form (hybrid?) mellan före
gående art och P. chlorantha har anträffats dels i Aås vid Enehagen, dels i 
Bäl: vid järnvägsbron Ö om Tokebacka, nära Säveån. Utmärkande för 
densamma gentemot P. chlorantha är, att ståndarknappsrummen, fastän 
divergerande, dock är mer hopdragna än hos denna; kalken är mindre, 
sporren kortare och axet rikblommigare. Den uppträder på båda lokalerna 
bland typiska bifolia- och chlorantha-individ. Fruktsättningen är + normal.

P. chlorantha. — Genomgående betydligt vanligare än P. bifolia. An
tecknad från mer än 30 lokaler, jämnt fördelade över området.

[Leucorchis albida. — Ads: Kolbäck (Rbg), jfr (käll?)uppg.: »juxta 
Alingsåhs ad Kollbek» (anteckn. av Johan Leche i handex. av Linne’s 
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Flora Suecica, se Gertz 1925). Lokalen ligger i Bergstena sn och så
lunda utanför området. Arten torde för länge sedan vara utgången där
städes.]

[Gymnadenia conopsea. — Ads: Dumpevik (Nn)*; Nolby (Nn)*. (JfrR.BG.) 
— Högst osäkert, om arten nu finns kvar på någon av lokalerna.]

Dadylorchis Traunsteineri. — Ads: NÖ om St. Fäbodtjärn, ett 30-tal ex. 
bland Phragmites (Alingsås’ fältbiologer 1965)*, det. C. Blom. — Jfr ovan, 
s. 291.

D. maculata. — Kan knappast betecknas som vanlig. I större bestånd 
endast sedd vid Aås: Gräskärr på Simmenäshalvön.

[Listera ovata. — Ads: Bolltorp (Hgm, jfr Rbg). — Med all sannolikhet 
utgången. Ej påträffad i området under inventeringen.]

L. cordata. — ma. (enl. Nn ta.*, enl. Rbg spr.). Ads: Bolltorp (Hgm); 
Ekåsaryd; vid sjön Nären (Kjbg); NÖ om St. Bodasjön; vid tjärnen N om 
St. Fäbodtjärn; mell. St. Krökingen o. Fisklösen; Störtared; 1 km NY om 
V. Berget. Bål: NÖ om Gisslatorp (1960 TH)*; nära L. Kroksjön (Hgm). 
Säkert på fler ställen i socknen, fast förbisedd. Hol: Ö om Bäsjön; mell. 
Gasslången o. Fisklösen. [Horla: 0.]

Goodyera repens. — ma. Antecknad från åtskilliga lokaler, men tycks ha 
en något ojämn utbredning. I Hol funnen endast vid Bäsjön o. Gasslången. 
[Horla: 0.]

Hammarbya paludosa. — s. Ads: Bolltorp (Rbg)*; kärr Ö om Dammsjön 
(Hgm) ( =föreg.?); Rödene, »vid gränsen till landssocknen» (Nn, Rbg)*; 
mell. Spångatjärn o. St. Fäbodtjärn, spars.*. Bäl: viddens, av Blåtjärnarna 
strax N om L. Kroksjön (Cladium-lok.), spars.*; mell. St. Munnsjön o. L. 
Kroksjön (Carex acutiformis-lok.), några få ex.* (jfr ovan, s. 290). Hol: 
NÖ om Gasslången, kärret SÖ om bergsbranten, spars.

Corallorrhiza trifida. — Antecknad från 20 lokaler i området. Stundom 
riklig, så t. ex. i Bäl: kärrmark S om Kärtareds-vägen, ett 100-tal ex. 

Populus tremula. — a.
f. villosa. — Noterad från Ads: Simmenäshalvön, vid Lovik, 1 ex.

P. balsamifera. — Ads (Nn); ca 300 m Ö om Engelsmansgården, vid järn
vägen, ett kraftigt bestånd. — På den senare lokalen förvildad.

Salix myrsinifolia. — s. Ads (Rbg); Ängabo (1922 On, U)*. Hol: NV om 
Hallstorp, i åkerkant, 1 $-buske.
S. aurita. — a.
S. cinerea. •— Ej med säkerhet påvisad ren, men ingår ibland i aurita- 

hybrider. Enl. Nn »a.».
S. caprea. — a.
S. viminalis. — Endast noterad från Ads: Mjörn, vid Nolhagaviken.
S. repens. — a.
S. arenaria x repens. — Ads: Gräskärr på Simmenäshalvön; V om L. 

Fjällsjön. Hot: SV om Vitamossen. — Det. C. Blom.
S. fragilis. — Ads (Nn, Rbg, som ta. resp. ta.-ma.).
S. pentandra. —- ta.
Myrica gale. — a.
Corylus avellana. —- a.
Betula verrucosa. — a.
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B. pubescens. — a.
Alnus glutinosa. — a.
[A. incana. — Aås: St. Plantaget (Nn)*. — Kult.?]
Fagus siluaiica. — Ads: Nolhaga (Nn, Rbg) m. fl. st. (Sv)*. —• Ingenstädes 

spontan.
Quercus robur. — a. Ett av de vanligaste lövträden inom området.
Q. petraea. — Flerst. men försummad under inventeringen. Äldre upp

gifter föreligger från Ads (1879 Richard Jungner, S); Nolby (1925 Roh, U)*; 
Östergården (Rbg)* och Horla (1889 Oscar L. Lidén, S).

Q. pelraea x robur. —- Flerst. tillsammans med föräldraarterna, men ofta 
svår att urskilja. Ads: V om Alefors; Gräskärr på Simmenäshalvön; [V. 
Bodarne (1903 Arne Fries under namn av Q. sessiliflora, S), det. H. Wei- 
marck 1946, lok. ligger i Hemsjö sn]; Ängabo, vid avtagsvägen till Maryd 
(1928, 1937 On, S). Horla: lövskogsklädda branten NÖ om Finnatorp; NY 
om kyrkan; SV om Yxnås.

Ulmus glabra ssp. scabra. — Allmänt planterad. Som spontan eller sub- 
spontan endast noterad från ett fåtal lokaler. Ads: Alvhem; V om Forsån; 
Korpabergen; Lövekulle (dessa förekomster medd. av Hqt); Nolhaga; Saxe- 
bäcken; St. Lygnö, i branten vid Tranebäcken; Ö om Tvärhult. Hol: Ö om 
Ängatorp, vid Säveån. Horla: lövskogsklädda branten NÖ om Finnatorp.

Humulus lupulus. — H. o. d. förvildad. Aås (Rbg); begravningsplatsen 
(Nn); torpet NÖ om Blåtjärn; Bryngenäs; S om Enehagen; Skämningared; 
Österbodarna.

Urtica urens. — Enstaka fynd vid gårdar (enl. Nn »a.»).
U. dioeca. — a.
Rumex longifolius. — a.
R. longifolius x obtusifolius. — Aås: Hallbergs trädgård (1937 On, S)*; 

Nolhaga, vid Kollerna (1967, S).
R. crispus. — ta.-a. (enl. Rbg ma.).
R. obtusifolius. —• Ads: Brunnsparken (Sv); Hallbergs trädgård (1937 

On, S); Nolhaga; d:o, vid Kollerna; Österbodarna. Horla: V om kyrkan.
R. acetosa. — a.
R. acetosella. — a.
Polygonum viviparum. — Av Nn betecknad som ta., av Rbg som ma., 

men — i varje fall numera — uppenbart s., om den överhuvud taget alls 
finns kvar i området. Den sågs ingenstädes under inventeringen. Enda mig 
bekanta tidigare fynd av arten därstädes med angiven lokal är följande: 
Äds: Lövekulle (1917 Boh, U); Stjärnvik (Kjbg); St. Varsjön (1930 Ragnar 
Tengstrand enl. belägg i Alingsås’ läroverks herb.).

P. bistorla. — Ads tillf. (Rbg); Nolhaga (Sv)*; d:o, vid Kollerna.
P. amphibium. — a.
P. minus. —- Aås: Nolhaga (C. J. Lindeberg, Samuelsson 1923)*; Sim- 

rhenäs (An), d:o, S om gården, å dikesren (1967 Hjm, S).
P. persicaria. — a.
P. lapalhifolium ssp. pallidum. — a.

[ssp. nodosum. — Ej iakttagen. (Enl. Nn »ta.».)]
P. hydropiper. — a.
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P. dumetorum. — s. Aås: Bryngenäs (G. Ström); Nolhagaberget (Nn, 
Rbg)*; St. Lygnö, rasbranten vid Tranebäcken; Ängabo (1937 On, S)*.

P. convolvulus. —- a.
[Fagopyrum talaricum. — Aås: Kavlås, vickeråker (1937 On, S)*.]
Chenopodium album. — a.
C/i. pohjspermum. — Aås (Nn, Rbg, som ta. resp. spr.)*; Nolhaga (Sv).
[Ch. hybridum. — Ads: Nolhaga (1888 E. Th. Fries, Fries 1915)*. Hol: 

Oryd (1925 Boh, U)*.]
[Ch. bonus-henricus. — Aås: Österbodarna (Nn, jfr Rbg).]
[Ch. foliosum. — Ads tillf. (Nn, jfr Rbg).]
[Atriplex hortensis. — Ads »ta.» (Nn)*.]
A. palula. — a.
Montia fontana ssp. lamprosperma. — s. (enl. Rbg ma.-spr.). Ads (1888

E. Th. Fries, S); N om Brunnsdalen; landsförsamlingens kyrkoherdeboställe 
(Nn). Hol: bäckdalen NV om Åsen.

[ssp. minor. — »ta.» (Nn). — Uppgiften torde gälla ovannämnda ssp.]
Slellaria nemorum ssp. montana. — ms. Ads (C. J. Lindeberg, G); Kofluget 

(Hgm, Nn, 1894 E. R. F. Westfeit, S, Rbg, 1924 Boh, U)*, d:o, ca 200 mS 
om Forsen; Ängabo (Sv)*. — Arten torde vara dömd att försvinna från 
dessa lokaler i och med att den nya Borås-vägen kommer till stånd.

S. media. — a.
S. alsine. •— Troligen ta. (enl. Nn a.), men de under inventeringen note

rade lokalerna relativt få.
S. palustris. — ma.-s. (av Nn dock betecknad som ta.). Ads: »Mjörn» 

(f. glauca, Wld 1904); Nolhagaviken; St. Halö i Mjörn; Ängabo, vid S- 
ändan av Gärdsken (f. angustifolia, op. cit.); Österbodarna, Bryngenäsviken 
(»f. ramosa n. f.», op. cit.). Bål: Bäsjöbäcken, vid kyrkan; Olstorpabäcken.

S. graminea. — a. Ett flertal former omnämnda från Ads hos Wld 1904.
S. longifolla. — Ads ta. (enl. Nn a.). Från området i övrigt är de före

liggande uppgifterna färre (frekvensen där lägre?). Bål: Domarberget; 
St. Kroksjön (1962 TH). Hol: Ö om Gasslången. Horla: branten NÖ om 
Finnatorp; Käringesjön; dalgången vid Storsjön V om Yxnås.

Ceraslium arvense. — Ads: Bryngenäs; Nolby; Nolhaga; Säveholm (allt 
enl. Hqt). Hol: N om ITallorstorp; St. Södergården; Åsen. Horla: S om 
Finnatorp; NV om kyrkan (1960 TH); NÖ om Melltorpssjön; Storsjöbaden, 
vid vägen.

C. holosteoides v. vulgare. — a.
C. glomeratum. — Ads: landsförsamlingens kyrkoherdeboställe (Nn). Enl. 

Rbg ma.-spr., men inga specificerade uppgifter föreligger utöver den nyss
nämnda.

C. semidecandrum. — Endast observerad på några få ställen. Möjligen 
förbisedd. Bör åtminstone i områdets nordvästra delar kunna anträffas på 
fler lokaler. Ads (Nn, Rbg, som ta. resp. ma.); Nolby, nära kolerakyrko
gården (Hqt). Hol: vid gården ca 400 m N om kyrkan. Horla: mell. Sjö
berget o. Storsjön, N om vägen flerst.; Ungdomsgården (Hqt).

[Sagina nodosa. — Ads: Nolhaga hed (Nn, jfr Rbg)*. — Ej funnen i om
rådet i senare tid.]

[S. subulata. — Ads: Nolhagaberget (Hgm, jfr Rbg)*. — Som föreg.]
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S. procumbens. — a.
Arenaria serpyllifolia. — s.? Ads (Rbg, betecknad som ma.); Ilärads- 

berget, i åkrar (v. viscida, Wld 1904). — Under inventeringen endast no
terad från Horla: Finnatorp. — I Siene, grannsocken till Horla, sedd fler
städes.

Moehringia trinervia. — ta., i Ads a. utmed Säveån (enl. Hqt).
Spergula arvensis. — a. som åkerogräs.
S. vernalis. — s. Ads: Hörningen NV om Nären (Wt)*; Stjärnvik (Hgm, 

Rbg)*; [St. Kroksjön, se Bäl], Bäl: NÖ om Gisslatorp (1960 TH)*; St. Krok
sjön (Hgm, Nn, Rbg)*. Hol: N om Gasslången, nära gränsen mot Rälinge.

S. rubra. ma.-s. Ads (Nn, »a.»); lasarettet (1940 On, S); Nolhagaviken; 
vid St. Fjällsjön. Hol: kyrkan; grustag NV om kyrkan (1960 TH); Lag- 
mansholms station (1962 TH). Horla: Finnatorp flerstgrustag S om kyr
kan (1960 TH); SV om Storsjön.

Scleranthus perennis. — ta. (enl. Nn a.).
S. annuus. -— a.
[■Agrostemma githago. — Ads spars. bland säden (Nn, jfr Rbg)*. — Före

faller numera vara helt försvunnen från området. Ej sedd under inven
teringen.]

Lychnis flos-cuculi. ta.
Viscaria vulgaris. — ta. (enl. Nn a.).
Silene cucubalus. ma.—s. Aas (Nn, Rbg, som »ej allmän» resp. spr.); 

Kristineholm; nära landskyrkan (Hqt); Nolby (dens.); St. Lygnö; Äspevik 
på Simmenäshalvön; Österbodarna (1903 Wld). Hol: Lagmansholms station 
(1962 TH).

Ads: Lygnö (Sv); Stjärnflåget (1952, TH 1953)*S. dichotoma.
S. rupestris. — a.
\S. nutans. — Aås (Rbg)*. — Uppgiften obekräftad.]
Melandrium noctiflorum. — Tillf. Ads: nära bryggeriet (Hgm); Lygnared 

(Sv)*.
M. album. — s. o. tillf. Aås: utmed E 3:an; Häradsberget (Sv*, 1955 

Hqt). Bål: Torps hpl. (1960, 1962 TH)*.
M. rubrum. ms. Ads: Hjälmared (Nn, Rbg)*; Kofluget S om Forsen 

( = föreg.?); Nolby (1965 Fbg).
Saponaria officinalis. — Ads förvild. (Nn).
Dianthus deltoides. — Ads (1888 H. Fries, S); Plantaget (Nn, jfr Rbg)*. 

— Tillf, inkommen?
Nymphaea alba och Nuphar luteum. — a.
[IV. pumilum och dess hybrid med N. luteum har eftersökts med anled

ning av den sedan länge kända och alltjämt bestående förekomsten av den 
förstnämnda i Mjörn Ö om Mjörnsjö i Östads sn (Nordstedt 1898, Rbg, 
Skn 1935, 1942). Ingendera har dock kunnat påvisas i den inom under
sökningsområdet fallande delen av sjön.]

Aquilegia vulgaris. — Mångenstädes förvildad. Vid Mjörn och utmed 
Säveån skenbart indigen.

Thalictrum simplex. — ms. Ads: Skämningared (Nn, jfr Rbg)*. Horla: 
NÖ om Finnatorp, 150 m SSÖ om Törestorp, helt nära gränsen mot Siene.

Th. flavum. — ta., särskilt vid Mjörn och Säveån.
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Actaea spicata. — ma.-s. Ads: Gråbo, Y om Sundsjöarna flerst.; Hjäl- 
mared (Nn, Rbg); Laggarebacken; mell. Lövekulle o. Bryngenäs (Hqt); 
Markedalen (Sv); N om St. Fjällsjön; St. Lygnö, branten vid Tranebäcken; 
S om St. Yarsjön (Hqt!). Horla: lövskogsklädda branten NÖ om Finnatorp; 
Kärtared, bäckdalen ca 500 m NÖ om Mellomgården; ca 200 m SV om 
Yxnås; V om Yxnås, i dalgången mot Bäsjön.

Caltha palustris. — a.
Trollius europaeus. — ta. vid Säveån; också vid många bäckar. Ofta 

riklig på lokalerna.
[Delphinium consolida. — Aås: Stampen, i åkrar, tillf. (E. Th. Fries, 

Fries 1915)*.]
Anemone hepatica. — Aås ta. och ibland riklig på lokalerna, särskilt N och 

S om den egentliga stadsbebyggelsen (Hqt). Från övriga delar av områ
det föreligger få fynduppgifter. Bäl: Ned. Nygård, enst. ind. (här med 
säkerhet inplanterad); Risa, ± rikl.; vid bäcken V-ut från Tollsjön, enst. 
(Förfrågningar hos flera i socknen bosatta personer har inte bragt några 
ytterligare förekomster i dagen.) Hol: branten NÖ om Gasslången; mell. 
Gasslången o. Fisklösen, ca 400 m från den förra; gården ca 400 m N om 
kyrkan (inplanterad omkr. 1910 enl. gårdens ägare). Horla: lövskogsklädda 
branten NÖ om Finnatorp; Ö om Granlid; V om Käringesjön; Kärtared 
flerst.; Melltorp; i närheten av Yxnås flerst.; V om Yxnås, i dalgången mot 
Bäsjön.

f. alba. — Ads: Störtared (förr enl. Sigurd Johansson), på senare år för
gäves eftersökt. Horla: SV om Yxnås.

f. rosea. — Aås: Röhult, i ekbeståndet nära gården. Horla: V om Kä
ringesjön.

A. nemorosa. — a. — ± rödblommiga former förekommer flerstädes.
A. vernalis. — ms. Hol: Middagsliden, 3 ex. (1967). Horla: ca 600 m 

NV om kyrkan, på ett par ställen, ett fåtal ex. (omkr. 1960 G. Ström), ej 
återf.

A. pulsalilla. — Ganska vanlig i områdets norra del, annars s. (Av Nn 
betecknad som a., av Rbg som ta.—ma.) Ads: Hulabäck (Kjbg); Maryd, på 
ett par ställen, delv. rikl.; Nolby, nära kolerakyrkogården (Hqt); d:o, nära 
prästgården (1918 On, S); Skämningared (numera blott ett fåtal ex. kvar); 
Stynaborg. Bäl: NÖ-sid. av Bäleberget; Källafors (TH); Risa. Hol: Ö om 
Hallorstorp; Jonstorp flerst.; NÖ om kyrkan; SSV om Kärtared, vid av
tagsvägen till Oryd (1929 Lbg); Åsen. Horla: s. delen av Finnatorp; Horla 
by flerst.; N om Kärtared Östergården; NV om Lillsjön; Melltorp; Storsjö- 
badet.

Ranunculus pellatus. — Aås: Dumpevik, i St. Färgen (1903 On, S); Torstö 
(1961 Ingegerd Granlund)* 1. Bäl: Galtaledsbäcken V om Marbogården.

[R. trichophyllus. — Ej säkert påvisad i området. Aås (Nn, »a.», frekvens- 
uppg. uppenbart orikt.).]

R. sceleratus. — s. Aås: Lycksalighetens ö o. möjl. fler ställen vid Tegel-

1 finns troligen på fler ställen i Mjörn, fast ej sedd av mig. Enl. Skn 1942 ej s. 
i de till Östad och St. Lundby hörande delarna av sjön.

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 2



312 KURT IIJORTSTAM

bruksviken (Nolhagaviken); Säveåns mynning i Mjörn. (Enl. Nn »a.», enl. 
Rbg spr.)

R. auricomus (coll.). — ta. — Med anledning av att majranunkelkom- 
plexets småarter ännu så länge är föga kända till sin utbredning i Väster
götland, har under åren 1965 och 1966 i området insamlat material av kol
lektivarten tillställts lektor fil. dr Erik Julin, Nyköping, för bestämning i 
samband med den pågående revisionen av densamma. Detta material har 
emellertid ännu inte hunnit slutbearbetas.

R. acris ssp. boraeanus. — a.
R. repens. — a.
[R. polyanthemus. — Aås: Häradsberget (Nn, Rbg)*. — Uppgiften obe

kräftad. |
R. flammula. — a.

v. replans. — ta. vid många sjöar och utmed Säveån. [Hol: 0.]
R. lingua. — Endast noterad från Mjörn och Säveån, där den emellertid 

förekommer flerstädes. Aås: Nolhagaviken, spars. (Hqt); Åmynningen 
(Sv)*. Bäl: Källafors (1960 TH)*; Torp (Sv). Hol: Lagmansholm (1962 TH), 
d:o (Sv). — På de fyra sista lokalerna i Säveån.

R. ficaria. — ta. Rika förekomster t. ex. vid Aås: Nolhaga, Röhult, 
St järnvik o. Vikaryd.

Myosurus minimus. — Åtminstone numera s., under inventeringen note
rad endast från Aås: Gräskärr på Simmenäshalvön (1960) och Hol: Räne, 
NÖ om Gategården*. Av Nn uppges den emellertid som »a.» (av Rbg som 
ma.).

Berberis vulgaris. — Retecknas av Nn som »a.», av Rbg som ma. Under 
inventeringen har den noterats från följande lokaler, de flesta inom staden, 
där den tydligen undgått den påbjudna utrotningen: Ads: Rjörkekärr, N om 
Fogdegården (G. Ström); Laggarebacken; Nolhaga, vid Klämma; Saxe- 
bäcken; Skämningared; Stjärnvik (samtl. dessa lok. utom den första o. 
Skämningared medd. av Hqt). Utanför staden endast sedd i Bäl: Olstorp, 
1 ex. (1963).

Chelidonium majus. — Såvitt känt inskränkt till Aås, men förekommer 
där flerstädes; noterad från Rrunnsparken (Hqt); Hedvigsberg; Holmalund 
(Hqt); Plantaget (Nn) o. Rothoffskärr (Sv).

Papaver rhoeas. — Aäs tillf. (BH)*.
[P. somniferum. — Aås som föreg. (Nn)*.]
Corydalis fabacea. — Numera ms. Aås »flerst.» (Sv)*, enl. äldre uppg.? 

(jfr nedan); Bryngenäs (1939 On, S); Hulabäck (Sv); Lövekulle (Hqt), trol. 
utg.; Ryttaråsen (G. Ström), förgäves eftersökt 1964 o. 1965); Skaftared 
(trol. enda kvarvarande förekomsten); Skår (1939 On, S); österbodarna 
(Nn, Rbg).

Fumaria officinalis. — ta. som åkerogräs.
Brassica campestris. — H. o. d. i åkrar. Har på senare år avtagit avsevärt 

i frekvens. (Av Nn och Rbg betecknad som ta.)
Sinapis arvensis. — a. (?).

v. orientalis. — Aås: nära järnvägsstationen (1921 Deg, Deg 1925).
[S. alba. — Aås (Nn, Rbg)*; Holmen, utmed banan (Hom). — Tillf. Intet 

fynd under senare år.]
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Raphanus raphanislrum. — Ett alltmer försvinnande åkerogräs. Endast 
noterad från Ads; Enehagen. Detta kan dock tänkas bero på, att den inte 
ägnats tillräcklig uppmärksamhet. Skulle nog kunna uppletas på fler ställen. 
Nn betecknar den som a., Rbg som ta.-ma.

Lepidium sativum. — Ads (1945 On)*.
L. densiflorum. — Ads; Oscarsgatan, gräsmatta i trädgård (1940 On,

S)*.
L. negledum. — Ads; N. Ringgatan, vid landskyrkogården (1938 On, S).
\L. ruderale. — Aås: järnvägsstationen, tillf. (Nn, Rbg)*.]
[Isatis iinctoria. — Ads, förr odlad som färgväxt (Linné 1747, Rbg)*.]
Thlaspi arvense. — a.
Th. alpeslre ssp. gaudinianum. — Flerstädes, under spridning. Ads; Kul- 

lingsberg (1947 On, S); Nolhaga, vid bågskyttebanan; Saxebäcken (Sv); 
vid Säveån, på en fukt. gräsmark, spars. (1903 Wld, Wld 1904); Vikaryd 
(1933 Hyl, Hyl 1943). Bäl: lövdungen SV om Aspelund, enst. ex. Hol: 
grustag NÖ om Hallorstorp; kyrkan (1960 TH); torr backe N om bäck
dalen ca 350 m N om kyrkan; gården 400 m N om kyrkan; Mellantorp; 
järnvägsbanken NV om Tomasgården. Horla: Kärtared (1929 Lbg, G, Hyl 
1943 ft!); Melltorp.

Teesdalia nudicaulis. — Ads flerst.*. — Omnämnd från Alingsås-trak- 
ten redan av Hgm och av honom betecknad som ta. därstädes. (Nn säger 
den vara a. och Rbg ma.) Bål: Olstorp; Risa; NV om Tokebacka. Hol: NV 
om Hallstorp. Horla: vid kyrkan (1960 TH)*.

Capsella bursa-pastoris. — a. Exemplifiering av formrikedomen hos denna 
mycket variabla art inom Alingsås-området lämnas av Wld (1904).

Subularia aquatica. — Ads; Gärdsken (Hgm); Mjörn (Sv)*, där förmodl. 
ej ovanlig (jfr Skn 1942 beträffande Östads och St. Lundby snr). Torde nog 
finnas i fler sjöar i området. (Betecknas av Nn som ta., av Rbg som ma.)

Bunias orientalis. — Ads; Ängabo (1929 Lbg)*.
Berteroa incana. — Ads mångenst. (1877 K. Hultman, G, 1929 Lbg)*; 

Bolltorp (Hgm, Nn, Rbg, Sv)*; Götaplan, vid E 3:an; Holmalund, vid järn
vägen; Häradsberget (1925 On, SI); Korpabergen; Lendahlsgatan (1929 
Lbg); L. Stampen (Stampen) (Nn, 1887 E. Th. Fries, S, Rbg, Sv)*; Nol
haga; Östlyckan (Sv)*. Därutöver endast noterad från Hol: kyrkan (1960 
TH)*.

Erophila verna. — ta.-a.
Armoracia rusticana. — Tillf, förvild. Ads (Nn). Hol: Lagmansholms 

station (1962 TH).
Cardamine bulbifera. — s. Ads; Gråbo, V om Sundsjöarna, stort bestånd 

på 100-tals ind.; (Hjälmared,) Kofluget, S om Forsen (Hgm, Nn, 1894 
E. R. F. Westfeit, S, Rbg!)*; Lovik på Simmenäshalvön (Alingsås’ fält
biologer).

C. impatiens. — Ads; 13 lok. (tidigare uppg. hos bl. a. Hgm, Nn, Rbg o. 
Wld)*. I övriga delar av området s. eller saknas. [Bäl o. Hol: 0.] Horla: 
ca 200 m SV om Yxnås; V om Yxnås, i dalgången mot Bäsjön.

C. hirsula. — Ads [Bokö i Mjörn (Rbg)*, ön ligger i Hemsjö sn]; Brynge- 
näs (1894 E. R. F. Westfeit, S), d:o, ekbacke nära Mjörn (1939 On, S)*; 
Röhult (Nn, Rbg)*; Skår, bergknalle vid gården (1939 On, S)*.
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C. flexuosa. — Aås: Kofluget S om Forsen.
C. amara. — ta. I Horla dock endast iakttagen vid Säveån.
C. pratensis. — a.
Barbarea vulgaris v. arcuata. — a.
B. strida. — s. Endast noterad från Aås: Nolhaga, vid Kollerna, o. utmed 

Säveån flerst. (Hqt); Nolhagaviken (Fbg). (Enl. Nn ta., enl. Rbg spr.)
Arabidopsis thaliana. — ta. (-ma.?). (Enl. Nn »a.».) Enda noterade lokal 

i Hot: NV om Hallstorp.
Turritis glabra. — + s. (Enl. Nn ta., enl. Rbg ta.-ma.) Under inven

teringen endast noterad från nedannämnda lokaler (inkl. några av TH och 
Sv meddelade): Aås: Flulabäck (Sv); Skämningared. Horla: s. delen av 
Finnatorp; folkskolan (1960 TH); Melltorp (1960 TH); nära Storsjön, 
vägkant.

[Rorippa amphibia x silvestris (eller R. amphibia x islandical). — Aås: 
Mariedal (Hgm, under namn av Nasturtium anceps)*.]

R. islandica. — Ads: Nolhagaviken. (Enl. Nn »a.».)
Hesperis matronalis. — Ej sällan förvildad (jfr Nn).
Erysimum cheiranthoides. — a. som åkerogräs.
Alliaria petiolata. — Aås: Elverkets gård (S. Johansson)*; Gråbo, i träd

gårdsland. (Enl. Nn »ej allm.», enl. Rbg ma.-spr.)
[Sisymbrium allissimum. — Aås tillf. (1888 E. Th. Fries, S, Rbg)*.]
S. officinale. — Aås (Nn, Sv, som ta.*, Rbg, som ma.); Nolhaga (Nn).
[Camelina microcarpa. — Aås: järnvägsstationen (1888 E. Th. Fries,

Fries 1915)*.]
[C. alyssum. — Aäs: Maryd (1888 dens., l.c.)*.]
Descurainia sophia. — Aås (Nn, Rbg, som ta. resp. ta.—ma.); Nolhaga

viken, vid bågskyttebanan. Bål: Torps hpl. (1960, 1962 TH). Hol: Lagmans- 
holms station, 1 ex. (1962 TH).

[Reseda luteola. —- Aås, förr odlad som färgväxt (Linné 1747, Rbg).]
Sedum telephium ssp. maximum. — a.
S. spurium. — ± allmänt odlad och förvildad på kyrkogårdar etc.
S. rupestre ssp. reflexum. — I Bäl ta., i övriga delar av området ma.-s. 

(Betecknas av Nn som ta., av Rbg som spr.) Aås: Alefors, spars.; Nolby 
(Hgm); Nolhagaberget (1894 Erik Westfeit, G); Nolhaga park (Sv)*. Bäl: 
10 lok.*. Hol: V om Bäsjön (1929 Lbg)*; bergsbranten NÖ om Gasslången; 
N om Hallstorp; Holstorp (Fbg). Horla*: bergsbranten N om Käringesjön; 
Kärtared, NÖ om Mellomgården; vid vägen mell. Kärtared o. Storsjön; V 
om Melltorp; SÖ om Stockatorp; N om Yxnås; ca 200 m SV om Yxnås.

S. album. — Ads: Bolltorp, vid Tomtered (Fbg). -— Förmodligen ur
sprungligen odlad.

S. annuum. — ta.
S. acre. — Aås: Källeryd; Nolhaga; St. Lygnö, rasbranten vid Trane- 

bäcken; Vikaryd. Bäl: Dammen; Källafors; Olstorp; Risa. Hol: V om Hols
torp; Mellantorp. Horla: kyrkan; Melltorp. — Sannolikt vanligare än no
teringarna utvisar (enl. Nn ta.).

Crassula aquatica. — Aås: Torstön i Mjörn (1896 Aug. Bagge, S)*.
Parnassia palustris. — s. (enl. Nn »a.», enl. Rbg ta.-ma.). Aås: Maryd 
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(Sv). Bäl: den n. av Blåtjärnarna strax N om L. Kroksjön, rikl. Hol: Etter
maden; NÖ om Gasslången, på ett par ställen.

Saxifraga granulata. — a.
Chrysosplenium alternifolium. — ta. (Aås) - ma. (omr. i övr.). Aås (Nn, 

Rbg); Fagerlid; Hulabäck; Kofluget (Hgm); Laggarebacken; ca 200 m SY 
om Mårsjön; Ryttaråsen, i bäckfåran; Skaftared; St. Lygnö, vid Störta- 
redsån; Störtared; Ängabo (Hqt). Bål: ravinen Y om Ekåsatjärn; St. Krok
sjön (1962 TH). Hol: bäckdalen vid Hallstorp; SÖ om Högekulle, vid Lillån. 
Horla: 500 m V om kyrkan; V om Yxnås, i dalgången mot Bäsjön.

Ribes uva-crispa. — H. o. d. förvildad (enl. Nn a.).
R. nigrum och R. rubrum (coll.). — Ibland förvildade — dock inte så ofta 

som föreg.
Spiraea salicifolia. — H. o. d. kvarstående som odlingsrest eller kultur

flykting, så exempelvis i Bäl: vid Bäsjöbäcken mell. Tokebacka o. Säveån. 
—- Jfr Nn.

Sorbaria sorbifolia. —- Inte ovanlig som odlingsrest vid gamla torp 
etc.

Filipendula ulmaria. — a.
F. vulgaris. — Antecknad från ett 30-tal över området jämnt fördelade 

lokaler. (Enl. Nn a., enl. Rbg ma.-spr.)
Prunus domestica (inkl. P. insititia). — Ibland förvildad (jfr Nn).
P. avium. — Ej spontan inom området. Som subspontan noterad från 

Ads: Nolhagaberget (Nn, Rbg); Saxebäcken. Horla: lövskogsklädda bran
ten NÖ om Finnatorp; branten N om Käringesjön.

P. cerasus. — På ett par ställen iakttagen förvildad invid eller i närheten 
av gårdar (jfr Nn).

P. padus. — ta. (enl. Kjbg a.).
Rubus chamaemorus. — a.
R. saxatilis. — ta.
R. idaeus. — a.
R. nessensis och R. plicatus. — Båda troligen ta. (jfr Nn, Rbg)*. Ej 

beaktade under inventeringen.
Fragaria vesca. — a.
[F. viridis. — Aås (1896 G. Bergmark, L, S)*. — Uppgiften felaktig. Be

läggmaterialet utgöres av »F. elation ( moschata').]
F. moschata. —- Aås: Nolhagaberget (Nn, Rbg); Rödene (1962 TH). —- 

Jfr också föreg.
Potentilla palustris. — a.
P. rupeslris. — s. [Ads: Granö i St. Färgen (Hgm), lok. ligger i Hemsjö sn; 

Hedvigsberg (Nn, Rbg)*. Bäl: bergen utmed St. Kroksjön (Hgm, Nn, jfr 
Rbg)*.] Horla: Ö om Granlid; bergsbranten N om Käringesjön; Kärtared, på 
tre ställen N o. NÖ om Mellomgården; ca 200 m SV om Yxnås. — Det kan i 
detta sammanhang förtjäna nämnas, att arten noterats som ny för Östads 
socken V om Alingsås. Fyndet gjordes vid gården Klevsjön. Den iakttogs 
där i ett fåtal exemplar. Den är emellertid tidigare känd från en lokal strax 
invid Östads-gränsen i Långareds sn (se Skn 1942).

P. argenlea. — ta.
P. norvegica. — ma.-s. Ads: Häradsberget (Hqt); Nolhaga, vid bågskytte-
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banan (dens.); Nolhaga hed (Nn, Rbg); nära Skaveryd (Hgm). Horla: 
Finnatorp, vid sågen (1960 TH).

P. erecta. — a.
P. anserina. — a.
Alchemilla1 glaucescens. — a. (Wld 1904).
A. plicata. — Ads: mell. Gråbo o. Ängabo, vägkant (1931 On, G, S, 

U, Samuelsson 1943)*; (Hjälmared,) Kolluget, gamla landsv. (1931 On, 
S, U, op. cit.)*.

A. pastoralis. — ta.
A. filicaulis. — Ads: Linddalen, dikesrenar (1903 Wld, S, U, Wld 1904); 

Nolhaga (1941 On, U); Sörhaga (1944 On, S).
v. vestita. — Aås: skogsbacke vid vägen till Lindås (1936 On, S); Nol

haga (Wld op. cit., 1925, 1941, 1947 On, S, U)*.
A. subglobosa. ■—■ Troligen ta. Aås: 6 lok. (Boh, On, S, U).
A. acutiloba. — Ads ma. (1903 Wld, S, Wld 1904); utmed Göteborgs- 

vägen (1903 dens., S); Kavlås (1941 On, U)*; fältet S om lasarettet (1936 
On, S); Sörhaga (1941 dens., S); mell. Sörhaga o. Alvhem (1936 dens., S).

A. micans. — Aås: 5 lok. (Wld 1904, Boh, On, S, U).
A. subcrenata. — Ads ta. (Wld 1904, On, S, U).
A. xanthochlora. — Ads: Göteborgs-vägen o. Nolhaga (op. cit., under 

namn av A. micans f. pratensis, det. Buser).
A. glabra. — a. (op. cit.).
Rosa1 villosa. — (Nn, Bbg, som a. resp. ma.-spr.)
R. tomentosa. — Bål: St. Kroksjön (Hgm). (Enl. Nn ta.)
R. rubiginosa. — Ads: Bolltorp (Hgm); vägen till Bolltorp (BH)*; Nol

haga, vid Vardagsbäcken (1903 Wld, S)*, det. B. Matsson 1904, confirm. 
S. Almquist; Österbodarna (Hgm); Östergården (Bbg)*. (Enl. Nn ta., enl. 
Bbg s.)

Agrimonia eupatoria. — Ads flerst.: Dumpevik (Nn)*; Häradsberget (Hqt, 
Sv)*; Nolhaga (Sv)*; d:o, Mellantorpet (Wld 1904); Stjärnvik (Nn); Öster
gården (Bbg). — Ej känd från området i övrigt.

Amelanchier spicala. — Mångenstädes naturaliserad. Ads: Vikaryd (för- 
vild. från slottsparken)*. Bäl: Ned. Nygård flerst.; S om skolhuset. Hol: 
Lagmansholm (1962 TH)*. Horla: utmed vägar o. vid gårdar i stora delar av 
socknen, oftast bara som småbuskar, men ibland som större ex. med rik 
blomning, så t. ex. vid Brotorpet, på flera ställen vid Finnatorp, NY om 
Lillsjön o. S om Storsjön.

Sorbus intermedia. — ta. (enl. Nn a.), oftast i form av små träd (stora, 
fullt utvuxna sådana mindre vanliga).

S. aucuparia. — a.
Malus silvestris. — Noterad från Ads: Gräskärr på Simmenäshalvön; 

Hulabäck (1929 Lbg). Hol: V om LIallstorp. Horla: Granlid; Kärtared (1929

1 Släktet ej inbegripet i inventeringen. Här anförs endast tidigare publicerade eller 
ur våra offentliga herbarier hämtade uppgifter, som måste kompletteras åtskilligt, 
innan vi kan nå fram till en någorlunda tillfredsställande kännedom om vilka arter, 
som förekommer i området, och om dessas utbredning och frekvens därstädes.
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Lbg); V om Lillsjön. — Torde säkert finnas på åtskilligt fler ställen. (Enl. 
Nn »a.», enl. Rbg ma.)

M. domestica. — Rätt ofta förvildad. Betydligt vanligare än föreg. 
Crataegus oxyacaniha. — Aås: Nolhagaberget; Tegelbruket. (Båda lok. 

medd. av Hqt.)
C. calycina. — Hol: S om Ängatorp, vid Säveån.
C. monogijna. — Flerst. (Enl. Nn »a.», enl. Rbg* spr.)

Crataegus-förekomster har noterats från många fler ställen i området än 
vad som framgår av det ovanstående, men en stor del av de iakttagna 
exemplaren har måst lämnas obestämda på grund av att de vid tidpunkten 
för observationen saknade frukter eller hade outvecklade sådana, vilket i 
hög grad försvårade eller omöjliggjorde bestämningen.

Cotoneaster integerrimus. — ms. Ads: Korpabergen (Sv)*; Nolhagaberget 
(Hqt).

C. lucida. — Aäs: Ängabo, trol. trädgårdsflykting (1937 On, Flinck & 
Hylmö 1958)*.

Geum urbanum. — ta. (enl. Nn a.).
G. rivale. — a.
G. rivale x urbanum. — Ads ta. (Nn, Rbg, ut. frekvensuppg.); Göteborgs- 

vägen (Wld 1904); Kristineholm, NÖ om järnvägsbron; Kungälvs-vägen; 
Nolhaga (Wld l.c.); d:o, vid stadens trädgård; Nolhagaberget (Hgm); 
Stjärnvik (Kjbg)*. — Jfr »m. fl. st.»*. Då intet annat anges, har uppgif
terna meddelats av Hqt.

Cytisus scoparius. — H. o. d. förvild. Aås: Bryngenäs (Hqt); Lövekulle, 
vid järnvägen; Skår; St. Lygnö, vid Störtared.

Medicago lupulina. — Endast noterad från Aås: St. Lygnö, utmed vägen. 
Bäl: S om kyrkan (1962 TH). (Av Sv uppgiven som »a.».)

M. sativa. — Tillf, som odlingsrest, på ruderatplatser etc. Aås flerst. 
(BH)*. Hol: Lagmansholm (J. Vallen)*.

Melilotus altissimus. — Tillf. Aås: Trollehov (1917 Boh, U)*.
Trifolium dubium. —• Aås (Deg 1925)*; Victoriagatan, vid lasarettet 

(1938 On, S). Bäl: S om Domarberget, vid vägen. — Möjligen förbisedd.
T. campestre. — s. Aås: Hulabäck; Nolby (Hgm, Nn, Rbg)*; d:o, nära 

kolerakyrkogården (Hqt); Tomtered (Hgm, under namn av T. procumbens 
ß humile, avses möjl. T. dubium?). Bäl: Tokebacka. [Hol (1966 Hjm)*. — 
Uppg. i »Västergötlands flora» dementeras. Den måste ha tillkommit av 
misstag. Jag har inte noterat arten från någon lokal i socknen. Trol. avses
T. aureum (se nedan).]

T. aureum. — s. Ads: Nolby, nära kolerakyrkogården (Hqt); Skäm- 
ningared; mell. Stockslycke o. Linnafors (1938 On, U)*; Ö om Tvärhult. 
Hol (1966)*; klipphylla i bergsbranten NÖ om Gasslången ( =föreg. lok.?). 
Horla: strax S om Storsjön, vägkant (1956).

T. spadiceum. — Aås: Maryds-vägen (1939-40 On, S, U)*; Rödene (Sv)*.
T. hybridum. — ta.
T. repens. — a.
T. arvense. — ma. Ads (1898 Hj. Ström, S); Hjälmared (1936, 1938 On, 

S, U); Mariedal; Nolby (Nn, Rbg!); Skämningared. Bäl: gamla grustag V
Sv. Bot. Tidskr., 62 (19681: 2
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om Torps hpl. (1960 TH). Hol: N om Hallorstorp; kyrkan o. grustag NV om 
denna (1960 TH); Lagmansholms station (1962 TH).

T. incarnatum. — Tillf. Ads (1896 A. Fries); vid vattentornet (1905
K. Rahne, U)*.

T. pratense och T. medium. — ta.
Anthyllis vulneraria. — Flerst. Stadd i spridning utmed vägarna. Ads: 

Flolmalund; Lindås’ gamla såg; Nolby (Nn, Rbg); Rödene; Säveholm; 
Sävelund. Bål: vägkanterna utmed E 3:an; Torp (1940 On, U); Torps hpl. 
o. V om dens. (1960, 1962 TH). Hol: grustag NV om kyrkan (1960 TH). 
Horla: mell. Horla by o. Kärtared, på vägkanterna.

Lotus corniculatus. ■— a.
Astragalus glycyphyllus. ■—• s. Aås (1888 E. Th. Fries, S); Hulabäck; Jo

hannesberg (1925 On, U); Krökingsberget på V-sid. av L. Krökingen, ras
brant (1944 Yngve Svensson, TH 1953), utg.; [Ränneberget vid Färgenäs 
(Hgm), lok. ligger i Hemsjö sn]; St. Lygnö, mell. Granbokärr o. Gräskärr; ca 
650 m S om St. Trän; Tomtered (Hgm, Nn, Rbg); V. Rerget (Sv). Jfr* »fl.» 
( = flerst.). Bål: ca 400 m NÖ om Olstorp; bergsbranten mell. St. Munnsjön 
o. L. Kroksjön. Hol: SV om Räsjön, nära sockengränsen mot Rälinge; bergs
branten NÖ om Gasslången; kyrkan (1960 TH)*. Horla: ca 200 m SV om 
Yxnås.

Ornithopus perpusillus. — Ads: Nolhaga, tillf. (1893 G. Bergmark, L)*.
Vicia hirsuta. — s. (eller förbisedd?). Ads (Nn, »a.»); Nolhagaviken, vid 

bågskyttebanan; Skämningared; St. Lygnö; Österbodarna. Bål: Burbokärr 
flerst.; vid gården nära kyrkan. Horla: N om Lillsjön.

V. tetrasperma. — s. Ads (Rbg, som ma.); Nolhagaberget (Hgm, Nn)*; 
Skämningared (G. Ström); Stjärnvik (Hgm). Bål: NÖ om Gisslatorp (1960 
TH)*.

V. cassubica. — ta. i stora delar av området (mer än 30 lokaler anteck
nade). Utbredningen dock något ojämn. I Hol endast sedd i bergsbranter 
och -sluttningar vid Bäsjön och Gasslången.

V. silvatica. — ms. Ads: mell. Anten o. Mjörn (BH* = följ. lok.?); Krö
kingsberget V om L. Krökingen (Yngve Svensson, TH 1953)*. Bäl: Ö-sid. av 
Gasslången, vid kanten av nyanlagd körväg*. Hol: ca 400-500 m ÖSÖ om 
Gasslångens Ö-ända, ett kraft, bestånd*. Horla: ca 200 m SV om Yxnås*.

V. cracca. — a.
[V. villosa. — Ads: Bolltorp, i åkrar (Nn, jfr Rbg)*. •— Numera försvun

nen? Ej sedd under inventeringen.]
V. sepium. — Noterad från alla delar av området (såväl staden som 

landskommunerna), men ej allmän (dock uppgiven som sådan av Nn; enl. 
Rbg ta.).

V. angustifolia. — s. (enl. Rbg ma.). Ads: nära landskyrkan; Skämninga
red. Horla: Finnatorp; Kärtared, NÖ om Mellomgården.

Lathyrus pratensis. — a.
L. montanus. -— a.

f. tenuifolius. — Bäl: vid nö. delen av St. Munnsjön. Hol: SV om Bäsjön; 
branten NÖ om Gasslången. Horla: SV om Yxnås.

L. niger. — ma.-s. Ads: Gråbo, bergsbranten V om L. Sundsjön (Hqtl);
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Hjälmared (Hgm, Nn, Rbg, 1936 On, U)*; Hulabäck; Häradsberget (Nn, 
Rbg)*; Lopperyd (Sv); Skämningared (1929 Lbg, Sv!); Ö om Tvärhult; 
Ängabo, spars. (Wld 1904) m. fl. st. Bäl: Olstorp; bergsbranten SÖ om 
Tokebacka. Horla: Ö om Granlid; bergsbranten N om Käringesjön; Kärta- 
red, NÖ om Mellomgården.

L. vernus. — ms. Aås (Rbg); [Kofluget (Hgm), numera utg.]; Lindås (Sv)*. 
— Ej långt från stadsgränsen förekommer arten + rikligt i sluttningen mot 
St. Färgen mellan Edsås o. Bäck i Hemsjö sn.

Oxalis acetosella. — a.
f. rosea. — [Aås: Nolhaga (Nn, 1894 E. R. F. Westfeit, S, Rbg)*.] 

Bäl: Risa, N om gården.
[f. coerulea. — Aås: Nolhaga, utmed körvägen till Mjörn (1903 Wld, 

S).]
O. strida. — s. Aås: landskyrkogården; St. Lygnö, vägslänt; gamla tings- 

hustomten (1937 On, S)*; Torstö i Mjörn (1961 Ingegerd Granlund)*.
Geranium sanguineum. — s. Bäl: Olstorp, solexp. bergssidor, på ett par 

ställen; bergen vid St. Kroksjön (Hgm, Nn, Rbg)*, ej återf. Hol: branten 
NÖ om Gasslången; kyrkan (1960 TH)*. Horla: Ö om Granlid; bergsbranten 
N om Käringesjön; Kärtared, NÖ om Mellomgården; ca 250 m V om Mell- 
torp. — Överallt spars.

G. dissedum. — Ads: Nolby, trädgård (1959); Saxebäcken, potatisåker 
(1964); Stjärnflåget, klöveråker vid landsvägen (1952 TH, TH 1953)*. — 
Överallt tillf.

G. silvaticum. — a.
[G. pratense. — Ads (1900 Carl Hjärne, L)*.]
G. pusillum. — s. Ads (Rbg); Stampen (1888 E. Th. Fries, S, 1938 On, 

S); St. Lygnö, vägslänten vid Lygnösjön; V. Ringgatan (Nn). Horla: folk
skolan (1960 TH); ca 600 m NV om kyrkan, betesvall.

[G. lucidum. — Aås spr. (Rbg)*. Belägg för uppgiften saknas. — Den av 
Nn meddelade förekomsten vid Ränneberget i Hemsjö sn finns fortfarande 
kvar.]

G. robertianum. — ta.
Erodium cicutarium. — Flerst., vanligen som åkerogräs (enl. Nn »a.»).
Radiola linoides. — Lätt förbisedd och torde vara vanligare än vad som 

framgår av de nedanstående fynduppgifterna. Av Nn betecknad som »a.», 
av Rbg som ma. Ads (1887 E. Th. Fries, S); Gräskärr på Simmenäshalvön 
(1965); Hörningen vid Nären (1947 Wt); n. stranden av Lygnösjön, rikl.; 
NÖ-spetsen av St. Trän, stenig strand (TH 1953); Valdalen (»Vardalen») 
(Hgm). Bäl: på stigen mell. St. o. L. Munnsjöarna.

[Linum calharticum. — ta. (Nn). Belägg saknas.]
Polygala vulgaris. — ta.-a.
Euphorbia cyparissias. — Aås: Vikaryd, slottsparken. Horla: kyrkan 

(1960 TH). — Förvild.
E. peplus. — Ads ta. (Sv)*; tomt vid S. Ringgatan (1937 On, S).
E. helioscopia. — ta.
Mercurialis perennis. — Ads ta.* ( >20 lok.). Många fynd noterade även 

från övriga delar av området.
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Callitriche1 stagnalis. — ta.-a. Kanhända den vanligaste av släktets arter 
inom området.

C. verna. — ta.
C. polymorpha. — Troligen som föreg. (enl. Nn »a.»)*.
C. intermedia. — Bäl: Bäsjöbäcken vid Tokebacka.
C. hermaphroditica. — »Allmännare än polymorpha» (Nn)*, ma.-spr. 

(Rbg).

Acer platanoides. — Aås ta. (enl. Nn a.). I övriga delar av området med 
lägre frekvens (Hqt). — Kult. eller subspontan.

Impatiens noli-tangere. — Aås flerst. (Rbg, som s.-spr.); Brunnsparken; 
Hjälmared (Nn)*; d:o, vid sågen; Hulabäck (Sv)*; Kofluget (Hgm, 1894 
E. R. F. Westfeit, S)*, ej återf.; St. Lygnö, rasbranten vid Tranebäcken.
[Bäl, Hol o. Horla: 0.]

I. glandulifera. — Aås: Bryngenäs.
Rhamnus frangula. — a.
Tilia cordata. — ta., åtminstone i Aås, där den (enl. Hqt) har sin största 

utbredning i söder, t. ex. S om Gärdsken o. St. Varsjön. I övriga delar av 
området är frekvensen betydligt lägre.

Malva alcea. — Aås: Nolhaga (1899 Carl Hjärne, S)*.
M. moschata. — H. o. d. förvild. Aås: Ryttaråsen; St. Lygnö. Hol: kyrkan 

(1960 TH).
Hypericum montanum. — Aås ta. (15 lok. noter. und. inventeringen, 

ytterligare några dessförinnan publ. av Wld 1904 o. TH 1953). I områdets 
övriga delar mindre vanlig, men dock funnen flerst. i alla tre socknarna. 
Bäl: SV om Bäsjön, strax N om Jorddammsmaden; Olstorp; St. Kroksjön 
(1962 TH!)*; bergsbranten Ö om St. Munnsjön; mell. St. Munnsjön o. L. 
Kroksjön. Hol: vid ö. delen av Bäsjön o. SV om sjön; bergsbranten NÖ om 
Gasslången*. Horla: Ö om Granlid; bergsbranten N om Käringesjön; 
Kärtared, NÖ om Mellomgården; SÖ om Stockatorp; N o. SV om Yx- 
nås.

[H. hirsutum. — Aås (1889 O. Ahlström, S)*, ej återf.]
H. maculatum och H. perforatum. — a.
Elatine hydropiper. — Hittills endast noterad från Aas: Mjörn, vid Nol- 

hagaviken (An), d:o (1967 Hjm, S).
Drosera rotundifolia. — a.
D. anglica. — ma. (enl. Rbg spr.). Aås: Bolltorpssjöarna (Hgm); Fjäll

sjön Ö om Rågsjöarna (1944 TFI); Lersjön (1944 TH); tjärnen strax N om 
Lygnösjön; Mårsjön; Rödene sn (Nn, Rbg); St. Fäbodtjärn (Hqt), NÖ- 
spetsen av St. Trän, spars. (1944 TH). Bäl: L. Kroksjön (Nn, jfr Rbg). Hol: 
SV om Bäsjön o. mosse Ö om sjön; NÖ om Gasslången; mossen NV om 
Lyckebacke.

D. intermedia. — I de flesta av områdets sjöar o. tjärnar; även vid Säveån 
i Horla. i

i Alltför knapphändiga anteckningar, otillräckligt insamlat material och svårig
heter med bestämningen har haft till följd, att utbrednings- och frekvensuppgifterna 
för arterna av detta släkte tyvärr blivit mycket ofullständiga resp. dåligt under
byggda och därför osäkra.
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Violä odorata. — Aås (Nn); Nolhaga, i närheten av stadens trädgårdar, 
naturaliserad sedan många år.

[V. mirabilis. — Aås (1890 H. Jakobsson, S); Hjälmared (Nn, Rbg)*; 
Skaftared, vid Färgen (Hgm, Nn, Rbg)*; Österbodarna (Hgm). — Ej åter
funnen på någon av de uppgivna lokalerna.]

V. mirabilis x riviniana. — Aås: Ängabo (1917, 1923 Roh, U).
V. riviniana. ■—- a.
[y. reichenbachiana x riviniana. — Aås: Ängabo (1923 Boh)*. — Upp

giften mycket tvivelaktig, då V. reichenbachiana, såvitt känt, helt saknas i 
denna del av Västergötland.] 

y. canina. — ta.-a.
y. canina x riviniana. — Av allt att döma ta., men många gånger svårt 

att avgöra, om ett individ tillhör hybriden eller endera av de båda förmo
dade föräldraarterna. En del av beläggmaterialet har bestämts av G. Blom.

y. montana. — s. Bäl: Burbokärr; vid nv. delen av L. Kroksjön*; NÖ om 
Olstorp; strax V om St. Kroksjön.* Hol: S om Bäsjödal*; SV om Bäsjön*; 
bergsbranten NÖ om Gasslången*.

V. montana xriviniana. — Hol: höjden p. 149 SV om Bäsjön (det. C. 
Blom)*. Horla: N om Smedsgården; Ö om Storsjön, nära vägen, 

y. palustris. — a. 
y. arvensis. — ta. 
y. tricolor. — ta.
Daphne mezereum. — Ads: Maryd (Sv)*.
Peplis portula. — s. Ads (Rbg); Halö i Mjörn, betad strandäng, ett fåtal 

ex.; landsförsamlingens kyrkoherdeboställe (Nn); »nära landskyrkan t. 
venster om vägen till Nohlby stock» (Hgm) =föreg.; Rödene (1923 Boh, U); 
St. Varsjön o. dammen SV om denna (Hqt).

Lythrum salicaria. -— ta.-a.
[Epilobium hirsutum. Aås: Nolhaga (1894 Erik Westfeit, S)*.]
E. montanum. — a.
E. collinum. — Aås: Bratteberget; bergkulle vid Nolhaga (dessa lok. 

medd. av Wld 1904); Stjärnvik (Kjbg). Bäl: St. Kroksjön (1962 TH). — 
Har under inventeringen märkligt nog inte med säkerhet konstaterats i 
någon del av området. Förbisedd?

E. adenocaulum. — ta. Arten har, liksom i angränsande delar av Väster
götland, på föga mer än ett decennium spritt sig »explosionsartat» i området. 
Den torde säkerligen på många håll hybridisera med flera arter inom släk
tet. Detta har dock inte varit föremål för någon utredning från min sida.

E. rubescens. — Hol: prästgården, dike (1960 TH)*.
E. obscurum. — Aås: Gråbo, dike (1929 On, S).
E. palustre. — Antecknad från åtskilliga lokaler men knappast allmän 

(dock betecknad som sådan av Nn).
Chamaenerion angustifolium. — a.
Oenothera biennis. — Flerstädes som + tillfällig. Ads (Nn); Kungälvs- 

vägen, vid yrkesskolan (1964); Mariedal; soptippen (Sv)*. Hol: Lagmans- 
holms station (1962 TH)*.

[Circaea lutetiana. —- Ads (J. A. & L. Gyllenhaal)*. — Uppgiften obe
styrkt.]
21 -683872 Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2



322 KURT hjortstam

C. alpina. ■— Aås flerst. (Nn, Rbg, som »a.» resp. ma.); bäcken från Blå
tjärn SV om Röhult (Fbg); Ö om Brunnsjön; bäcken från Fisklösen S om 
St. Krökingen o. skogskärr längs bäcken från tjärnen Ö om nämnda sjö, 
ymn. (TH 1953); bäcken från Gransjön, invid Långareds-gränsen, spars. 
(l.c.); Kofluget S om Forsen (FIgm!); Laggarebacken; sluttn. mot v. stranden 
av L. Krökingen (TH 1953); mell. L. Krökingen o. St. Trän (l.c.); Nol- 
hagaberget m. fl. st. (Hgm). I området i övrigt blott funnen i Bäl: St. Krok
sjön (1962 TH)*.

[Myriophyllum spicatum. — Ads: Bolltorpssjöarna (Hgm), ej återf. — 
Uppgiften på goda grunder utelämnad hos Rbg.]

M. allerniflorum. — ta.
Hippuris vulgaris. — Aås: sv. delen av Mårsjön (Fbg).
Cornus suecica. — ta.
Hedera helix. — Ads: Björkekärr, ca 300 m NNÖ om Fogdegården; 

[Dumpevik (Nn, Rbg)*, numera utg.; Sandvik, bland bergen utmed Fär
gen (Hgm), lok. ligger i Hemsjö sn.]

Hydrocotyle vulgaris. — s. Ads (Nn, Rbg, som ta. resp. ma.); skogssjöar 
vid Bolltorp (Hgm); Dammsjön (1903 Gunnar Hasselrot, U); Forsån (1917 
Boh, U); Kofluget (Hgm); Mjörn (Sv)*; sö. delen av Mårsjön (Hqt, Sv)*. 
Horla: Finnatorp, sågen; Melltorpssjöns avloppså, nära dess mynning i 
Säveån*.

[Aslrantia major. —• Aås tillf, som förvild. (Nn, Rbg)*.]
[Chaerophyllum temulum. — Aås (1902 herb. Fr. Schlanbusch, S.]
Anlhriscus silvestris. — a.
Myrrhis odorala. — Ads: Gräskärr på Simmenäshalvön, som kvarleva 

från en numera nedlagd handelsträdgård.
Torilis japonica. — s. Ads: Nolhaga (FIgm, Nn, Rbg, 1917 Boh, U)*; 

d:o, vid Nybygget; d:o, vid Vardagsbäcken (Wld 1904); Simmenäs (An); 
Stjärnvik (Hgm); S om St. Varsjön. Hol: kyrkan (1960 TH)*.

Cicuta virosa. — s. Aås (1890 H. Fries, S, 1896 A. Fries, S, Rbg); Nol
haga (1917 Boh, U); d:o, Kollerna (Hqt); Nolhaga park (Sv)*; Nolhaga- 
viken, rikl.; Säveån (Hgm).

Carum carvi. — Mångenst. Utbredd över hela området.
Pimpinella saxifraga. — a.
Aegopodium podagraria. — Vanlig som »ogräs» på kulturmark av olika 

slag, i trädgårdar och planteringar, på avfallsplatser etc. såväl i staden som 
på landsbygden. Säkert ingenstädes ursprunglig inom området.

[Sium latifolium. — Aås spr.-s. (Rbg)*. — Belägg saknas. Ej sedd under 
inventeringen. Av Nn (s. 48) uppräknad bland arter, som han aldrig på
träffat i trakten.]

Oenanthe aquatica. — Aås s. (Rbg); soptippen (Sv)*. Liksom föreg. inte 
känd från trakten av Nn (pag. cit.).

Aelhusa cynapium. — Funnen uteslutande i Aås, men där (enl. An) ej 
ovanlig i trädgårdar. (Av Nn betecknad som a.) Också noterad från Nol
haga, bågskyttebanan o. St. Lygnö, vid vägkanten (1965).

Selinum carvifolia. — s. (enl. Nn ta.*, enl. Rbg ma.-spr.). Aås: Härads- 
berget (Sv, Flqt, 1959 TH)*; Prästeryd, nära Gärdsken (Hgm); Ö om Tvär- 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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hult. Bäl: Olstorp flerst. runt åkrarna*. Hol: SY om Bäsjön, vid korsn. av 
kraftledningarna*.

Angelica silveslris. — a.
Levisticum officinale. — Ads kult. (Nn, jfr Rbg)*.
Peucedanum ostnithium. — Aås s. som odlad o. förvild. (Rbg)*.
P. palustre. — a.
Pastinaca sativa. — Aås flerst. förvild. (enl. Nn a., enl. Rbg ma.-spr., 

senare också noterad av Erik Almquist)*.
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum. — Aås (Rbg); Y om Borås-vägen, 

mitt för sjön Gärdsken (1887 E. Th. Fries, S, Nn); Nolhaga (Hqt); Skår 
(dens.). Horla: nära kyrkan.

Daucus carola ssp. silvestris. ■— Aås (Nn); ta. (Sv)*; Nolby, grusgrop 
nära kolerakyrkogården (G. Ström); Nolhagaviken, nära landbandyba- 
nan; Svedenborgsgatan (1938 On, S, U).

Chimaphila umbellata. •—- ms. Aås (Rbg, som spr.-s.); Bolltorp, Gröne- 
slätt (1928 On, S, U, Sv)*, d:o, höjden strax V om Gröneslätt, spars. (Hqt), 
väl = föreg.? — Av Nn uppgiven från skogsmarkerna Y om Hästeryd i den 
till staden gränsande Hemsjö socken.

[Moneses uniflora. — Ads (1891 herb. Fr. Schlanbusch, S). Av Nn upp
given som ta.*, av Rbg som spr. Ej iakttagen under inventeringen.]

Pyrola minor. — ta.
P. media. — s. Aås: Gråbo (1917 Boh, U)*; Maryd, vägen till Källeryd 

(1939 On, S)*.
P. rotundifolia. — ma.-s. Aås (Rbg); Alefors (Nn) o. SV därom; Bolltorp 

(Nn); Gråbo, V om Sundsjöarna; Gräskärr på Simmenäshalvön. Bäl: Burbo- 
kärr; NV om Munnsjöarna; NÖ om Olstorp; mell. skolhuset o. Nybygget; V 
om St. Kroksjön (Hqt). Hol: V om Bäsjön (1929 Lbg); Ö om Ettermaden; 
NV om Fridhem; bäckdalen N om kyrkan. Horla: SV om Yxnås.

P. chlorantha. — ma. (enl. Nn a., enl. Rbg ma.-spr.). Aås: Gröneslätt, i 
skogskanten Ö om gården; Kofluget; Laggarebacken; St. Lygnö, bergs
branten vid Tranebäcken; Valsjön. Bäl: skogsmarkerna N om Ekåsatjärn o. 
Dammen, ej ovanl. Hol: vid ö. delen av Bäsjön; NÖ om Gasslången. Horla: 
S om Höglund; SÖ om Stockatorp.

Ramischia secunda. — a.
Monotropa hypopitys. — ta.
Ledum palustre. —• s. Ads: Gråtjärn (Hgm); Grässjön, runt hela sjön o. i 

mossmarkerna N-ut, ymn. (den rikaste av förekomsterna i omr.); Kleva- 
sjön på Simmenäshalvön; L. Fjällsjön, rikl. (1940 On, U, Sv!); N. Lärke- 
skog (Nn, Rbg)*; N om Nären; St. Fjällsjön (Skn 1942, s. 320, jfr TH 
1953)*. Hol: ca 400-500 m Ö om Gasslången, 1 ex. (1965)*. Horla: torv
mosse SÖ om Käringesjön, mkt spars. (1965).

Andromeda polifolia. — a.
Ardostaphylos uva-ursi. — ta.-ma. Utbredningen i området ojämn liksom 

i angränsande delar av landskapet (jfr Skn 1935 o. 1942, TH 1953). Aås 
(Nn, Rbg, som ej a. resp. spr.); Maryd (Sv); St. Trän (1945 Yngve Svensson, 
TH 1953); Tomtered (Hgm). Bäl: Domarberget; Gisslatorp (1929 Lbg); 
NÖ om Gisslatorp (1960 TH); mell. Holmen o. sockengränsen flerst.; Igla- 
sjön; Kattisseberget; L. Munnsjön; NÖ om Olstorp; St. Kroksjön (Hgm,
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1962 TH); St. Munnsjön; vid järnvägsbron NY om Tokebacka. Hol: N om 
Bäsjön, under kraftlcdn., samt Y o. SV om sjön a.; lilla ön i n. delen av Gass- 
lången o. NÖ om sjön. Horla: nära Dammbacken (1929 Lbg); Kärtared 
Herst.; Melltorp (1960 TLI); Storsjön; N om Yxnås.

Vaccinium vitis-idaea. — a.
V. uliginosum. — ta.-a.
V. myrtillus, V. oxycoccos och Calluna vulgaris. — a.
Erica tetralix. — ta.-a.
Empetrum nigrum. — ta.
Primula veris. — Ej spontan inom området. Beteckningen »a.» hos Nn 

sålunda helt felaktig eller hänförande sig till odlade och förvildade exemplar. 
Aås: Lilleskog, vid Mjörn (Sv). Hol: åkerkant nära gården ca 400 m N om 
kyrkan, 1 ex. (1966). — Också i dessa fall rör det sig säkert om subspontana 
förekomster.

Iloltonia palustris. — ms. Aås: Gustavsro (1917 Boh, U); landsförsam
lingens kyrkoherdeboställe m. fl. st. (Nn, jfr Rbg, av den sen. betecknad 
som ma.); Nolhaga hed (1921 On, U); »kärret» vid Nolhagaviken, rikl. (Svl).

Lysimachia vulgaris. — a.
L. nummularia. — Ofta förvildad vid gårdar och gamla torp.
L. ihyrsiflora. — ta.
Trientalis europaea. — a.
[Anagallis arvensis. — Ads: »nedanföre Hr Bennets hus på Fredrich 

Plan» (enl. anteckn. av Lars Sundberg omkr. 1730, se Gertz 1925).]
[f. azurea (eller A. feminal). —Aås: Ringgatan »och annorstädes» (enl. 

nyssnämnda källa, under namn av A. coerulea, l.c.).]
Armeria maritima v. elongata. — Hol: S om Spångakvarn vid E 3:an, 

nära gränsen mot Siene, tillf, inkommen.
Genliana pneumonanthe. — s. Aås: Bolltorps benstamp, vid dikeskanter 

(Nn); Hjälmared (Hgm, Nn); Häradsberget (Hgm); Risön (Sv); St. Träns 
nö. vik (TH 1953); Torstö i Mjörn (Nn).1 Jfr Rbg (där beteckn. som ta.-ma.). 
_. Numera utgången på de av Hgm och Nn meddelade lokalerna. Intet ny
fynd i stadsområdet under inventeringen. Bäl: mell. Burbokärr o. Blåtjärn; 
NÖ-sid. av St. Munnsjön, några få ex. Hol: Bäsjön (1923 Boh, Ul); Etter- 
maden.

Genlianella campestris. — Aås: Nolby (Nn, jfr frekvensuppg. IV—III = 
ta.-ma. hos Rbg)*. Hol: N om Oryd (1925 Boh, U)*.

Menyanthes trifoliata. — a.
Vinca minor. — På enstaka lokaler iakttagen som förvildad (jfr Nn).
Fraxinus excelsior. — ta., särskilt i Aås.
Convolvulus arvensis. — s. Aås: Maryd (1939 On, S)*. Hol: kyrkan (1960 

TH)*. — Av Nn (s. 48) uppräknad bland arter, som han inte sett i trakten.
Calystegia sepium. — Aås: Bolltorp; Korpabergen (Hqt); Nolhagaviken; 

St. Lygnö; vid Säveån (1917 Boh, U); Österbodarna. Hol: kyrkan (1960 
TH). Ilorla: Dammbacken (1960 TH). — På flertalet lokaler förvildad. 
Mjörnförekomsterna kan dock tänkas vara spontana (jfr Skn 1942)*.

1 Av Nn dessutom uppgiven från Slävik i Hemsjö sn, ej långt från staden.
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v. americana. — Hol: grustag NV om kyrkan (1960 TH). — Troligen på 
fler ställen, fast förbisedd.

[Cuscuta europaea. — Ads: Lygnared, i humlegårdar (Hgm, Nn, Rbg)*; 
Markedalen (J. H. Hagelin enl. Nn)*. — Förefaller numera vara helt för
svunnen från området.]

[C. epithymum ssp. trifolii. — Aås (1876 J. H. Hagelin, S)*.]
[C. epilinum. — Aås: i linåkrar NÖ om staden (1873 A. Cederin, U, Hgm, 

Rbg)*.]
Polemonium coeruleum. — Aås: vid Gärdsken (On)*. — Säkert som od- 

lingsrest på fler ställen, fast inte beaktad under inventeringen.
[Lithospermum arvense. — Ads: vid ett kolupplag nära bryggeriet (1886 

enl. Nn, jfr Rbg)*.]
Echium vulgare. — Aås: Bolltorp, nära sanatoriet, 1 ex. (1964); Stampen 

(E. Th. Fries, Fries 1915)*. — På den förstnämnda lokalen har arten (enl. 
Gustav Johansson, Rödene) funnits i minst 20 år.

Borago officinalis. — Aås, som förvild. (Nn, Rbg)*.
Symphytum officinale. — Aås (Nn); Nolhaga (Hgm, Rbg). (Åtminst. delv.

= följ.*.)
S. x uplandicum. — Aås (Nn, Rbg)*, d:o (1896-1900, F^egri 1931, under 

namn av S. commune ssp. peregrinum); Kavlås; Nolhaga; Skår; Tuvegården 
vid Gärdsken, nu trol. utg. (de specificer. uppg. enl. Hqt).

[S. asperum. — Aås (Nn, Rbg). — Uppg. obestyrkt*.]
Anchusa arvensis ssp. occidentalis. — Uppges av Nn som »a.», vilket nu

mera inte längre stämmer. Som åkerogräs är arten dock alltjämt utbredd 
över hela området, noterad från strödda lokaler såväl inom som utom staden 
(samtliga socknar).

[Lappula myosotis. — Aås spr. (Rbg)*. Inga belägg kända.]
Myosotis palustris. — ta., särskilt vid Mjörn och Säveån.
M. laxa ssp. caespitosa. — Med ungefär samma utbredning och frekvens 

som föreg.
M. siluatica. —• Ads: Vikaryds slottspark, förvild.
M. arvensis. —- a.
M. hispida. — Liksom följande arter otillräckligt uppmärksammad under 

inventeringen. Endast noterad från Aås: Bryngenäs o. Korpaberget (Sv). 
Av Nn betecknad som »a.», av Rbg som ta.-ma. Den senare frekvensupp
giften torde bättre än den förra motsvara nu rådande förhållanden.

M. strida. — Aås: Skämningared. Horla: Melltorp. —- Uppges av Nn 
liksom föreg. art som »a.», av Rbg som spr. Det föreliggande materialet 
medger ingen bedömning av den nuvarande frekvensen.

M. discolor ssp. versicolor. — Ads: Bolltorp (Rbg); Häradsberget, åkrar, 
rikl. (Wld 1904); Linddalen, åkrar, rikl. (l.c.); Skämningared. Hol: NV om 
Hallstorp.

Ajuga reptans. —- Aäs: »8 km SÖ om Alingsås» (1962 P. Sylvan)*; Vika- 
ryd (1926 Olof Törngren, S)*. — Förvild.

A. pyramidalis och Scutellaria galericulata. — ta.
[Marrubium vulgare. — Aås: Ringgatan, nära posten (Hgm), utrotad vid 

nybyggnad (Nn)*.]
[Nepela cataria. —• Ads förvild. (Nn)*.]
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Glechoma hederacea. — Utbredd över hela området (Aås o. samtl. sock
nar), men långt ifrån vanlig (av Nn dock betecknad som »a.»).

[Dracocephalum ruyschiana. — Ads spr.-s. (Rbg). — Uppgiften otillförlit
lig. Belägg saknas.]

Prunella vulgaris. — a.
Galeopsis ladanum. — ma. (jfr Rbg ma.-spr., enl. Nn ta.). Aås: Kungälvs- 

vägen (Sv); Lindås, gamla sågen; Maryd (1939 On, U); Nolby (1923 Boh, 
U, Sv); d:o, nära kolerakyrkogården (Hqt); St. Yarsjön. Horla: folksko
lan (1960 TH); NÖ om Granlid; Kärtared.

G. bifida och G. tetrahit. — ta.-a.
G. speciosa. — Noterad endast från ett fåtal lokaler inom området. Torde 

i likhet med många andra åkerogräs ha minskat starkt i frekvens under 
senare tid (jfr Skn 1942 beträffande de av honom undersökta trakterna vid 
Anten och Mjörn). Nn betecknar arten som allmän kring Alingsås.

[Lamium galeobdolon. -— Aås: skogsbryn, nu utg., sedan området be
byggts (1949 E. Carlsson, G)*.]

L. album. -— s. (av Nn uppräknad bland arter, som »helt och hållet saknas 
eller högst sällan påträffats» i området). Aås: Bryngenäs lipl. (1929 Lbg); 
Hjälmared (Nn, Rbg); Holmalund, NÖ om järnvägsbron (Hqt); Nolhaga 
(dens.); »fl.»* ( =flerst.). Bäl: Torps hpl. (1929 Lbg, 1960, 1962 TH)*.

L. purpureum. — a.
L. hijbridum. — Ads: Nolhaga (Sv)*.
L. moluccellifolium. — Ads (Nn, Rbg, som ta. resp. ma.)*.
L. amplexicaule. — Ads ta. (Sv). Enl. Nn a.

De tre sistnämnda arterna ej noterade av mig under inventeringen, 
vilket åtminstone vad beträffar L. amplexicaule måste bero på rent för
biseende.

Leonurus cardiaca ssp. vulgaris. "— Ads: Hjälmared (N. Lahrin, Sv)*; 
landsförsamlingens kyrkoherdeboställe, »vid kölnan» (Nn, jfr Rbg)*.

Betonica officinalis. — Ads: Nolhaga, förvild. (1894-96 E. R. F. Westfelt, 
S, U, 1896 G. Bergmark, U, jfr Rbg, Hård av Segerstad 1924)*.

Slachys silvalica. —-Ads mångenst. (enl. Nn ta., enl. Rbg spr.): vid bäcken 
från Blåtjärn; NV om Brunnsjön; Bryngenäs; Kofluget S om Forsen; 
Korpaberget (Sv); Laggarebacken; rasbrant i sidan av dalgång från L. Krö
kingen till S-ändan av Hagesjön (1944 Yngve Svensson); Lindås; Nolhaga 
(B. Ström); N om Ryttaråsen; Stjärnvik (Kjbg!); St. Lygnö, branten 
vid Tranebäcken; V-ändan av St. Trän (1944 TH); Störtared. [Bäl o. Hol:
0.] Horla: lövskogsklädda branten NÖ om Finnatorp; SV om Yxnås.

S. palustris. — ta. (enl. Nn a.).
[Salvia verlicillata. — Ads: Stampen, tillf. (1888 E. Th. Fries, Fries 

1915)*.]
Satureja vulgaris. — Långt ifrån vanlig, men inte så sällsynt som i de av 

Skärman undersökta trakterna V om Alingsås (se hans arbeten av 1935 o. 
1942). Ads: vid Gärdsken (Kjbg); Hulabäck; Johannesberg (Nn, Rbg); 
Korpaberget (Sv, Hqt)*; Rödene (1923 Boh, U); bergsbranten N om Rö- 
hult; Stockslycke (Sv)*; St. Lygnö, mell. Granbokärr o. Gräskärr; d:o, ras
branten vid Tranebäcken; SV om Störtared. Bäl: höjden SÖ om Bäle- 
berget; Olstorp flerst.; V om St. Kroksjön (Hqt); bergsbranten SÖ om 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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Tokebacka. Hol: bergsbranten NÖ om Gasslången*. Horla: N o. SV om 
Yxnås.

[Hyssopus officinalis. — Ads tillf, förvild. (Nn)*.]
Origanum vulgare. — s. Ads: Korpaberget (1938 On, U); Nolhagaberget 

(Nn, Rbg); Rödene (1923 Roh, U); St. Lygnö, rasbranten vid Tranebäcken; 
V. Rerget (Sv). Horla: Ö om Granlid, spars.; bergsbranten N om Käringe- 
sjön; SV om Yxnås.

Thymus pulegioides. — Ads: Stockslycke (1927 Lbg); Vallen mell. Nolby 
o. Rödene (omkr. 1950 Sigurd Johansson). — På den senare lokalen lär 
arten enl. upptäckaren fortfarande finnas kvar. Han har den, alltsedan 
fyndet gjordes, dessutom i odling.

Th. serpyllum ssp. angustifolium. — Av Nn betecknad som »a.». Har 
säkerligen under de år som gått, sedan han gjorde sina iakttagelser, för
lorat många av sina växtplatser, kanske främst beroende på att den huvud
sakligen uppträdde utmed de allmänna vägarna, och att dessa sedan dess 
lagts om och helt ändrat karaktär. Den ena av de noterade förekomsterna i 
Alingsås-trakten i inskränkt bemärkelse (dvs. exkl. Hol och Horla) är knu
ten till gamla Stockholms-vägen i Bälinge (se nedan). Det torde vara be
rättigat att betrakta den som en återstod (»relikt») av en tidigare större ut
bredning. Med tanke på att arten är ganska vanlig i Siene, får det väl inte 
anses uteslutet, att den kan finnas på fler lokaler än de nedan angivna i Hol 
och Horla, som gränsar direkt till nämnda socken, och som till sin all
männa naturbeskaffenhet liknar denna. — Aås: Lindås (Sv); Österbodarna 
(Wld 1904). Bäl: ca 150 m NÖ om Ellensdal vid gamla Stockholms-vägen. 
Hol: V om Fridhem, på stigen nära landsvägen; kyrkan (f. fl. alb., enl. 
anteckn. av Lars Sundberg omkr. 1730, se Gertz 1925), d:o (blott den 
vanl. rödblommiga formen iakttagen, 1960 TH). Horla: Smedsgården.

Lycopus europaeus. — Säkert ta. (jfr Nn, enl. Rbg spr.), men inte kon
sekvent antecknad.

[Mentha longifolia. — Aås: Nolhaga, förvild. (1894 E. R. F. Westfeit, S, 
1899 Carl Hjärne, S, Rbg)*.]

M. x verticillata. — ta. Ads (Rbg)*.
M. arvens is. — a.
[Hyoscyamus niger. — Aås: vid huset n:o 10 i staden (Nn)*. (Jfr Rbg.) 

Hol: »Hools komministers boställe» (Hgm); kyrkoherdebostället (Nn, jfr 
Rbg)*. Identisk med föreg. lok.?]

Solanum dulcamara. —- Mångenst. vid Mjörn och Säveån. Också vid 
Färgen och många andra sjöar.

S. nigrum. — Ads flerst. (Sv)*; Nolhaga (Rbg)*; Tallhyddan nära Nol- 
hagaviken (An).

[Datura stramonium. — Aås: Bryngenäs, i åkrar, tillf. (Nn, Rbg)*.]
Verbascum Ihapsus. — ma. (jfr Rbg; enl. Nn ta.) och alltid sparsam (ofta 

i enst. ex.) på lokalerna. Aås: Björkekärr, N om Fogdegården (G. Ström); 
Kofluget; Nolhaga; St. Fjällsjön o. NÖ om dens.; St. Lygnö. Bäl: St. Krok
sjön (1962 TH); Ö-sid. av St. Munnsjön. Hol: SV om Bäsjön; NÖ om Gass
lången; kyrkan (1960 TH). Horla: Kärtared, NÖ om Mellomgården; Mell- 
torp (1960 TH).
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[V. lychnitis. — Aås: Ringgatan, nära vägen till Nolgatan (1874 A. Hult- 
man, U, Hgm), ej återf. (Nn)*.]

V. nigrum. — Aås flerst. (av Nn o. Rbg betecknad som »a.» resp. ta., 
vilket åtminstone med hänsyn till nu rådande förhållanden ter sig som 
överdrift): Hjälmared; Hulabäck; Ivofluget; Nolhaga; Nolhagaviken; 
Skämningared. Saknas i stort sett i övriga delar av området; endast re
gistrerad från Hol: kyrkan (1960 TH).

Linaria vulgaris. — ta.-a.
Chaenorrhinum minus. — Bäl: Torps hpl., i mängd (1960 TH). Hol: 

Lagmansholms station (1962 TH).
Scrophularia nodosa. — ta. Antecknad från ca 35 lokaler i området.
Veronica longifolia. •—- Aås: Hjälmared (Sv); Maryd (1927 Lbg); strän

derna av Mjörn ta., härifrån uppgiven redan av Hgm. (Enl. Nn a.) Horla: 
S om kyrkan, vägkant o. grustag (1960 TH).

V. spicala. — Ads: Rödene Nordgård (1945 Yngve Svensson). — Yäl 
inplanterad? Omnämnes av Nn (s. 48) bland arter, som helt och hållet saknas 
eller högst sällan påträffats i Alingsås-trakten. Ingen lokal finns upptagen i 
hans förteckning.

V. serpyllifolia. — a.
V. arvensis. — ta.
V. verna. — ms. Jfr Nn, s. 48 o. ovan, s. 291. Aås a. (Sv)*1, frekvens- 

uppg. säkerligen oriktig; Nolby (1939 On, U). Horla: ca 600 m N\ om 
kyrkan, betesvall, mkt spars.; Melltorp, ca 250 m V om gården, också här 
mkt spars. — Ej funnen i socknarna Y om Alingsås (se Skn 1935 o. 1942, 
TH 1953).

V. agrestis. — Enl. Nn o. Sv »a.». Ej observerad under inventeringen. San
nolikt förbisedd.

[V. opaca. — Aås: landsförsamlingens kyrkoherdeboställe, tillf. (Nn, 
Rbg)*.]

V. persica. — Aås: gamla Göta-fabriken, i ett trädgårdsland, tillf. (1963).
V. hederifolia. — Aås: Floravägen (1942 On, S, U)*; Kofluget (Hgm), ej 

återf. (Nn, Rbg)*; Sidenvägen (1965)*; »Sjöstrands trädgård» (1939 On, 
U). — Tillf.

y. chamaedrys. — a.
y. scutellata. — ta.

f. villosa. — Aås (Rbg); Skämningared (Hgm, Nn).
y. officinalis. — a.
y. beccabunga. — ms. (enl. Rbg ma.—spr.). Aas: Bolltorp (Hqt); bäcken 

från Dammen; i diken utmed vägen mell. Kleven vid Nolhaga o. Östads- 
vägen (Hgm); Stjärnvik, vid bäckens mynning i Mjörn (Nn, Sv!)*.

Digitalis purpurea. —— På några ställen iakttagen förvildad, alltid spars. 
(jfr Nn).

Melampyrum cristatum. — Ads: Lygnared (Sv). — Uppgiften tillförlitlig?*
M. nemorosum. — Ads: Gräskärr på Simmenäshalvön (införd 1959); 

Nolby, Sävelund (införd 1962). — Tilltar på båda lokalerna år från år allt
mer i frekvens.

1 Här ändrat till »fl.» (“flerstädes). 
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M. pratense. — a.
f. purpureum. — Ads: St. Lygnö (Sv!)*. Horla: Lunden; Stockatorp. — 

En rad andra former omnämnda hos Wld 1904.
M. silvaticum. — ta. (enl. Nn a.) i Aås. Saknas däremot nästan helt i Bäl 

och har endast noterats från några få lokaler i Hot och Horla. — Ett par 
former omnämnda från Ads hos Wld op. cit.

Euphrasia. — Släktet har inte inbegripits i undersökningen. Åtminstone 
E. brevipila och E. micrantha torde vara ta.-a. i området. (Beträffande den 
senare se Nn och Rbg.)

Odontites verna. — Enl. Nn ta. Numera säkert s. Ads (1916 Boh, U); 
fodervall nära landskyrkan (åtminst. 1964); Tegelbruket (omkr. 1950 Hqt). 
Bäl: fodervall Ö om Trulsagården. Hol: S om Tomasgården.

[Rhinanthus serotinus ssp. vernalis. — »a.» (Nn). Nu försvunnen? Ej no
terad under inventeringen.]

ssp. aplerus. — Aås: Nolby prästgård, vägkant (1928 On, S, U)*.
Rh. minor. — a.
Pedicularis palustris. — ta.? Säkert betydligt vanligare än vad som fram

går av de nedan redovisade fynduppgifterna. Aås: Mårsjön; Nolhagaviken 
(Hqt); mell. landsvägen o. Risbacken, rikl. (1929 Lbg); Sundsjön. Bäl: St. 
Kroksjön o. V om dens. Hol: Bäsjön; NÖ om Gasslången. Horla: Kär- 
tared, vid Säveån flerst.; Prången, vid Säveån; Rydet.

P. silvatica. — ma.-s. (enl. Nn »a.»). Ads: Gräskärr på Simmenäshalvön; 
Maryd (Sv); Slinnebacken (1929 Lbg); Valdalen (Sv). Bäl: Ö om Burbo- 
kärr. Hol: Ettermaden; Fridhem; NNV om Stenstorp. Horla: Storsjön.

Lathraea squamaria. — Frekvens som föreg. Ads: Bryngenäs (Nn, Rbg)*; 
Gråbo, V om Sundsjöarna, rikl.; Laggarebacken, 125 ex. (27/5 1962); Lovik 
(An); St. Lygnö, rasbranten vid Tranebäcken; Österbodarna (Hgm, 
Rbg)*. Hol: Bäsjön. Horla: SV om Yxnås, ca 40 ex. (1966).

Pinguicula vulgaris. — ma. — med långt lägre frekvens än i de V om 
staden belägna socknarna (av Nn dock betecknad som »a.»). Ads: Bolltorp, 
vid vägen mell. Valken o. Hjälmared; Lygnösjön; Rödene (Sv); sv. stran
den av St. Krökingen (1944 TH); St. Lygnö, vid Tranebäcken. Bäl: på 
stigen V om L. Kroksjön; V om St. Kroksjön (Hqt); på stigen mell. St. o. 
L. Munnsjöarna. Hol: Bäsjön; Ö om Gasslången. Horla: N om Höglund.

Utricularia vulgaris. — Troligen s. (enl. Nn ta., enl. Rbg ma.). Ads: 
bäcken från L. Krökingen (TH 1953)*; Nolhaga (Sv)*; St. Krökingen, till
flödet från N; Varsjön Ö om Gransjön (TH 1953)*. Bäl: bäcken från St. 
Kroksjön; Tollsjön. Horla: Säveån, SV om Storsjön.

U. neglecta. — Ads s. (Rbg)*.
U. intermedia. — a.
U. ochroleuca. — Ads: Nolhaga hed, »i grafvar» (Nn, Rbg)*.
U. minor. — Enl. Nn »a.». Från Ads föreligger följande tidigare publice

rade uppgifter med angiven lokal: Kofluget (Hgm, Rbg)*; Nolhaga park 
(Sv)*; Stenlid (Hgm). Själv har jag endast noterat arten från Hol: strax 
NÖ om Gasslången. Som den oftast uppträder steril, har den troligen många 
gånger blivit förbisedd eller lämnats obestämd.

Plantago major. — a.
P. media. — Av Nn betecknad som »a.»*, av Rbg som spr. Förekommer
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numera + s. i området (i Aås dock flerst.), uteslutande som »gräsmatte- 
växt». Ads: järnvägsstationen (1960 Til)*; Nolhaga (Hyl 1943, Tab. 2:12); 
Vikaryd (1933 Hyl, op. cit.). Horla: kyrkan (1960 TIT)*.

P. lanceolata. — a.
Littorella uniflora. — (a.-) ta. vid Mjörn och Säveån; också noterad från 

ett flertal mindre sjöar. Aås: Gärdsken (Hgm); Hagesjön, nö. viken (1940 
TH); Nären (Kjbg); St. Krökingen (1944 TH); Öjasjön (1944 TH). — Torde 
säkert förekomma på åtskilligt fler platser i området än de ovannämnda.

[Rubia tinctorum. — Aås, förr odlad som färgväxt (Linné 1747, Rbg).]
Sherardia arvensis. — Förr flerst. Numera nästan helt försvunnen. Aås: 

Bolltorp (Nn, Rbg); »Hiertas park» (1929 Lbg)*; Lövekulle (Sv)*; Torstö i 
Mjörn (Ingegerd Granlund)*.

Galium boreale. — ta.-a.
G. palustre. — a.
G. odoratum. — ms. Aås; vid bäcken mell. Dammsjön o. Mårsjön på 

Rödene-platån (Hqt, BH, TH 1953)*; St. Trän (Sv)*.
G. uliginosum. — + allmänt utbredd över hela området men med avse

värt lägre frekvens än G. palustre. Ett par former omnämnda hos Wld 1904.
G. saxatile. -— Aås: Nolhaga park, inkommen med gräsfrö (1938 On, S, 

Hyl 1943)*.
G. Sterneri ssp. septentrionale. — Aås: Laggarebacken, tillf. (1925 Boh, 

U)*.
G. verum och G. mollugo. — a.
G. mollugo x verum. — Aås; Stockholmsvägen (1923 Boh, U)*. Hol 

(Kjbg)*. Horla: N om Lillsjön*.
G. aparine. — Numera s. Ads flerst.*; landsförsamlingens kyrkoherde

boställe (Nn) =Nolby (Rbg); L. Halö i Mjörn; Saxebäcken; Stjärnvik. Bäl: 
vid Risabäcken S om Risa.

[G. Vaillantii. — Av Nn betecknad som »a.». Ej noterad under invente
ringen.]

Adoxa moschatellina. —■ s. Möjligen, som ofta är fallet med vårväxter, 
något försummad och därför underrepresenterad. Av Nn uppgiven som 
»a.», av Rbg som ma. Aås: Bryngenäs (1924 Boh, U); Lövekulle (Hqt); SV 
om Röhidt, vid bäcken från Blåtjärn; Skaftared (Sv!); Österbodarna (Hqt). 
Horla: V om Yxnås, i dalgången mot Bäsjön.

Sambucus nigra. — Odlad och stundom förvild. Aås (Nn, Sv)*.
S. racemosa. — H. o. d. förvild.
Viburnum opulus. — ta. Antecknad från över 50 lokaler, relativt sett 

kanske något färre i Bäl än i övriga delar av området.
Linnaea borealis. — ma.-s. (enl. Nn ta.). Utbredningen mycket ojämn. 

Aås flerst.: Applekärr; vid Forsån, Ö om vägen; Klinten, Rödene (Sv); 
skogsomr. mell. Mårsjön o. Valsjön, på fem olika ställen, delv. rikl. (Hqt); 
Skämningared. Bäl: vid s. delen av L. Munnsjön. Hol: Ö om Gasslången. 
Horla: bäckdalen SÖ om Stockatorp, rikl.; Uvåsen.

Lonicera periclymenum. — Aås flerst.*, inkl. äldre uppg. registrerad från: 
Björkekärr (Nn); utefter bäcken S om Dammsjön; skogskärr längs bäcken 
från Fisklösen S om St. Krökingen (TH 1953); bäckdalen mell. Grundsjön 
o. Öjasjön; Gräskärr på Simmenäshalvön; Gröneslätt, i skogskanten Ö om 
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»ården; Kvarnsjön (Hgm, Rbg); Laggarebacken (Hgm!); Lindås (Byrman 
enl. Nn); Mjörn (Rbg); Saxebäcken; Simmenäs (Sv); Stjärnvik; ca 200 m 
SV om Valsjön. [Bäl: 0.] Hol: bergsbranten NÖ om Gasslången, spars.* 
[Horla: 0.]

L. xylosteum. — Aås: Hjälmared, bäckdalen till L. Färgen; Häradsberget 
(Sv, BH)*; Laggarebacken; Vikaryd. På dessa lokaler säkert förvild. Horla: 
lövskogsklädda branten NÖ om Finnatorp, rikl. Detta av allt att döma en 
spontan förekomst. I närheten av lokalen i fråga träffas arten flerstädes i 
åkerkanter, dit den torde ha spritts sekundärt från brantlokalen.

Symphoricarpus rivularis. — Odlad och stundom förvildad som odlings- 
rest (jfr Nn).

Valeriana officinalis. — Uppges av Nn som »a.». Rbg betecknar den som 
ma., vilket vida bättre svarar mot dess nuvarande frekvens inom området, 
liksom också i angränsande delar av landskapet (jfr t. ex. Skn 1942). Redan 
Wld (1904) påpekar, att den vid Alingsås är (betydligt) mindre vanlig än 
följande art. Aås: Bryngenäs; Johannesberg (op. cit.); Lindås (Sv)*; Öster
bodarna (Hgm, Wld op. cit., Sv)*. Bäl: S om Ellensdal. Hol: V om Bäsjön.

V. sambucifolia. — ta.
Succisa pratensis och Knautia arvensis. — a.
Campanula cervicaria. —ms. Jfr ovan, s. 290. Aås: St. Lygnö*, Störtared, 

ca 600 m SV om gården, vid vägkanten (1963 Sigurd Johansson!); d:o, vid 
Tranebäcken, ca 1,5 km NÖ om Gräskärr (1963 G. Ström & H. Edqvist!). 
Avståndet mellan de båda fyndorterna är bara ca 1,5 km. Växtplatsen vid 
Tranebäcken ger intryck av att vara den för arten mest »naturliga». Väg- 
kantsbeståndet vid Störtared kan tänkas ha uppkommit sekundärt genom 
spridning från förekomsten på den nyssnämnda lokalen.

C. rapunculoides. — H. o. d. som ogräsväxt. Huvudparten av de insam
lade lokaluppgifterna från Aås.

C. trachelium. — s. Aås*: Vikaryd; Österbodarna (Hgm, Nn, Rbg!). 
Horla: lövskogsklädda branten NÖ om Finnatorp.

C. latifolia. — ms. Aås: Fagerlid (Hgm, Nn, 1948 Lbg, Sv)*; Skaftared 
(Hgm, Nn, 1948 Lbg, Sv)*, d:o, NV om vägen. Jfr Rbg.

C. rotundifolia. — a.
C. persicifolia. — Enl. Nn a., vilket fortfarande kan accepteras som gil

tigt för Aås (34 lok. noter, av Hqt). 1 övriga delar av området inte på långt 
när så vanlig, men också där sedd på åtskilliga ställen. Tycks \ara minst 
företrädd i Hol.

C. patula. — s. Blott registrerad från Aås: Apelås (Sv)*; Björkebacken; 
Mariedal (Nn, Rbg)*; Slinnebacken; Säveholm, nära Säveån; Ängabo (1925 
Boh, U).

Jasione montana. — ma. (-ta.). Av Nn betecknad som »a.». Aas: Nolby, 
grusgrop; Nolhaga (Sv); Skämningared (1929 Lbg!); St. Lygnö; Säveholm. 
Bäl: Ö om Bäleberget; S om kyrkan (1962 TH); grustag nära Torps hpl. 
(1960 TH). Hol: Bäsjön; N om Hallorstorp; gården 400 m N om kyrkan; 
grustag NV om kyrkan (1960 TH); Lagmansholms station (1962 TH); Oryd. 
Horla: Finnatorp, vall vid Säveån (1960 TH); grustag S om kyrkan (I960 
TH); Melltorp flerst.; NÖ om Melltorpssjön. — Lokallistan skulle säkert 
kunna kompletteras åtskilligt.
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Lobelia dortmanna. — a.
Bellis perennis. — H. o. d. förvildad. Ads: mell. St. o. L. Varsjön (Nn). 

Bäl: Holmen (1965). Horla: SY om Yxnås (1966). -— På de båda sistnämnda 
lokalerna i betesvallar.

Solidago virgaurea. ■— a.
Erigeron acre. — s. i likhet med vad som är fallet i de närliggande, av 

Skärman och Hasselrot undersökta områdena (jfr de av dem 1935 och 
1942 resp. 1953 publicerade arbetena). (Enl. Nn ta.) Ads: Laggarebacken 
(Hqt); Nolby (Sv); d:o, nära kolerakyrkogården (Hqt); Skämningared. Bäl: 
V om Torps hpl. (1960 TH). Hol: NÖ om Hallorstorp; NV om kyrkan (1960 
TH). — Förekomsterna i de båda sistnämnda socknarna knutna till grustag.

Filago arvensis. — ma.-s. (enl. Nn »ta.»*, enl. Rbg spr.). Aås: Nolby 
(1926 Boh, U, Sv); d:o, nära kolerakyrkogården (Hqt); Skämningared. 
Bäl: grustag Y om Torps hpl. (1960 TH)*. Hol: grustag NV om kyrkan 
(1960 TH)*.

[F. minima. — Ej noterad under inventeringen. (Enl. Nn »a.», enl. Rbg 
ma.) Ads: Nolby (Hgm); Valdalen (»Varadalen») (l.c.).]

Antennaria dioeca. — a.
Gnaphalium silvaticum. — ta. (jfr Nn, som kommit till samma resultat).
G. uliginosum. — a.
[Inula salicina. — Ads spr. (Rbg)*. Inga belägg sedda.]
Bidens tripartita. — a.
B. cernua. — s. Ads: landsförsamlingens kyrkoherdeboställe (Nn); nära 

Lycksalighetens ö vid Saxebäcken; Nolhagaviken (Hqt); Tegelbruksviken 
(Sv, =föreg.?); mell. St. o. L. Vadsgölen ( = Varsjöarna?) (Nn). Jfr Rbg*.

Anthemis tindoria. — Enl. Nn flerst. »spridd bland säden». Numera s. 
Ads: Bolltorp (Hgm, Rbg); Gräskärr på Simmenäshalvön; mell. Lövekulle o. 
Bryngenäs (Hqt).

A. arvensis. — Av Nn betecknad som »a.». Numera nästan helt försvun
nen från området, endast noterad från Bäl: ÖNÖ om Stynaborg, vid Säveån 
(1958 Hqt).

Achillea ptarmica. — ta.
A. millefolium. ■— a.
Chrysanthemum vulgare. — Ads ta., annars ma.-s. eller saknas. [Bäl: 0.] 

Hol: Fridhem; kyrkan (1960 TH). Horla: Horla by; N om Höglund; kyrkan 
(1960 TH); skolan; SV om Yxnås.

Ch. leucanthemum. — ta.-a. —• Diverse former omnämnda från Ads hos 
Wld 1904.

[Ch. segetum. — Ads: Kortlycke (Hgm, jfr Rbg)*, ej återf. (Nn).]
Tripleurospermum maritimum v. inodorum. — a.
Matricaria recutita. — Av Nn betecknad som ta., av Rbg som ma. Under 

inventeringen blott noterad från ett fåtal lokaler, vilket tyder på en fort
skridande frekvensminskning. Torde dock fortfarande förekomma över hela 
området, men har inte varit tillräckligt uppmärksammad, för att detta skall 
kunna anses säkert konstaterat.

M. malricarioides. — a., i synnerhet vid gårdar.
Artemisia campeslris. — s. Ads: Mariedal (Sv*, Hqt). Hol: komminister

bostället (Nn, jfr Rbg); NV om kyrkan (1960 TH)*.
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A. vulgaris. — a.
A. absinthium. — Aås: Björkekärr tillf. (Sv). Jfr Nn, Rbg, enl. den sen. 

ma.-spr.
Tussilago farfara. — a.
Pelasites hybridus. — s. Aås: Nolhaga park (Sv)*; Prästeryd (dens.)*.
P. albus. — A ås: Nolhaga, Kollerna, förvild. (sedan många år).
Arnica montana. — ta., åtminstone i Aås; färre förekomster noterade i 

området i övrigt.
Senecio vulgaris. — a.
S. silvalicus. — ma.-ta. [Horla: 0.] ■— Ett par former omnämnda från 

Aås hos Wld 1904.
S. viscosus. — Numera a. (Ads) — ta. (omr. i övr.). Första fyndet gjordes 

1885 vid Alingsås’ järnvägsstation (Nn, som tillfällig, Almquist 1957)*.
[S. vernalis. — Hol: vid E 3:an, ca 1,2 km SV om kyrkan (under några 

år, omkr. 1955-1961), nu borta (flera gånger förgäves eftersökt).]
[S. jacobaea. — Aås: Bolltorp (Hgm, Rbg)*; Österbodarna (Hgm, Nn, 

Rbg)*. — Numera troligen utgången på båda lokalerna.]
[Carlina vulgaris. — Aås (1848 Pentz ex herb. Aiströmer, S, Nn, Rbg, 

som ta.* resp. ma., 1937 On, S). Ej påträffad under inventeringen.]
Arctium minus. — Aås flerst. Utanför staden endast uppmärksammad 

vid Hol: Lagmansholms station (1962 TH). Nn uppger den som »a.», en 
beteckning, som numera ter sig helt missvisande också med avseende på 
stadsområdet.

A. tomentosum. — Aås (Rbg, Sv, som spr. resp. ma.)*.
Carduus crispus. — s. Aås (Rbg, som spr.). Bål: under kraftledn. ÖNÖ 

om Blåtjärn. Horla: NÖ om Granlid.
Cirsium vulgare och C. palustre. — a.
C. heterophyllum. — ma. Aås: Hjälmared, bäckdalen till L. Färgen; 

Skaftared (Nn, Rbg); St. Lygnö; N om Stynaborg, i åkerkant; Störtared; 
Tomtered (Nn, Rbg); Ö om Tvärhult, vid Marydsån. Bäl: NÖ om Gissla- 
torp (1960 TH); Holmen flerst. Hol: vid Bäsjön; SÖ om Högekulle, vid 
Lillån; bäckdalen N om kyrkan; Oryd; bäckdalen NV om Åsen.

C. arvense. — a.
Cenlaurea jacea. — Av Nn betecknad som »a.», men i varje fall numera 

+ s., endast inregistrerad från några få lokaler i Aås: Hörningen vid Nären 
(1947 Wt); Nolhagaviken; Rödene, ödekyrkogården.

C. cyanus. — Enl. Nn »a.». Under vissa år alltjämt ± rikl. i sädesfält, 
annars numera alltmer försvinnande, ma.-s.

C. scabiosa. — s. Enda föreliggande lokaluppgift: Aås: Rödene (Sv). 
(Enl. Nn ta., enl. Rbg spr.)

Lapsana communis. —- a.
[Arnoseris minima. — Aås (Rbg). — Osäker uppg. ( = Tumberg: kom

ministerbostället? (Hgm), ej återf.*.]
Hypochoeris maculaia. ■— ta.
H. radicata. — Hol: NÖ om Oryd, vägen till St. Bögared, rikl. (1929 

Lbg)*.
[H. glabra. — Ads: Bolltorp (1896 E. R. F. Westfelt, S,U)*; Stampen
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(1893 E. Th. Fries, Fries 1915)*; Y. Bodarne (A. Fries, l.c.), lok. ligger i 
Hemsjö sn.]

Leontodon hispidus. — s. Aås (Rbg, Kjbg); Källafors kvarn (1936, 1939 
On, S, U); Nolby (Nn); Rödene (1962 TH); Sandvik (1945 On, U); flerst.*. 
Hol: NV om kyrkan (1960 TH)*.

L. aulumnalis. — a.
Tragopogon pratensis. — Utmed vägar och på banvallar i hela området, 

ta. Från Aäs uppger Nn arten som sporadiskt förekommande vid Nolhaga, 
medan Rbg betecknar den som spr.-s. Tydligen har den sedan dess ökat i 
frekvens.

Scorzonera humilis. — a.
Taraxacum. — Släktet ej undersökt.
Sonchus ar vens is. — a.
S. oleraceus. — Ej vanlig inom området, men dock sedd på ganska många 

ställen. (Enl. Nn ta.)
S. asper. —• Som föreg. (Enl. Nn a.)
Lactuca muralis. — ta. (Enl. Rbg ma.-spr.)
Crepis capillaris. — Troligen s. Endast funnen vid Ads: lasarettet (1938 

On, S)*; Nolhaga (1921 Deg, Deg 1925)*. [Dessutom uppgiven för Y. 
Bodarne (A. Fries, Fries 1915). Denna lokal ligger emellertid inte i Aås utan 
i Hemsjö sn.]

C. praemorsa. — ms. Aås: Johannesberg (E. Th. Fries, Fries 1915)*; 
Rödene, sankäng (1962 TH)*.

C. paludosa. — ma. Aås (Rbg); bäcken från Blåtjärn; Fagerlid (Hgm, 
Nn); Hjälmared, vid bäcken till L. Färgen; Nolhaga (1926 Boll, U); Slin- 
nebacken (1929 Lbg); NÖ om St. Bodasjön; N om St. Fjällsjön; NÖ om 
St. Fäbodtjärn; St. Lygnö, S om Störtared. Bäl: S om Öv. Nygård. Hol: 
Högekulle; bäckdalen N om kyrkan. Horla: invid lövskogsklädda branten 
NÖ om Finnatorp.

Hieracium. — Släktet har inte kunnat medtagas i undersökningen.

Summary.

The vascular plants in Alingsås and the parishes of Bedinge, Hol and 
Horla, Västergötland, southwestern Sweden.

The region, the vascular flora of which is treated in this paper, 
covers an area of 195 km2. It is situated in that part of Västergötland, 
which belongs to Älvsborg’s Län, NE of lake Mjörn, in the southern 
coniferous forest region. The bedrock consists of ferrous gneiss. The 
terrain is broken. The greater part of the area is well-wooded. The 
predominant forest types are spruce or mixed conifer ous forests. Bogs 
and fens—mainly poor or moderately poor fens—are widely distri
buted and the region is abundant in lakes and woodland tarns. Real 
agricultural country only appears in the central part.
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The species-list resulting from the actual inventory has been sup
plemented with previously published local reports from the area 
(compare with list of literature quoted). An asterisk signifies that the 
habitat is included in Karl Hasselrot’s »Västergötland’s Flora» 
(1967).

The number of suboceanic species in the flora is considerable, 
which is connected with the high yearly rainfall, about 840 mm. 
Many of those species, such as for instance Erica tetralix, Junciis squar- 
rosus, Littorella imiflora, Mercurialis perennis, Rubus nessensis and pli- 
catus, are + common. On the contrary, the continental species are 
comparatively few and mostly infrequent. Agrimonia eupatoria, Arte
misia campestris, Astragalus glycyphyllus, Brachypodium pinnatum, 
Campanula cervicaria, Chimaphila umbeltata, Crepis praemorsa, Ge
ranium sanguineum, Origanum vulgare, Potentilla rupestris, Thalict- 
rum simplex, Thymus serpyllum, Turritis glabra and Vicia cassubica 
(the latter, however, noted from many habitats) belong here. Among 
species with northerly distribution in Scandinavia, Anemone vernalis, 
Calamagrostis purpurea, Carex Buxbaumii, flava and vaginata, Cir- 
sium lieterophyllum, Hammarbya paludosa, Ledum palustre, Salix 
myrsinifolia, Stellaria longifolia, Trollius europaeus and Viola montana, 
i.a., are found in this area. Where the gneiss locally—especially in 
the southern part— is more easily weathered, the flora is richer than 
elsewhere. Here a considerable number of rich fen species is found, 
such as Carex acutiformis, C. diandra, C. flava and lepidocarpa, Cla. 
dium mariscus, Eriopliorum latifolium and Trichophorum alpinum.

The south-facing precipices also contain an interesting flora.
Of the more noteworthy species found in the area the following 

should be mentioned (see p. 290-91): Carex acutiformis, C. Buxbaumii 
and lepidocarpa, Cladium mariscus, Dactylorchis Traunsteineri, Gly
cerin declinata, Scirpus Tabernaemontani and Veronica verna, which 
are new to this part of the province or previously only known from 
very few habitats there.
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POLLEN MORPHOLOGY IN THE GENUS 
MACROCARPAEA (GENTIANACEAE) AND ITS 

TAXONOMIC AL SIGNIFICANCE.

BY

SIWERT NILSSON.

Introduction.

The status of the mainly South American genus Macrocarpaea has 
been variously considered in different systematic treatments. Grise- 
bach (1845) regarded Macrocarpaea as a section of the genus Lisian- 
thus. Bentham & Hooker (1876) similarly placed Macrocarpaea 
(Megacarpaea) under Lisianthus on a sectional basis. Gilg (1895) 
in dividing the seemingly heterogenous genus Lisianthus into a 
number of separate genera, included Macrocarpaea and Lisianthus 
s.str. in the Gentianaeae-Tachiinae, whereas Grisebach’s (l.c.) sec
tions Calolisianthus, Chelonanthus, Helia were included in the tribe 
Ilelieae.

So far there does not exist any taxonomic revision of Lisianthus 
s.lat. with the exception of Macrocarpaea. Ewan (1948) made a 
synopsis of the genus based upon thirty species. Macrocarpaea was 
divided into two subgenera, Paragenes and Eumacrocarpaea. The 
latter subgenus was further divided into two sections, Magnoliifoliae 
and Tabacifoliae.

The pollen morphology of Macrocarpaea was described by Gilg 
(1895) who classified the whole family Gentianaceae mainly ac
cording to its pollen grains. Köhler (1905) contributed an extensive 
study of the pollen morphology of the Gentianaceae.

With reference to the existing revision of Macrocarpaea it was 
natural to begin the pollen morphological investigations of Lisianthus 
s.lat. and the allied genera with that group. The aim of the present 
study was to find out whether pollen morphology could add further 
information to the taxonomy of Macrocarpaea and to its supposed 
relationship with other genera.

The differences regarding exine patterns and arrangement of 
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grains proved to be of diagnostic value, whereas size and shape 
differences due to the treatment and other factors are considered less 
valuable in this connexion.

Materials and methods.
The polliniferous material from herbarium specimens has been supplied 

by the following herbaria: F, K, MO, NA, NY, PH, S, U, US and VEN 
(abbreviations according to Index Herbariorum). Collections of different 
provenances for each species were studied when possible. The material was 
acetolysed throughout. In addition different kinds of stains were employed 
for studies of, e.g., aperture membranes on non-acetolyzed pollen grains, 
such as methyl-green jelly (Wodehouse 1935, pp. 106-107; Baker 1955, 
p. 351) and lactic blue, which proved to be a useful staining method in this 
connexion. Intine was studied by means of ruthenium red (Bailey 1960).

For light-microscopical work thin sections (ca. 0.1 /x thick) were cut and 
afterwards stained with basic fuchsin. Ultrathin sections (300-400 A) of 
acetolyzed material were post-stained with uranyl-acetate (1 %) and 
Reynold’s (1963) lead citrate for 10, resp. 15 minutes and examined with 
a Zeiss EM-9.

The replicas included were made by Dr. M. Takeoka, Kyoto, 
Japan according to the technique described by Takeoka & Stix 
(1963, pp. 161—164), the other EMG:s by Mrs A. Dunbar.

The metrical data of pollen grains are collocated in Table I. The 
figures recorded for size (average and extreme values denoted), dia
meter of apocolpia, size of ora etc., are averages of usually 10 
measurements only and hence without statistical significance. A 
Leitz Laborlux microscope (100 x objective, 8* eyepiece for measure
ments) was used. For finer measurements (width of muri, diameter 
of lumina, exine thickness etc.) a Leitz 10x “Schraubenmikrometer- 
Okular” was resorted to.

The terminology is mainly according to that included in Erdtman 
(1966). Some terms defined by Iversen-Troels-Smitii (1950), 
Van Campo & Guinet (1961), are referred to. Ektexine and endexine 
are used here in the sense of F^egri (1956).

Description of pollen grains.
A. General morphology.

Tetrads.
Size, shape and polarity.

The pollen grains are arranged in tetrahedral tetrads (PI. I: 1-5) 
with the average of maximum diameter ranging from 55 to 86 p.
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Other measurements collocated in Table I concern the polaraxis 
(P) of individual grains (“maximum length of grain”; Matthews 
1966, p. 462, or “depth”; Fiser & Walker 1967, p. 231), the largest 
diameter of single grains (“E”) corresponding to the equatorial 
diameter of radially symmetrical pollen grains, diameter of apo- 
colpia, exine thickness measured at poles and at “equator” (mean 
values in brackets) of grains in lateral view, length and maximum 
width of two concurrent colpi of contiguous grains, and size of ora 
denoting the dimensions parallel to the longest axis of colpi first and 
those perpendicular to this axis secondly (cf. also the figures reported 
for radially symmetrical pollen grains). The measurements mainly 
follow the suggestions by Oldfield (1959, pp. 20, 22).

The tetrads are lobed with a more or less rounded outline. The 
distal face of each grain is convex, rounded, whereas the proximal 
face, due to the mutual contact between the individual grains, is 
more or less flattened. At the proximal face the exine is thinner. 
With regard to polarity the grains are heteropolar.

Apertures.
Each grain of a tetrad is 3-colporate with the apertures arranged 

according to Fischer’s law (Erdtman 1952, p. 14) on the tetrad. The 
colpi are not always well delimited, but narrow with irregular 
margins. The two concurrent colpi of contiguous grains share a more 
or less distinctly delimited os (PI. 1: 3).

The ora are sometimes provided with lateral extensions, a feature 
commonly found in the Gentianaceae-Gentianinae (Nilsson 1967), 
due to ruptures in the nexinous colpus membrane. The presence of 
ora depends upon the occurrence of a colpus membrane. In the 
centre of the os the colpus membrane is occasionally complete with 
the result that there are two ora visible in face view of the colpi. Ora 
were present also in unacetolyzed, methyl-green stained or lactic 
blue treated tetrads. The colpus membrane was not found to be 
influenced by the acetolysis treatment.

Sexine pattern.
The exine of a grain varies in thickness in different parts. The 

thickest part is at the “equator” from where it decreases in thickness 
towards the proximal and distal poles. Just at the distal pole the 
thickness may increase again.

The individual grains are reticulate. Significant for the tetrads 
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studied is the occurrence of a continous, 10-15 g broad “equatorial” 
or “subequatorial” zone, interrupted at the apertures only, con
sisting of a coarse reticulum. The lumina in this zone are 15-16 
times larger in diameter than in the surrounding areas. Similarly 
the muri are 10-12 times wider and up to 5 times higher. The en
larged muri with bacula appear clavae- or pila-like, when seen in 
transverse section, raising from the nexine (PI. I: 6), or being en
larged (swollen) continuations of the upper parts of the muri. The 
muri either gradually decrease in thickness towards the base, or 
have a more or less abrupt set-off of their tectal parts. The proximal, 
infratectal parts (bacula) are often simultaneously considerably 
reduced in thickness, so that the tectal (swollen) parts appear con
nected with the nexine or the actual murus, through thin stalks.

Exine stratification.
The exine is stratified into sexine and nexine, which in its turn is 

divisible into nexine 1 and 2. With regard to stainability the exine 
consists of a dark, electron-opaque ektexine, and a less densely 
stained endexine (PI. I: 7, 8). The exine is subtended by intine, 
which is traceable particularly in connexion with the apertures by 
aid of ruthenium red.

In a few instances fragments were observed on the intine surface 
exposed under the ora. Whether these fragments were remains of an 
os-membrane or simply due to an irregular intine surface could not 
be stated with certainty by aid of lactic blue.

Cohesion of grains in a tetrad.
The exine of the proximal faces of the pollen grains in a tetrad is 

reduced in thickness. The common exine shared by two contiguous 
grains is 1-2 g thick. The individual pollen grains are proximally 
adhered to each other through tecta, i.e., tectal parts of the muri 
(PI. I: 7, 8). The exine has the same layering at the proximal face as 
in the other parts of the grains. A section through the internal, com
mon wall, reveals a nexine 2 (endexine), nexine 1 (foot layer), 
bacula (with their distal ends fused to a common tectum or simply 
connecting adjacent grains), nexine 1 (foot layer) and nexine 2 
(endexine). Cf. PI. I: 8. The reduction of exine thickness proximally 
mainly concerns the bacula which are here only 2/3 to 1/2 of their 
usual height, whereas the nexine 1 and especially nexine 2 are of 
± similar thickness throughout. A similar kind of cohesion between
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grains of a tetrad was reported for Typha latifolia (Skvarla & Lar
son 1963) and Victoria cruziana (Roland 1965). With regard to the 
agglutination of grains the tetrads studied are to be regarded as 
“tetrades calymmées” (Van Campo & Guinet 1961).

Polyads.
Among the species investigated polyads were only found in one 

specimen, viz., Lisianthus uliginosus var. guianensis (= Macrocarpaea 
arborea sensu Ewan). The pollen grains are aggregated in larger 
complexes with a rounded, elliptical or irregular-elongated outline 
(PI. I: 9-10). The number of united grains varies from 16 to 28 or 
more. The longest axis amounts to ca. 200 g. It is obvious that there 
are tetrads that are more or less firmly united to form these polyads 
(tetrads with the same exine pattern as these polyads are also found 
in one coll, of Chelonanthus spruceanus). The single grains have a 
maximal diameter of 85 g in average. The exine is reticulate (lumina 
about 1 g across, muri 0.8 g wide). The muri at the distal pole of 
each pollen grain are enlarged in width (up to 8 g) and are dome- 
shaped, reaching a height of 20 g. The lumina (spaces between the 
band-like muri) are 13—14 g across.

The apertures, when distinguishable, are pore-like, meeting two 
and two at the distal faces of peripheral, contiguous grains (PI. I: 11). 
Similar conditions were reported for e.g. Calliandra (Van Campo & 
Guinet 1961, p. 203). Proximally the exine appears thinner than 
at the distal faces.

More details regarding apertural conditions, cohesion between 
grains etc. will probably be revealed through thin sections.

Single grains (monads).
Polarity, shape and size. The single grains are radially sym

metrical, isopolar. In shape the grains are spheroidal or subspheroi- 
dal, rarely oblate. The average size ranges between 23-37 g (polar 
axis) and 28-39 g (equatorial diameter).

With regard to exine pattern the single grains are divisible into 
two groups which will be dealt with separately.

Process-bearing pollen grains.
Apertures. — The pollen grains are 3-colporate. The delimitation of 

the colpi is sometimes obscured by the processes that are spread on 
the exine surface, concealing the apocolpial and mesocolpial margins 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 2
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of the apertures. In polar view the grains are trilobate due to the 
sunken apertures (PI. II: 3). In non-acetolyzed grains, stained with 
methyl-green or lactic blue, the colpi were hardly observable, 
whereas on acetolyzed material the furrows are easier to discern 
(PI. II: 9). Ora are distinct both on acetolyzed and non-acetolyzed 
pollen grains.

Sexine pattern. — The exine thickness measured at centre of meso- 
colpia in polar view amounts to ca. 5 p, processes included. The 
sexine is 4-5 times thicker than nexine. The sexine consists of dif
ferent kinds of processes which give the pollen grains a warty ap- 
pearence. On closer examination the larger processes appear to con
sist of a hemispherical, verruca- or gemma-like tectal part that is 
subtended by thin bacula, i.e., insulae (PI. II: 10, 11, 12, 14), or 
pilum-clava-like processes, standing directly on the nexine (PI. II: 
13). The smaller processes are gemmae, pila or granules. Transi
tions occur.

Between the processes a reticulum consisting of low, thin muri 
and + angular lumina, is traceable (PI. II: 1, 2, 4, 5, 7, 8). The muri 
are thickened at the angles of the lumina, forming processes. In 
face view the processes are usually ±isodiametric (PI. II: 4, 5), or 
±elongated (PI. II: 7, 8), thus not only restricted to the angles. The 
processes are accordingly spread on the exine.

Exine stratification. — The exine is divisible into sexine, nexine 1 
and nexine 2, or ektexine with a relatively thin and unevenly thick 
foot layer subtended by an endexine that grows thicker towards the 
apertures. Cf. PL II: 12.

Reticulate pollen grains.
Apertures. — The pollen grains are 3-colporate (exceptionally 

4-colporate). The length and width of colpi vary. Differences in 
width seem to depend largely upon the degree of turgescence of the 
grains. The colpi are either lanceolate (with tapering ends) or 
rounded—elliptical (with rounded ends). The colpus is either pro
vided with a complete membrane, the centre of which is occupied 
by an os, or the membrane is only partially present, being + con
gruent with the margins of the ora. Hence the colporate condition is 
not always apparent. The colpus membrane is beset with granules 
(PI. Ill: 3) which are present in acetolyzed as well as in nonaceto- 
lyzed pollen grains.

The ora are generally large and of a lalongate-lolongate form.
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The margins of the ora are ragged and folded polewards. Laterally 
the ora are less distinctly delimited. There are often cracks in the 
colpus membrane causing lateral extensions (PI. Ill: 3). 1 he ora 
had the same size, shape etc. in acetolyzed and nonacetolyzed grains 
and thus were not seemingly changed through acetolysis. A pattern 
on the intine surface under the ora, revealed by the lactic blue 
method in Macrocarpaea macrophylla, is regarded as being due to the 
rough and uneven upper surface of the intine.

Sexine pattern. — The exine thickness (measured at centre of 
mesocolpia) is fairly constant throughout. 1 he sexine is thicker than 
the nexine. The grains are distinctly heterobrochate. The diameter of 
lumina ranges from ca. 0.5 p to 15 p both in apocolpia and meso
colpia. Their shape is rounded or generally angular. The nexinous 
floor of the lumina is granulöse (PI. Ill: 12), patterned in the same 
way as the colpus membrane. In fact the colpus might be con
sidered as a lanceolate or elliptical lumen bordered by accordingly 
arranged muri. The muri are ca. 0.5 p to about 2 p in width. 1 he 
upper, distal part of the muri, seen in tranverse section, appears to 
be rounded-truncate. The broader muri consist of two or several thin 
muri, which are agglutinated with each other. The fusion is not 
rarely restricted to the uppermost parts only. At a lower focal depth, 
therefore, the individual muri and/or their subtending bacula are 
visible. The fusion may be so incomplete that a space (lumen) occurs 
in the murus, at a high focus, denoting a possible way of how the 
small lumina of a heterobrochate pattern may be formed (PI. Ill: 
1, 2).

At LO-analysis the muri break up into bacula in one or more 
rows, or into larger, irregular, curved pieces at lower adjustment of 
the microscope (PI. Ill: 8, 9; cf. also Nilsson 1967, p. 79).

The muri are differentiated into a tectal part and an infratectal 
(bacula). The differentiation is not constant. The bacula may be 
short or even lacking, i.e. the muri appear as + compact blocks in 
LO-analysis (PI. Ill: 13). The muri often go halfway into a lumen, 
where they end abruptly (PI. IV: 2).

Exine stratification. — The exine has the usual stratification, viz. 
sexine and nexine (nexine 1 and 2), or with regard to stainability 
divisible into ektexine, comprising an unevenly thick foot layer, and 
a less electron dense endexine forming the colpus membrane.

The intine observed in the aperture regions is particularly distinct 
as a ring under the oral margins.
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B. Pollen types.

Three different morphological types are discernible, viz., the 
Macrocarpaea arborea-type, the M. corymbosa-type and the M. 
glabra-type.

Macrocarpaea arborea-type (PI. I: 1—8).
M. arborea (Britton) Ewan.
Pollen grains tetrahedrally arranged (tetrad diameter about 62 p; 

52-73 p). Polar axis of single grains ca. 32 p (25-40 p), equatorial 
diameter 42 p (33-53 p).

Amb + circular, three-lobed. Single grains 3-colporate (-colpate). 
Diameter of apocolpia about 30 p. Concurrent colpi of two contiguous 
grains, about 16 x 3 p. Ora lolongate, about 9x5, with or without 
lateral extensions.

Exine about 3 p thick at centre of distal pole, about 6 p at “equa
tor”. The common exine between adjacent grains 1-2 p thick. At the 
distal face the sexine is 2 resp. 10 times thicker than nexine, reti
culate. The “equatorial” or “subequatorial” zone of coarse reti
culum is 10-15 p wide, with lumina 5-8 p across and muri 3-8 p 
wide, 4-5 p high. The finer reticulum bordering the above zone have 
lumina 0.5 p or less in diameter, and muri 0.7-0.8 p wide. At the 
very distal poles the exine often is more coarsely reticulate.

Pollen grains of this type also occur in:

M. cerronis Ewan

M. quelchii (N. E. Brown) Ewan

M. salicifolia Ewan

Interspecific and intraspecific variation. — Size variations are 
evident from Table I. M. cerronis and M. salicifolia slightly deviate 
from the description of M. arborea. The muri of the coarsely reti
culate zone and at the distal pole are comparatively more enlarged, 
more knob-like, and the lumina at the distal poles are relatively 
larger in diameter than in M. arborea and M. quelchii. The exine at 
“equator” amounts to 10 p.

Of M. arborea four specimens were available. One coll. (Broad
way 5648, K) has disturbed tetrads. The specimen M. arborea sensu 
Ewan (Stahel 7086, U) has pollen grains united in polyads. (Cf. 
general description on p. 342.) One collection of M. cerronis (Car
dona 2679, US), has strongly disturbed, wrinkled tetrads (un
suitable for measurements), but still shows the significant features of
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the tetrads studied. In addition recently studied material supplied 
by Prof. Steyermark of M. cerronis (Steyermark 93657, VEN) and 
M. tepuiensis (VEN) are to be added to the M. cirborea-type.

Macrocarpaea corymbosa-type (PI. II: 1-14; PL IV: 1).
M. corymbosa (R. & P.) Ewan.

Pollen grains 3-colporate, oblate spheroidal—prolate spheroidal, 
(34x34 p-t 33-35 ^x33_3ß Amb + circular, trilobate. Diameter 
of apocolpia ca. 17 p. Colpi ca. 17x3 ^ 1/2 of polar axis. Ora la- 
longate, 6x4 p. Colpus membrane beset with granules.

Exine ca. 5 p thick, processes included. Sexine ca. 4 p thick con
sisting of verrucae-gemmae-like insulae, gemmae, clavae or pila, 
2-4 p high, 3-4 p broad, and processes of lower height (0.5-1 p), i.e., 
pila, gemmae, verrucae or granules. Between the processes a reti
culum is traceable (muri 0.5 p wide or thinner, lumina 3-4 p in 
diameter).

Pollen grains of this type also occur in:

M. pachystyla Gilg 
M. viscosa (R. & P.) Gilg

Intraspecific variation. — The collections studied of M. viscosa are 
included in different types. M. viscosa (Vargas 4196, US; cf. PI. IV: 
1, and Stork & Horton 9913, K) are in agreement with the above 
description of M. corymbosa whereas the other two collections stud
ied (Stork & Horton 10118, K, NA; cf. PI. IV: 2) coincide with the 
M. glabra-type. As to size and shape variations between and within 
the species, cf. Table I.

Macrocarpaea glabra-type (PI. Ill: 1-13; PI. IV: 2).
M. glabra (Linn, f.) Gilg.
Pollen grains 3-colporate, oblate-prolate spheroidal (subprolate), 

ca. 32x33 p (23—41x28—40 pf Amb circular, trilobate. Diameter of 
apocolpia ca. 17 p. Colpi ca. 20x4 p; 2/3-1/2 of polar axis, with 
tapering or rounded ends. Colpus membrane granulöse. Ora la- 
longate-lolongate (ca. 5x5 p).

Exine ca. 3 p thick. Sexine 2-5 times thicker than nexine, reti
culate. Grains heterobrochate, lumina ranging from about 0.5 p to 
15 p in diameter, muri about 0.7 to 2 p wide with bacida in one or 
several rows. In transverse section the muri with bacula are pila- 
clavae-shaped. Muri are broken up into bacula or larger pieces.

Pollen grains of this type also occur in:
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Macrocarpaea affinis Ewan 
M. bangiana Gilg 
M. cochabambensis Gilg 
M. densiflora (Benth.) Ewan 
M. domingensis Urb. & Ekm.
M. macrophijlla (H. B. K.) Gilg 
M. micrantha Gilg 
M. obtusifolia (Griseb.) Gilg 
M. ovalis (R. & P-) Ewan

M. pachyphylla Gilg 
M. polyantha Gilg 
M. revoluta (R. & P.) Gilg 
M. rubra Malme 
M. sodiroana Gilg 
M. stenophylla Gilg 
M. Ihamnoides (Griseb.) Gilg 
M. valerii Standl.
M. viscosa (R. & P.) Gilg

Interspecific variation. — The bulk of species investigated belong 
to this type. The variation noted between species does not, however, 
entail a further division into morphological types. For size and shape 
variations, cf. Table I.

Intraspecific variation. — The variation concerns size of lumina, 
width of inuri, length and width of colpi and size of ora besides shape 
and size of pollen grains. The most remarkable variation occurs in the 
material named Macrocarpaea viscosa (cf. p. 346).

M. macrophylla (Cuatrecasas 14986, F; PI. Ill: 10) has pollen 
grains with relatively long and narrow colpi with tapeiing ends, 
whereas two other collections (Pennell 10670, PH and Killip & 
Garcia 33650, S; PI. Ill: 11) have shorter, broader colpi with usually 
rounded ends. M. pachyphylla (Andre 4513, F) has long and dis
tinct colpi compared to another coll. (Cuatrecasas 11785, US).

The muri of M. macrophylla (Cuatrecasas 14986, F) are relatively 
wider than in the other collections studied. Also the lumina are 
relatively larger and the pollen grains are more markedly hetero- 
brochate than the others. Variation in width of muri occurs in 
M. thamnoides, e.g. one coll. (Harris 7718, F) has relatively wider 
muri than met with in another coll. (Harris 5353, US). Similar 
variations have also been noted between the different collections ol 
M. rubra.

Key to the pollen types.

A. Pollen grains united in tetrads Macrocarpaea arborea-type
AA. Pollen grains single

B. With processes M- corymbosa-type
BB. Without processes, reticulate Af. glabra-type

Intergeneric relationships with reference to pollen morphology.

According to Gilg (1895, pp. 95, 98) tetrads of pollen were ex
clusively confined to the tribe Helieae. His descriptions ol Chelonan-
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thus and Adenolisianthus are reminiscent of the pollen morphology of 
the presently studied tetrads of the Macrocarpaea arborea-type. 
Köhler (1905, p. 55) also stressed the pollen morphological simi
larity between the abovementioned genera. His description of 
Adenolisianthus, particularly, is in conformity with the M. arborea- 
type. According to these authors furrows were lacking and the 
tetrads provided with pores only. Gilg (l.c.,p. 98) referred Chelonan- 
thus uliginosus (Griseb.) Gilg and Cli. campanuloides (Spruce) 
Gilg as having polyads. Köhler (l.c., p. 56) added Ch. fistulosus 
(Poir.) Gilg.

In a preliminary survey based upon available material of other 
genera and species it is noted that the Macrocarpaea arborea-type of 
pollen (tetrads) also occurs in the genus Chelonanthus (Lisian^thus), 
e.g., C. acutangulus, C. alatus, C. bifidus, C. candidus, C. chelonoides, 
Lisianthus grandiflorus, C. whitei and C. viridiflorus. Polyads of the 
same type as in Lisianthus uliginosus v. guianensis (Stahel 7086, U) 
are typical for Chelonanthus uliginosus. Specimens of Calolisianthus, 
Lagenanthus, Purdieanthus and Symbolanthus have pollen grains 
united in tetrads but the exine pattern differs from the species in
cluded in the Macrocarpaea arborea-type.

The Macrocarpaea corgmbosa-type coincides with the type of pollen 
occurring in Rusbyanthus. The pollen grains of R. cinchonifolius 
Gilg were regarded as big, devoid of furrows but with three equa
torial pores. The exine was beset with big processes (“Höcker”) 
standing apart from each other at regular intervals (Gilg 1895, 
p. 95). Köhler (1905, p. 52) confirmed Gilg’s description. Erdt- 
man (1952, p. 184) wrote: “Grains appear to be 3-colporate, longest 
axis about 35 g. Sexine about as thick as nexine or thicker (LO- 
pattern), dotted with comparatively large, hemispherical or + ir
regular warts.”. Wagenitz in Engler’s Syllabus 2 (1964, p. 410) 
denoted that the pollen grains of Rusbyanthus cinchonifolius had 
“3 kurze Falten mit Poren, Exine mit grossen Warzen”.

The pollen grains of Macrocarpaea were described by Gilg (l.c., 
p. 94) as being “Einzelpollen, Exine deutlich und sehr regelmässig 
locker netzaderig”. Köhler (l.c., p. 51) described the pollen grains 
of M. glabra (Linn, f.) Gilg as spheroidal, 3-colporate and reti
culate. He further noticed that the lumina were angular, of different 
size; the larger lumina sometimes 2-3 times larger than the smaller 
ones. The pollen grains of M. revoluta (R. & P.) Gilg, M. obtusifolia 
(Griseb.) Gilg and M. thamnoides (Griseb.) Gilg were of the same 
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type as M. glabra. A description of the pollen grains of Macro- 
carpaea rubra (Dusen 15790) is included in Erdtman (1952, p. 184).

The genus Macrocarpaea was placed in the Gentianeae-Tachiinae 
together with Hockinia, Lisianthus, Eustoma, Tachia, Tachiadenus, 
Zygostigma and Zonanthus by Gilg (1895). Pollen grains of equal 
type as the presently distinguished M. glabra-type have been ob
served in a collection of Tachia guianensis Aubl.

Correlation between pollen morphology and taxonomy.

Macrocarpaea rubra Malme was considered to belong to a sub
genus of its own, Paragenes, by Ewan (1948). From a pollen mor
phological point of view M. rubra does not, however, deviate from the 
species included in the M. glabra-type. This pollen type occurs in 
both of Ewan’s two sections of Eumacrocarpaea.

The species included in the M. arborea-type, viz. M. arborea, 
M. cerronis, M. quelchii and M. salicifolia are all to be found in the 
section Magnoliifoliae. With the exception of M. quelchii they were 
regarded as closely allied, having, e.g., leaves with veins obscure on 
both sides, or only the midrib evident. The veining of M. quelchii is 
not evident either. The pollen morphological similarity with the 
species included in the M. arborea-type would, along with the leaf 
character, speak in favour of placing M. quelchii close to these 
species. The closest relative of M. quelchii was supposed to be M. ova- 
lis (R. & P.) Ewan, a supposition which is not in agreement with the 
pollen morphology.

All species are endemic. M. arborea is limited to Trinidad, the 
others to Venezuela. The specimen (Stahel 7086) deposited in the 
Botanical Museum, Utrecht, is annotated by Ewan 1955 as M. ar
borea (Britton) Ewan and referred to as a “new record for Suri
name!”. According to Jonker (personal communication) the 
specimen does not belong to Macrocarpaea, but to Lisianthus,1 i.e., 
L. uliginosus Gris. var. guianensis Gris. [syn. Chelonanthus uligino- 
sus (Griseb.) Gilg]. This latter view is also in conformity with the 
pollen morphological findings (cf. p. 342). It is to be noted that 
Ewan made the combination Macrocarpaea arborea from Chelonan
thus arboreus Britton.

1 The genus Lisianthus is preferably kept undivided regardless of the microscopical 
differences according to Jonker (1936, p. 251). Similar points of view were also ex
pressed by Steyermark (1953, p. 497).
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A distinction between M. cerronis and M. salicifolia is not possible 
to make on pollen morphological grounds (cf. Ewan 1952, p. 189). 
This is in conformity with the ideas of Steyermark who considered 
M. cerronis as an ecological form of M. salicifolia simply rather than 
a species of its own (Steyermark 1953, p. 499). M. tepuiensis (Glea
son) Steyermark also has pollen grains of the M. arborea-type. 1 lie 
latter species is regarded as an intermediate between M. salicifolia 
and M. cerronis (Steyermark l.c., p. 499).

In the section Tabacifoliae the M. corymbosa-type is discernible, 
including M. corymbosa, M. pachystyla and M. viscosa p.p. As to 
M. corymbosa nothing was suggested regarding its affinity to other 
species. M. pachystyla and M. viscosa were placed close to each other 
in the key to the species in Ewan (1948, p. 219). 1 his alfmity is also 
supported by the pollen morphology. The pollen morphological 
divergence in M. viscosa (cf. p. 346) may either be regarded as intra- 
specific variation or misinterpretation of the identification. So far no 
gross morphological differences have been noted.

As to species, included in the Macrocarpaea glabra-type, it is dif
ficult to contribute more definite morphological data, as the type is 
relatively uniform. Thus a supposed relationship between M. tham- 
noides and M. glabra or M. macropluylla can not be decided by their 
pollen morphology. Neither affinity between M. duquei and M. macro- 
phylla nor between the latter and M. valerii or M. affinis (Ewan 1950, 
]). 164). A midway position of the above M. duquei between the sect. 
Magnoliifoliae and the sect. Tabacifoliae (Ewan 1948, p. 241) can 
not be pollen morphologically confirmed. The pollen morphological 
similarity between M. micrantha and M. bangiana on one hand and 
M. domingensis and M. macrophylla (Killip & Garcia 33650, S and 
Pennell 10670, PH) on the other, seemingly has no other taxonomic 
counterpart.

Ewan (1948, p. 212) pointed out relationship between Macro
carpaea and Rusbyanthus. M. rubra was regarded to be intermediate 
between the subgenus Eumacrocarpaea and Rusbyanthus with regard 
to, e.g., corolla characters. Pollen morphology fails to support con
nexion with Rusbyanthus. Nor is relationship between M. duquei 
and Rusbyanthus in accordance with pollen morphology. Ewan (l.c., 
p. 245) expressed a possible affinity between M. pachystyla and 
Rusbyanthus with regard to the large corolla of the former species, 
whereas other gross morphological characters such as shape and size 
of leaves, calyx and capsule differences did not provide similarities. 
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As to pollen morphology relationship is, however, suggested. Ac
cording to Gilg (1895), the pollen grains of Rusbyanthus cinchoni- 
folius among other things justified its placing in a new established 
genus Rusbyanthus Gilg, which in its turn constituted a tribe of its 
own, Rusbyantheae. The pollen morphological similarities existing 
between species of Macrocarpaea and Rusbyanthus cinchonifolius 
would either be a parallel evolution, or, following Ewan’s suggestion 
of relationship between the genera, be related to each other through 
the Macrocarpaea corymbosa-type. The two genera are separated ac
cording to Ewan (l.c., p. 212) by differences in calyx-lobes, capsules 
and seeds. With regard to affinity it is noticeable that one specimen 
of Rusbyanthus (Rusby s.n., PH) is also labelled “Lisianthus cincho- 
naefolius Britton”, being probably one of the specimens on which 
Gilg made the combination of the supposedly unpublished Lisianthus 
species (Schuyler, in litt.). Similar conditions are lately found with 
regard to two other collections, viz., Rusby 1173, BM and NY resp., 
which specimens are also named “Lisianthus cinchonaefolius Britton 
n.sp.”. The presently studied coll. (Buchtien 5639, NY) was ori
ginally labelled “Macrocarpaea Buchtienii Gilg n.sp.” (Prance, 
in litt.).

With respect to Britton’s views, Rusbyanthus cinchonifolius is thus 
a species of Lisianthus. A possible relationship between Rusbyanthus 
and the above species of the M. corymbosa-type would thus not be 
excluded. The generic status of Rusbyanthus would also be question
able from a pollen morphological point of view.

As to Rusbyanthus relationship between that genus and Chorisepa- 
lum was suggested by Gleason & Wodehouse (1931, p. 452). The 
drawing and the included pollen morphological description of 
Chorisepalum ovatum Gleason (l.c., p. 451) does not, however, 
suggest affinity between the two genera with regard to their pollen.

According to Ewan (l.c., p. 213) Symbolanthus and Macrocarpaea 
would be taxonomically related. From a pollen morphological 
standpoint these genera are not alike.

Aspects on the relation between the pollen types.
Speculations regarding possible phytogeny within Macrocarpaea 

were presented by Ewan (1948, p. 211). He considered the species 
herein included in the Macrocarpaea arborea-type as being the 
oldest, because of their eastern distribution and endemic occurrence 
in Trinidad and Venezuela.
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In accordance with this view the tetrad arrangement of pollen 
grains would be original. The coarsely-reticulate zone of the tetrads 
is here of special interest. The shape of muri in transverse section 
reminds of the appearance of the processes in the Macrocarpaea 
corymbosa-type (inch Riisbyanthus). In some species of Chelonanthus, 
viz. C. bifidus, C. candidus and C. viridi/loras (to be included in the 
Macrocarpaea arborea-type of pollen) muri are only partially present 
or even reduced to processes of similar kind as found in the Macro
carpaea corymbosa-type. Free-standing clavae, gemmae, pila etc. 
replace the reticulate pattern.

Similarity also occurs between the M. glabra-type and the M. corym- 
hosn-type with regard to the muri of the former one. The muri in 
transverse section have the same appearance as the processes have 
in the M. corymbosa-type. A reduction of the muri between the bacula 
would provide pollen grains of the M. corymbosa-type. In this con
nexion M. viscosa is of particular interest. In case the variation noted 
is intraspecific this would show an example of a possible relation 
between the two types.

The thin and low reticulum between the processes in the M. corym- 
bosa-type strengthens a supposition of reduction from either of the 
M. glabra- and M. arborea-types.

A connection between the M. arborea-type and the M. corymbosa- 
type is less evident. The coarse reticulum in the former type is 
restricted to a zone only on each grain, whereas the processes of the 
latter type are distributed on the whole surface of the grains. Besides 
the grains in tetrads are firmly united.

Referring to pollen morphological studies in the Epacridaceae 
Rao (1961) regarded the single grains of Angiosperms as primitive 
and those united in tetrads or larger aggregations as more advanced 
from, e.g., a functional point of view. In contradistinction to these 
views Guinet (1965, p. 16) emphasized that simple grains may be 
derived from compound grains.

From the material examined of Macrocarpaea it is, however, pre
mature to draw further conclusions regarding relationship between 
the types. A continued study of other genera might contribute more 
evidence in this matter.

Summary.

Three pollen morphological types are discernible in the genus 
Macrocarpaea (Gentianaceae) referred to as the M. arborea-type, the 
M. corymbosa-type and the M. glabra-type.
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The M. nrborea-type includes pollen grains united in tetrahedial 
tetrads. Each grain is 3-colporate and reticulate with a characteristic 
zone of coarse reticulum around the “equator .

The M. corymbosa-type has single grains with sexine consisting ot 
different kinds of processes, e.g., gemmae and verrucae subtended 
by bacula, i.e., insulae, or gemmae, pila, clavae, verrucae etc. 
standing on the nexine. Between the processes a faint reticulum with 
low, thin muri is usually present. \\ ith regard to apertures the giains 
are ± distinctly 3-colporate.

The M. glabra-type comprising the bulk of species examined, con
sists of 3-colporate, reticulate (heterobrochate) pollen grains. Dif
ferences in size of lumina, width of muri, length of colpi etc. do not 
entail a further subdivision of this type.

The M. arborea-type of pollen occurs in Chelonanthus (Lisianthus). 
One coll. (Stahel 7086, U) annotated M. arborea has the pollen 
grains united in polyads reminiscent of those in Lisianthus uliginosus 
Griseb.

Pollen grains of the M. corymbosa-type also occur in Rusbyanthus 
cinchonifolius Gilg. The M. glabra-type is found in the genus Tachia.

Pollen morphology is correlated with other taxonomic characters 
collocated in Ewan (1948 etc.). A placing of M. rubra in a subgenus 
of its own is not pollen morphologically supported; nor is pollen 
morphology in accordance with the proposed sectional division of 
the subgenus Eumacrocarpaea. No pollen morphological difference 
is noted between M. cerronis and M. salicifolia. M. duquei is not inter
mediate between the sects. Magnoliifoliae and Tabacifoliae with 
regard to pollen characters.

Relationship between Rusbyanthus and Macrocarpaea is con
firmed from a pollen morphological point of view through the 
M. corymbosa-type.
Symbolanthus and Macrocarpaea are not pollen morphologically alike.

The three types of pollen are compared with each other as to pos
sible relationships. The M. corymbosa-type seems to be reduced from 
either of the other types, preferably the M. glabra-type of pollen.
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Palynological Laboratory, Nybodagatan 5, Solna.

Specimens examined.

(Arranged acc. to Ewan 1948; those collections marked with an asterisk 
are cited by Ewan 1948, 1950, 1951, 1952.)

Macrocarpaea (GrISEB.) Gilg.

Subg. Paragenes Ewan.

M. rubra Malme. •— BRAZIL. Paranå, Dusén 6965, det. J. Ewan, F, S; 
Dusén 15790, det. J. Ewan, MO, NY, US*, U (det. Malme).

Subg. Eumacrocarpaea Ewan.

Sect. Magnoliifoliae Ewan.
M. stenophylla Gilg. — PERU. Amazonas, L. Williams 7582, F*.
M. cochabambensis Gilg. — BOLIVIA. Chapare, J. Steinbach 8992, F*. 
M. arborea (Britton) Ewan. — TRINIDAD. Mt. Tucuche, Broadway 

5648, F, K (det. N. Y. Sandwith). Blanchisseuse Road, Broadway 6207, 
det. J. Ewan, S.

M. cerronis Ewan. — VENEZUELA. Bolivar, F. Cardona 2679, US*. 
VENEZUELA ? Cardoni, Guayana, F. Cardona 2249, det. J. Ewan, 
US.

M. salicifolia Ewan. — VENEZUELA. Bolivar, Steyermark 59721, F*. 
M. bangiana Gilg. —■ BOLIVIA. Yungas, M. Bang 520, US*.
M. glabra (Linn, f.) Gilg. — COLOMBIA. Cundinamarca, Daniel 1450, 

det. .1. Ewan, F; Holton 470, det. J. Ewan, NY; Killip 34074, det. 
J. Ewan, S; Pennel 2195, NY. Cauca, O. LIaught 5105, US*.

M. domingensis Urb. & Ekman. — DOMINICAN REPUBLIC. H. A. 
Allard 18215, det. J. Ewan, S.

M. polyantha Gilg. •—• COLOMBIA. Norte de Santander, Cuatrecasas, 
Schultes and Smith 12271, det. J. Ewan, F, MO, US*.

M. revoluta (R. & P.) Gilg. — PERU, 1909-1914, Weberbauer 6116, det.
tentatively M. revoluta by J. Ewan, F. Amazonas, L. Williams 7596, F*. 

M. pachyphglla Gilg. — COLOMBIA. Putumayo, Cuatrecasas 11785, 
US*. ECUADOR. Loja, Andre 4513, F*.

M. densiflora (Benth.) Ewan. — COLOMBIA. Cauca, Lehmann 2087, 
US*.
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M. quelchii (N. E. Brown) Ewan. — VENEZUELA. Bolivar, Steyermark 
58672, F*; Steyermark 58802, F*; Steyermark & Wurdack 813, det. 
Steyermark, F.

M. ovalis (R. & P.) Ewan. — COLOMBIA. Cauca, Lehmann 5450, det. J. 
Ewan, F. ECUADOR. Loja, between Loja and Zamora, André 4549, 
det. J. Ewan, NY; western slopes Cord, de Condor, Steyermark 54805, 
F*.

Subg. Eumacrocarpaea Ewan.

Sect. Tabacifoliae Ewan.

M. obtusifolia (Griseb.) Gilg. — BRAZIL. Munic. Santa Luzia, M. Bar
reto 8845, F*. Serra do Orgäos and Monte Corcovado, Wilkes Exped., 
US*.

M. thamnoides (Griseb.) Gilg. — JAMAICA. Near Vinegar Hill, W. Harris 
5353, US*. Road to St. Georges, W. Harris 7718, F*.

M. micrantha Gilg. — PERU. Loreto, R. Klug 3138, det. J. Ewan, F*, S, 
US*.

M. duquei Gilg. — COLOMBIA. Valle del Cauca, Cuatrecasas 21824, det. 
Ewan, F, US*.

M. corymbosa (R. & P.) Ewan. — PERU. Cuzco, Weberbauer 7921, F*.
M. macrophylla (H. B. K.) Gilg. — COLOMBIA. Caldas, Pennell 10670, 

PH*. El Valle, Cuatrecasas 14986, det. Swa., F; Killip & Garcia 
33650, det. J. Ewan, S.

M. affinis Ewan. — COLOMBIA. Santander, Uribe 2432, det. L. Uribe, F.
M. valerii Standl. — COSTA RICA. Alajuela, A. Smith 1001, F*.
M. pachystyla Gilg. — PERU, 1778-1788, Ruiz & Pavön s.n., authentic 

fragment, F*. Junin, F. Woytkowski 35417, F.
M. viscosa (R. & P.) Gilg.— PERU. Cuzco, C. Vargas 4196, US*. Huånuco, 

Carpish, Stork & Horton 9913, dupl. det. I. M. Johnston, K. Caja- 
marca, Stork and Horton 10118, det. J. Ewan, K, NA*.

M. sodiroana Gilg. — ECUADOR. Santiago-Zamora, Steyermark 53548, 
US*. Loja, Steyermark 54812, F*.

Additional specimens:

M. quelchii (N. E. Brown) Ewan. — VENEZUELA. Bolivar, Auyan- 
tepui, Steyermark 93657, VEN.

M. tepuiensis (Gleason) Steyermark. — VENEZUELA. Bolivar, Auyan- 
tepui, VEN (inch M. cerronis and M. salicifolia).

Lisianthus L.
L. uliginosus Gris. var. guianensis Gris. — SURINAME, Stahel 7086, 

det. Macrocarpaea arborea (Britton) Ewan by J. Ewan, 1955.

Rusbyanthus Gilg.
R. cinchonifolius Gilg.1 — BOLIVIA. Tipuani, Simaco, O. Buchtien 

5639, det. J. Ewan, NY. Mapiri, Rusby s.n., PH; Rusby 1173, BM, NY.

1 Rusbyanthus cinchonifolius (Britt.) Gilg in Gilg (1895).
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Explanation of the Plates.
The magnification is indicated on the electron micrographs by a black line. The line 

represents about 1 ft. All magnifications approximate.

Plate I.
Macrocarpaea arborea-type (Figs. 1—8).

Figs. 1-4. M. quelchii (Steyermark & Wurdack 813, F).
Fig. 1. View of a tetrad from pole of one of the grains. The reticulate pattern at the 
distal face and the coarsely reticulate zone around the “equator” are shown.
Fig. 2. The same tetrad at a lower focus. The outline of the uppermost grain is faintly 
visible. The three remaining grains with the internal, common walls (proximally), 
the coarsely reticulate zone and the pole areas (distally) are seen in lateral view, 
optical cross-section.
Fig. 3. View of a tetrad seen from above a common aperture. The contiguous grains 
share a relatively large os. At its centre a part of the underlying, internal wall comes 
into view.
Fig. 4. Tetrad in the same position (grains decussate) at a lower focal depth. Some of 
the grains are in optical cross-section.

Fig. 5. M. arborea (Broadway 5648, F). Tetrad position with three of the grains in 
lateral view. The contact areas between the grains and the zone of coarse reticulum 
are visible. The fourth grain is beneath.

Figs. 6-7. M. cerronis (Cardona 2249, US).
Fig. 6. EMG. Section through the exine of the coarsely reticulate zone. Sexine with 
transversely cut muri and nexine 1 (foot layer) subtended by a greyish nexine 2 
(cndexine).
Fig. 7. EMG. Slightly oblique section showing the junction of two grains. The + de
molished exine decreases in thickness towards the centre of the tetrad. The sexine 
is subtended by a dark nexine 1 (foot layer) and a greyish, continuous nexine 2 
(endexine).

Fig. 8. M. arborea (Broadway 6207, S). EMG. Part of the common wall between two 
grains. The grains are joined through their tecta. The exine of each grain is stratified 
into sexine, nexine 1 and nexine 2 (greyish).

Polyad.
Figs. 9-11. Lisianthus uliginosus var. guianensis (Stahel 7086, U).

Fig. 9. A polyad consisting of four aggregated tetrads. At the distal pole of each grain 
the muri protrude from the general surface of the grain in a dome-shaped way.
Fig. 10. The same polyad in optical cross-section.
Fig. 11. Part of the distal wall of peripheral grains of a polyad with two pore-like 
apertures in face view.

Magnification: Figs. 1-5 ( x 600). Fig. 6 ( x 6700). Fig. 7 ( x 3500). Fig. 8 ( x 20,800). 
Figs. 9-10 ( x 300). Fig. 11 ( x 1000).

Plate II.
Macrocarpaea coryrnbosa-type.

Figs. 1-9. M. coryrnbosa (Weberbauer 7921, F). 1-3, polar view; 4-9, lateral view. 
Fig. 1. High focus. Between + hemispherical processes a reticulum is distinguishable. 
Fig. 2. The same in lower focus.
Fig. 3. Optical cross-section.
Fig. 4. High focus. The processes are +isodiametric in plan. A reticulum is faintly 
visible.
Fig. 5. The same in lower focus. The muri are thickened at the angles of the lumina. 
Fig. 6. Optical cross-section.
Fig. 7. High focus. The processes are elongated, elliptical-irregular in plan.
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Fig. 8. The same at a lower focal plane.
Fig. 9. Grain with colpus and os in face view.

Figs. 10-14. Rusbyanthus cinchoni/olius (O. Buchtien 5639, NY).
Fig. 10. EMG. Section through the exine. Two gemmae-like processes and smaller 
processes in between. The gemma at the extreme right is subtended by bacula (ar
row), i.e. insula.

Fig. 11. EMG. Section through the exine with verruca- and pila-like processes. The 
process at the extreme left is subtended by obliquely cut bacula, cf. insula. On both 
sides of the insolous process the muri of the reticulum occurring between the pro
cesses are sectioned (arrows).
Fig. 12. EMG. Section close to an aperture. A gemma-like process, subtended by 
bacula (cf. insula) to the extreme left. Towards the aperture there are smaller pila- 
like processes. The nexine consists of a thin nexine 1 (foot layer) and nexine 2 (end- 
exine) markedly thickened towards the aperture (os).
Fig. 13. EMG. Clava-pilum-like process standing on the nexine 1 (foot layer), which is 
subtended by a greyish nexine 2 (endexine).
Fig. 14. EMG. Verruca-gemma-like process subtended by bacula, cf. insula. The 
granules under the process are obliquely cut bacula and/or smaller processes.

Magnification: Figs. 1-9 ( x 1000). Fig. 10 ( x 6000). Fig. 11 ( x 6400). Fig. 12 ( x 6400). 
Fig. 13 ( x 6700). Fig. 14 ( x 6600).

Plate III.
M. glabra-type.

Figs. 1-7. M. glabra (Pennell 2195, NY). 1-3, lateral view; 4-7, polar view.
Fig. 1. High focus. The dark areas in the muri in the centre are hollows some of which 
occur as open lumina.
Fig. 2. Bacula (muri) at a low focal plane.
Fig. 3. Colpus and os in face view. The colpus membrane is beset with granules. Os 
laterally extended.
Figs. 4-6. Three successive foci of grains in polar view.
Fig. 7. The same, optical cross-section.

Figs. 8-9. M. glabra (O. Haught 5105, US).
Fig. 8. High focus; lateral view.
Fig. 9. Low focus. The muri are broken up into curved or irregular pieces.

Figs. 10-11. M. macrophylla.
Fig. 10. A narrow colpus with tapering ends provided with a lolongate os in face view 
(Coll. Cuatrecasas 14986, F).
Fig. 11. An elliptical colpus with rounded ends provided with a relatively large, la- 
longate os in face view (Coll. Killip & Garcia 33650, S).

Fig. 12. M, macrophylla (Killip & Garcia 33650, S). EMG. Surface replica of an apo- 
colpial part of the exine. The os, through which the intine protrudes, is bordered by a 
narrow colpus membrane (arrow), i.e. the part of the nexine which is exposed at the 
aperture. The nexine is uneven, granulöse in the lumina.

Fig. 13. M. duquei (Cuatrecasas 21824, US). EMG. Section through the exine showing 
a murus in longitudinal section (top) and another one is transverse section (below). 
The longitudinally cut murus has bacula subtending the left part, whereas no dif
ferentiation into a tectal and infratectical part occurs at the right part. The exine 
is layered into sexine, nexine 1 (foot layer) which is unevenly thick and undulating, 
and a greyish nexine 2 (endexine).

Magnification: Figs. 1-11 ( x 1000). Fig. 12 ( x 5400). Fig. 13 ( x 6400).
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Plate IV.
Fig. 1. M. viscosa (Vargas 4196, US). EMG. Replica. Part of the apocolpial exine 

surface. The larger processes have a maximum diameter up to ca. 3 [i, the smaller 
ones are ca. 0.3 in diameter. At places muri of the faint reticulum are visible (ar
row).

Fig. 2. M. viscosa (Stork & Horton 10118, NA). EMG. Replica. Part of apocolpial 
exine surface. Lumina range from 2 to 5 p in diameter with a granulöse, nexinous 
floor. At the upper (left) corner a part of a colpus is seen (arrow). The colpus mem
brane is folded at the os margin (extreme left). The muri end abruptly without 
dividing a lumen completely (arrows), at the lower, left corner.

Magnification: Fig. 1 ( x 5000). Fig. 2 ( x 5600).
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STUDIES IN GALÅPAGOS PLANTS.

VI. On the Identity of Calandrinia galapagosa St. John.

BY

UNO ELIASSON.

Dept, of Systematic Botany, University of Göteborg.

One endemic species of Calandrinia (Portulacaceae), C. gala
pagosa St. John, is known from the Galapagos Islands. The identity 
of the plant has long been doubtful since in the literature it has 
generally been cited as a Portulaca.

C. galapagosa is known from only one locality, namely Sappho 
Cove (Caleta de Sappho) on the northwestern side of the island of 
San Cristobal. It has been collected twice. The first collection was 
made by A. Stewart in 1906 and referred by him (1911, p. 66) to 
Portulaca sp. Stewart considered the species to be new to the Gala
pagos and possibly also new to science, but found the specimen too 
poor for accurate description. Later von Poellnitz (1936, p. 5) 
cited the same specimen as P. lutea Solander (1786, p. 72), a species 
distributed on islands in the Central Pacific, ranging to Hawaii in 
the north. St. John (1937, p. 95) found Stewart’s plant differed 
from Portulaca in several important characters, and described it as a 
new species, Calandrinia galapagosa.

In 1953 Legrand (p. 11) described an endemic variety (var. 
Howellii) of P. lutea from Galapagos, and later (1962, p. 25) he 
cited Stewart’s plant from Sappho Cove under this taxon. The var. 
Howellii has since been found to be very well distinguished from 
P. lutea, and has been given the rank of a distinct species, P. Howell
ii (Legr.) Eliasson (1966, p. 428), endemic to Galapagos.

Calandrinia galapagosa is also a very well defined species. I have 
examined Stewart’s type specimen, borrowed from the B. P. Bishop 
Museum, Honolulu. Although the specimen is very poor, consisting 
of a leaf-less stem and scanty fragmentary fertile material in an 
envelope, it is possible to confirm that the plant was correctly re
ferred to the genus Calandrinia.
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Fig. 1. Locality for Calartdrinia galapagosa St. John: a lava field immediately north 
of Sappho Cove, San Cristobal. Most of the small trees seen are Scalesia divisa Anders.; 

they are about 1.5 m high. Photo: U. E. 28.5.1967.

The second collection of C. galapagosa was made by my wife and 
myself in 1967. We searched a large area at Sappho Cove and found 
about 20 small bushes of this species. All the plants were sterile and 
strongly lacerate and grazed (Fig. 2), probably by goats. The suc
culent steins seem to be attractive to grazing animals. All the speci
mens we found were severely damaged. Some of the cut stems had a 
diameter of 4-5 cm near the base. The adventitious shoots were 
2-6 dm long. C. galapagosa is obviously one of the many endemic 
Galapagos plants which are threatened by extinction because of 
introduced animals, especially free-ranging goats.

C. galapagosa is easily distinguished from P. Howellii by its linear 
leaves, pinkish-white tepals, and globose capsule, dehiscing by 
means of 3 valves. P. Howellii has cuneate or obovate leaves, yellow 
tepals and the capsule dehiscing by means of an operculum. This 
species exists during the largest part of the year as dull, gray, naked 
stems, decumbent to ascending, 1-3 dm long. Even in this stage, it 
is easy to separate from C. galapagosa, which has somewhat shining, 
pale grayish-brown stems, erect, at least 6 dm long.

C. galapagosa grows on lava fields immediately north of Sappho 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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Fig. 2. Calandrinia galapagosa St. John. A severely goat-bitten specimen growing in a 
lava crack at Sappho Cove. The cut shoots are about 6 dm high. The basal part of the 

stem is 4-5 cm thick. Photo: U. E. 28.5.1967.
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Cove (Fig. 1). The vegetation in this area is dominated by small 
trees and bushes of Sccilesici divisa Anders. (Compositae), Croton 
(Euphorbiaceae), and Waltheria (Slerciiliaceac).

Calandrinia galapagosa St. John (/.C.) — PI. I, Fig. 2.
Root system shallow. Roots several, from the basal part of the stem, 

more or less horizontal, somewhat branched. Stems succulent, at
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968): 2
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least 6 dm in length, at base (l-)2-3(-5) cm wide; bark pale 
grayish-brown, smooth and somewhat shining, when dried shedding 
in thin flakes. Leaves alternate, linear, 1-nerved, mucronulate, 
succulent, orange-green, 3-7 cm long, about 3 mm wide, when dried 
about 1 mm wide. Inflorescences several-flowered cymes. Peduncles 
10-16 mm long. Bracts triangular, about 1 mm long. Pedicels to 14 
mm long, near the base with two triangular bractlets, about 0.5 mm 
long. The two involucral bracts (PI. I a, c) membranous, subovate 
to subelliptical, dissimilar in size; the large bract 4-4.5 mm long, 
about 3 mm wide; the small bract about 3.5 mm long and 2.5 mm 
wide. Tepals 5 in number, in fully developed flowers obovate, about 
10 mm long and 5 mm wide, pinkish-white (according to Stewari 
l.c.). Stamens 12—15 in number; anthers about 0.7 mm long. Stigma- 
lobes 3 in number. Style in fully developed llowers 4-6 mm long. 
Ovary globose (PI. In, b, e). Capsule globose, about 4 mm in dia
meter, yellowish, many-seeded (PI. Ih), dehiscing by means of 3 
valves, opening from apex to base of capsule. Seed 1-1.3 mm in 
diameter, dark reddish brown, shining, finely elongate-reticulate.

Collections studied: San Cristobal. Stewart 1511, Sappho Cove, low- 
bushes on lava in vicinity of the shore, Feb. 8, 1906 (holotypus, herbarium 
BISH). Eliasson 2261, Sappho Cove, alt. 10 m, small bushes to 6 dm high, 
severely goat-bitten, May 28, 1967 (herbarium S).
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Calandrinia galapcigosa St. John (holotypus). a Upper part of pedicel, bearing 
ovary and involucral bracts. The tepals and stamens have been removed, b Bud with 
tepals, stamens and ovary. The pedicel and the involucral bracts have been removed. 
Note the numerous ovules, c The smaller of the two involucral bracts shown on PI. Ia. 

d Tcpal from a young bud. e Ovary with style from a young bud.
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BRYOPHYTES FROM THE ALEUTIAN ISLANDS, 
ALASKA, COLLECTED MAINLY BY 

HANSFORD T. SHACKLETTE.

BY

HEBMAN PERSSON.

Museum of Natural History, Stockholm.

The Aleutian Islands region doubtless is one of the most interesting 
regions in North America, from the phytogeographic standpoint. 
The bryophyte flora of this “island bridge” between America and 
Asia has been quite insufficiently studied, therefore it was with 
great pleasure that I accepted an offer from Dr. Shacklette of the
U.S. Geological Survey to name a collection of bryophytes that he 
had made in the Aleutians in 1965. He made three subsequent col
lections on return trips, and I have examined all this material.

The first collection, from Amchitka Island, was made in November 
and December 1965 and consisted of about 162 packets. The severe 
weather at this time of year often made field work difficult; many 
specimens were obtained by melting the snow or ice in which they 
were imbedded. Shacklette’s next visit to the Aleutians was in 
August 1966. He collected 77 packets on Amchitka Island in 15 days, 
and on an overnight stay on Shemya Island, obtained 8 packets. 
In 1967 he returned to Amchitka for the first three weeks of June. 
Helicopter flights were available at this time, therefore he was able 
to visit many places on Amchitka Island and offshore rock pin
nacles that otherwise would have been inaccessible, and to spend a 
day on neighboring Rat Island. His collections from these two 
islands during June numbered 104 packets. From Amchitka he 
flew to Shemya Island and in 5 days collected 67 packets. In late 
July 1967 he returned again to Amchitka and collected 24 packets.

The total number of his collections of bryophytes from the Aleutian 
Islands is about 442 packets, and it should be mentioned that he also 
collected many specimens of vascular plants. Each bryophyte col- 
24 -683872 Sv.Bot. Tidskr.,62 (1968): 2
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lection was divided into three portions, and these were sent to the 
herbaria of the Swedish Museum of Natural History, the University 
of Michigan, and the U.S. Geological Survey, Denver, Colorado.

The physiography and geology of the western Aleutian Islands 
were described by Coats (1956) and Powers, Coats, and Nelson 
(1960). Amchitka, Rat, and Shemya Islands are old volcanic islands 
that apparently were largely erupted and emplaced under the ocean 
in early Tertiary time, then uplifted during late Tertiary and Quater
nary times a distance of 150 to 335 m. Therefore, wave-cut cliffs and 
deposits of beach gravels can be found on these islands many meters 
above the present sea level.

The great variety of habitats on Amchitka Island, because of its 
diverse physiography and maritime climate, promotes the growth of 
many species of bryophytes. The eastern third of Amchitka, and all of 
Rat and Shemya Islands, are low plateaus that are covered with a 
mat of dense heath vegetation that is interrupted at many places by 
streams, lakes, and shallow ponds. The western part of Amchitka 
Island is rugged and mountainous, the highest peaks being about 
340 m above sealevel. The shallow lithosol and rock fields at higher 
altitudes are strongly affected by frost, and are sparsely covered with 
arctic alpine vegetation. Mountain streams and snow beds, how
ever, support a rich flora. Probably all habitat types of the Aleutian 
Islands occur on the three islands that were studied by Shacklette, 
except those associated with active volcanoes, hot springs, and ex
treme altitudes that are found on the islands of more recent forma
tion.

The Aleutian Island chain separates the Bering Sea and the Pacific 
Ocean, therefore it is in a region of violent winds and stormy seas. 
The climate does not differ greatly along the entire 1700 km-long 
chain, therefore the weather records of Amchitka Island may be 
taken as representative of this region. Mean annual temperature 
between 1943 and 1948 was +5.5°C, and both daily and seasonal 
variations were small. The extremes recorded were 9.5 C and 
+ 18.5°C. During the summer months fog occurred more than 
50 per cent of the time and complete overcast more than 65 per cent. 
The winds in summer averaged about 32 km per hour, and seldom 
exceeded 112 km per hour; in winter the winds averaged 40 km per 
hour and frequently exceeded 160 km per hour. Precipitation 
averaged 91 cm annually, including snowfall of 176 cm (Arctic 
Weather Central, 1950).
Sd. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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It was with great expectations that I accepted the offer from 
Shacklette, who I place with W. C. Steere and E. Hultén as the 
most successful collectors of bryophytes in Alaska and Yukon Ter
ritory, to study his material. In practically all other parts of Alaska 
he has made earlier most important collections of bryophytes 
(Persson & Weber 1958, Persson & Shacklette 1959, and, above 
all, Persson 1963). As to the quality of his collections, I cite from 
the last paper “... that it was worthy of a professional bryologist”. 
I forgot in this publication to state that Shacklette is not at all un
familiar with the bryophytes.

His Aleutian material proved to be of very great interest. As always, 
the specimens are in the best condition and the many excellent 
finds, including the smallest items, indicate a very keen eye in the 
field. His collection is the most important one that has been made in 
the island group. Its value is further augmented by the fact that, 
because the collector is a competent ecologist, the descriptions of the 
localities are much fuller than is customarily given.

The collection contains at least 165 species. At least 20 species are 
new to the Aleutians, and 6 of these are also new to Alaska, one, 
Gymnocolea acutiloba, to North America.

From Rat Island Hypnum cupressiforme is known (Persson 1954), 
from Shemya Island I do not know of any other collections. As to 
Amchitka Island it is not much better. Bartram in 1938 published an 
important list of Alaskan mosses collected in 1932 by the famous 
explorer of the vascular plant flora of Alaska, Professor E. Hultén 
of the Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm, and his travel 
companion, Mr. W. J. Eyerdam of Seattle, Washington, a most 
successful collector of bryophytes in Alaska. In Bartram’s report 3 
species are listed from Amchitka Island, all found also by Shack
lette. As to hepatics, nothing is published or known from the 
Hultén and Eyerdam expedition.

It is appropriate at this time to say something about this paper by 
Bartram. Unfortunately, its title “Mosses of the Aleutian Islands” is 
misleading, for it deals with the entire material collected by the ex
pedition in different parts of coastal Alaska. Because many of the 
non-Aleutian localities reler to islands, readers not too familiar with 
the geography of Alaska may be misled. Sitkalidak Island, one of the 
best localities, is situated some 700 km, and Juneau about 1700 km, 
east ot the Aleutians. Of the 128 species given in his list, 45 were not 
collected in the Aleutian Islands. The only new species that was
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described, Brylinia Hnltenii, is given only for Sitkalidak Island and 
the large Kodiak Island east of the former. But this excellent species 
(later also found on the Asiatic side of the North Pacific) was in lact 
brought home by the expedition from no less than 7 of the Aleutian 
Islands that they visited. In hunting for admixed or intermingled 
bryophytes not only in the bryophyte collections but also in the 
lichen and especially in the vascular plant material of Hultén and 
Eyerdam I found the same Bryhnia in two ot their moss specimens 
and on at least a dozen sheets of vascular plants. The same method 
of searching proved that the Brylinia was also gathered by other 
collectors in 4 additional Aleutian Islands. The oldest collection in 
which this moss was found was from Unalaska Island; I found it 
when “cleaning” a specimen of Pohlia cruda (named by N. C. Kind- 
berg) in the Naturhistoriska Riksmuseum in Stockholm. It was 
collected in 1891 by the famous collector J. M. Macoun.

By using this searching method I was able to find 4 additional 
bryophyte specimens from Amchitka Island that were collected by 
the Hultén expedition; one of these species, Fruillania nisqualensis, 
was not found by Siiacklette. By “cleaning” their material from 
the whole Island group I found 12 moss species that were not in
cluded in Bartram’s list, including such interesting species as 
Claopodium pellucinerue and Psendoleskea Baileyi. No less than 36 
hepatics were found, among them such interesting species as Macro- 
diplophyllum imbricatum and M. plicatum.

In the list that follows some of the most interesting finds by 
Shacklette are noted. A full list of his Amchitka Island collections 
will be included in his forthcoming publication on Ihc entire flora and 
vegetation of the island in which he will deal with several most 
interesting ecological problems.

On account of the pronounced sterility of the bryophytes, especially 
of the hepatics, there are still some collections that are not definitely 
worked out, on which I hope to publish later.

I have also included in this paper some interesting discoveries that 
were made by a revision of published reports of earlier collections. 
At present I will note that all specimens that have been reported as 
Dicranum Bonjeanii (because of the often very long leaves it may also 
be mistaken for D. majus), and probably all given as D. scoparium, 
refer to the almost forgotten species, D. Howellii Ren. & Lesq., 
which recently has been brought forward by R. R. Ireland (1956) 
and later by Ahti & Isoviita (1967). This western coastal endemic 
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has a wide distribution and was collected by Shacklette at many 
localities on Amchitka and Rat Islands. Another example resulting 
from revision of older collection reports is the Mnium punctatum 
group. True M. punctatum does not occur in the coastal regions of 
western North America. The plants from the Aleutians that have 
been so named mainly can be referred to two common species, 
M. glabrescens Kindb. and M. pseudopunctatum (both found by 
Shacklette on Amchitka Island, the first also on Shemya Island), 
and one more rare M. nudum Williams. In addition, M. punctatum 
var. datum Sciiimp. is found in the island group; in my opinion it well 
deserves to be considered a distinct species. Not only its morphology 
but also its ecology and phytogeography (which is quite different 
from that of M. punctatum) support this opinion.

As to the hepatics (which, as always, are even more in need of 
revision) it is of quite special importance to have the genera Caly- 
pogeia, Cephaloziella, Lophozia, Plagiochila, and Scapania revised. 
The hepatic that has been published as Cephaloziella stellulifera has 
proved to be Hygrobiella laxifolia (new to Alaska; see the list). 
Scapania paludosa (common in the island group) and S. undulata, 
both found by Shacklette on Amchitka Island, are often confused 
with each other. I cite these examples to show the problems that 
exist.

I am indebted to the U.S. National Herbarium, Smithsonian 
Institution, Washington, D.C., and to the herbarium of the University 
of Washington, Seattle, for loans of material for revisions (from the 
first, material collected by Margaret Bell Howard; from the 
second, by R. M. Hardy and A. M. Harvill Jr.). I am also indebted 
to Dr. S. Hattori and to Dr. M. Mizutani of the Hattori Botanical 
Laboratory, Nichinan, Miyazaki Pref., Japan, for naming of the 
Takakia species, and to Mrs. Elsa Nyholm, Naturhistoriska Riks
museum, Stockholm, for naming of a Bryum species. Professor 
R. M. Schuster, Amherst, Massachusetts, has kindly allowed me to 
publish the results of a revision he made some years ago of a “Ce
phaloziella” which I had asked the Smithsonian Institution to get on 
loan and Dr. R. Grolle, Jena, has showed me the similar kindness 
concerning to a Marsupella revised by him some years ago.

Shacklette’s field work in the Aleutian Islands was supported by 
Advanced Research Projects Agency of the U.S. Government under 
Order No. 938.

The Alaska and Yukon districts noted in this paper refer to
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Hulten’s (1941) division of the region into 11 phytogeographic 
districts. The asterisk (*) points out the entities that apparently are 
new to the Aleutian Islands.

Hepaticae.

[Cephaloziella slellulifera (Tayl.) Schffn. see Hygrobiella laxifolia.] 
*Gymnocolea acutiloba (Kaal.) K M. [Jungermania acutiloba Kaal.; Lo- 

phozia acutiloba (Kaal.) Schffn.; Pleuroclada acutiloba (Kaal.) St.; 
Gymnocolea inflata var. acutiloba (Kaal.) S. Arn.] — Amchitka I.: By 
Infantry Road near Cyril Cove, in a young tundra dome 12 inches in 
diameter on wet frost-heaved soil, with Mylia Taylorii, 1965, Shack- 
lette 7338; near Infantry Road and Cyril Cove, in the wet tundra, with 
Calypogeia Trichomanis, Diplophyllum albicans, and Oncophorus Wahlen- 
bergii, 1966, Shacklette 7540; 2 3/4 miles south of Chitka Point on 
Infantry Road, in drain through patches of sod and andesite cobble, alt. 
650 ft, with Cephalozia ambigua, 1966, Shacklette 7564.

New to North America! The list of synonyms shows how different 
have been the taxonomic treatments of it. K. Müller in his flora (p. 709) 
states the close relationship to the common and widespread G. inflata. 
It differs according to him in the much smaller size, in its ecology (see 
below), in the acute lobes and in the fact that it rarely has perianths (in 
the key he also points out that the female bracts are larger than the 
leaves whereas they by G. inflata are smaller than these).

The ecology of the species is of interest because it has been included 
in the “copper mosses”. It has very often been found on slag containing 
copper. Additionally, Müller states that it can occur on wet siliceous 
rocks. Whereas G. inflata is generally found in peatmosses and in swampy 
places. Müller points out the fact that sometimes G. inflata can also 
occur on wet rocks and adds that cultivation experiments may definitely 
decide this. For my own opinion I must say that when I met with G. acuti
loba earlier, I have had some hesitation about its taxonomical value but 
after having studied the Amchitka material I am more inclined to treat 
it as a species.

* Hygrobiella laxifolia (Hook.) Spr. — Attu I.: vicinity of Massacre Bay, 
Zwinge waterfall below waterfall, alt. 300 ft. Oct. 15, 1945, Margaret 
Bell Howard 43, 44 (Clark & Frye 1948 as Cephaloziella stellulifera).

New to Alaska! From the Smithsonian Herbarium, Washington, D.C., 
I got 4 specimens all published as Cephaloziella stellulifera by Clark & 
Frye. One of them, n. 44, was named Hygrobiella laxifolia by Schuster, 
who kindly has allowed me to publish his revision. Of the other specimens 
also n. 43 proved to be the Hygrobiella. In n. 38, which was a poor speci
men, I could not see any Cephaloziella. It contained an extremely poorly 
developed Cephalozia. In n. 89 which should contain except the Cephalo
ziella four other hepatic species I could only find Calypogeia Millleriana 
and Cephalozia bicuspidata. A fifth specimen, n. 42, I did not receive.

Its North American distribution is given by Frye & Clark in their 
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flora as Labrador, Nova Scotia, Montana, Alberta, British Columbia, 
Idaho, Washington, and Oregon. Besides it is known from Europe, 
Greenland, and Iceland.

As to Cephaloziella stellulifera its occurrence in North America is rather 
doubtful. Schuster (1949, p. 533) has only seen a “small” specimen of a 
gathering from the only locality (besides the Aleutian one) given for the 
species and situated in the state of New York. Only the name of the 
county is noted. Schuster states that “the plants can be almost cer
tainly placed here”.

Cephaloziella stellulifera, a well marked species, has a wide distribution 
in Europe. It is a lowland species which seems to be rather rare every
where.

*Lophozia incisa (Schrad.) Dum. —Amchitka I.: peak north of Buoy Point, 
Pacific Ocean coast, on andesite bird mound, alt. 950 ft, 1967, Shack- 

lette 8019.
*L. opacifolia Culmann 1920 (L. incisa fo. alpina Kaalaas in sched.). — 

Amchitka I.: ravine leading to Chitka Cove, on soil by stream, alt. ca. 
500 ft, 1967, Siiacklette 8233-8235.

New to Alaska! This fine species, which is allied to L. incisa but is very 
distinct, was given by Schuster in 1961 as new to North America and 
collected by him from one locality in Ellesmere Island and two in north
western Greenland, in addition to a specimen that was found inter
mingled with a collection of Sphenolobus minutus from Labrador, leg. 
Waghorn in 1894. It was known before from the Alps, Scotland, and the 
Scandinavian mountain range, where it seems to be rather common. As 
to its ecology, I cite Schuster (1961, p. 975): “Unlike the closely allied
L. incisa the species evidently is tolerant of calcareous conditions.” On 
Amchitka Island the species was accompanied by Cephalozia bicuspidata, 
Lophozia alpestris, Nardia geoscyphus, Oligotrichum paralellum, and 
Pogonatum alpinum.

Macrodiplophyllum plicatum (Lindb.) H. Perss. —Amchitka L: on andesite 
bird mound, peak north of Buoy Point, Pacific Ocean coast, alt. 950 ft, 
1967, Shacklette 8010, 8016, 8017, 8020.

This magnificent coastal endemic of both sides of the North Pacific 
grew in company with Diplophyllum albicans and Rhacomitrium lanu- 
ginosum.

Marsupella alpina (Gott.) Bernet — Attu L: Harvill 546 (a specimen in 
the herbarium of the University of Washington, Seattle, named by Clark

M. sphacelata belongs here).
In 1950 I reported, as new to North America, this hyperoceanic species 

from Alaska. It was collected by W. J. Eyerdam on Kiui I. in the Pacific 
coast district, the most oceanic part of Alaska. Apart from the Aleutian 
locality I can also give it from a third Alaskan locality. Dr. R. Grolle 

has kindly allowed me to publish a revision he made some years ago 
when he studied the Marsupella material of the Naturhistoriska Riks
museum, Stockholm. In 1949 (p. 510) I reported it, as M. ustalata (Hüb.) 
Spr. from Evans I. in Centr. Pacific Coast distr., where it was collected 
in 1948 by Eyerdam on dripping alpine rocks. M. ustulata was in 1948
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by Frye &Clark given from Attu I. in the Aleutians as new to Alaska. 
It has not been possible for me to study this material which no doubt 
needs to be reexamined.

Marsupella alpina, a subalpine-alpine hyperoceanic species, before it 
was found in Alaska only known from Europe, was by Kitagawa (1963) 
revising Japanese Marsupellaceae given from two localities in the alpine 
region of Honshu, where it grew on moist rocks.

[Scapania uliginosa (Sw.) Dum. should be excluded from the bryoflora of 
the region. It was reported in 1948 by Frye & Clark from Attu I. 
(Howard 820). The specimen belongs to S. paludosa (K. M.) K. M. 
which is widely distributed in the island-group.]

Takakia ceratophylla (Mitt.) Gro. 1963 (Lepidozia ceratophylla Mitt. 
1861). — Amchitka I.: Infantry Road 1 mile south of Chitka Cove, wet 
tundra drain in tufts of Andreaea rupestris, alt. 650 ft, 1966, Shacklette 
7591 (det. S. Hattori and M. Mizutani).

This Nepalese species is recently surprisingly given, on material col
lected in the summer of 1967, by Prof. A. J. Sharp of the University of 
Tennessee, Knoxville, in the same Aleutian island (Sharp & Hattori 
1967). Sharp and another excellent bryologist, Dr. Z. Iwatsuki of the 
Hattori Botanical Laboratory, Obi, Nichinan, Miyazaki Pref., Japan, 
made this summer extensive and most successful field work in Alaska 
with the Aleutian Islands as their main object. When their rich material 
is definitively worked out it will be possible to get a more full conception 
of the bryoflora of this large island-group.

The discovery of Shacklette’s locality we owe to the keen eye of Dr.
H. A. Crum. When I had given Prof. Shacklette a list of what species he 
had got in his 1966 material he sent a duplicate set to Crum. Studying a 
specimen of Andraea rupestris, the latter discovered that a Takakia was 
sparingly intermingled. I had myself observed and noted that three tiny 
hepatic individuals were intermingled in my own specimen but as they 
looked too poorly developed 1 did not -unfortunately—pay enough 
attention to them. On my proposal Dr. Crum sent a proof of his richer 
material to Dr. Hattori.

The genus Takakia described from the species T. lepidozioides from 
Japan (Hattori & Inoue 1958), forming its own order Takakiales, is 
perhaps the most fascinating discovery in hepaticology in this century. 
Grolle, describing, in 1963, the second species of the genus, T. cerato- 
phylla, says that the history of the genus Takakia is nearly as unlikely 
as the plant itself. Lepidozia ceratophylla Mitt., its synonym, was ex
cluded by Stephani from the genus Lepidozia because he believed it to 
be an alga! Similarly other well known botanists (including bryologists!) 
were dubious about its precise status amongst the bryophytes until the 
reproductive organs were found. Hattori & Mizutani (1958) call it a 
relict plant representing an isolated branch originated among ancestors 
of modern bryophytes”.

Takakia lepidozioides Hatt. & Inoue, the “Japanese” species, was 
first found in the high alpine region of Japan by the wellknown explorer 
of this region professor N. Takaki of the Nagoya University. In 1957 I 
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found it in the lower alpine region of Queen Charlotte Islands, B.C., 
Canada (Persson 1958). Later it was also published from Mt. Kinabalu, 
North Borneo. An important work in printing 1968 on the genus Takakia 
(Hattori, Sharp, Mizutani & Iwatsuki) will amongst other things give 
a full account of the two Takakia species, their morphology, ecology etc.

Musci.
*Anomobryum concinnatum (Spr.) Lindb. — Amchitka I.: Constantine 

Harbor, on peat bank, 1966, Shacklette 7670.
*Brachythecium acutum (Mitt.) Sull. — Amchitka I.: near Constantine 

Harbor, in tundra mat, 1967, Shacklette 7850. Shemya I.: near Middle 
Lake, Pacific Ocean side, on soil in edge of tundra stream, alt. ca. 60 ft, 
1967, Shacklette 8088 a.

New to Alaska! This species is closely related to the European-Asiatic 
B. Mildeanum (Schimp.) Mild., and has a wide distribution in North 
America.

* Brachythecium salebrosum (Web. & Mohr) B.S.G. — Unalaska I.: Captain 
Harbor, 1932, Hultén 5192 [Bartram 1938 p. 253 as B. albicans (Hedw.) 
B.S.G.]. Semichi L: Alaid L, 1932, Hultén 6241 (Bartram ibid, as
B. albicans “form leaves denticulate”).

Two specimens of this somewhat continental species are reported from 
the West Pacific Coast district.

Bryhnia Hultenii Bartr. — Shemya L: near Middle Lake, Pacific Ocean 
side, on soil in edge of tundra stream, alt. ca. 60 ft, 1967, Shacklette 
8088 a.

A very good species that is well distinguished, both morphologically 
and phytogeographically, from B. novae angliae (Sull. & Lesq.) Grout. 
When described, B. Hultenii was known only from the coasts of Alaska. 
Since I mapped its distribution in 1947 (p. 289) it has been discovered 
also on the Asiatic side of the Pacific Ocean. It is the only Bryhnia 
species in western North America, whereas B. novae-angliae is widely 
distributed both in northeastern U.S.A. and Canada and on the Asiatic 
side of the Pacific Ocean. In Asia its range is farther south than the much 
more restricted northern B. Hultenii.

*Bryum arcticum (R. Brown) B.S.G. — Amchitka I.: 1932, Hultén 6479 
[Bartram (1938) as B. inclinatum (Brid.) Bland.]; Constantine Harbor, 
on peat bank, c.fr., 1966, Shacklette 7673.

*B. salinum Hag. — Amchitka L: Cyril Cove, on breccia cliffs of the Bering 
Sea, c.fr., 1966, Si IACKLETTE 7542.

In 1952 (p. 95-97) I reported this species, new to North America, as 
B. lapponicum Kaur. of the section Haematostoma Hag., a name under 
which it generally had been treated earlier. This report was based on one 
specimen from the Bering Sea district and one from the W. Pacific Coast 
district of Alaska. In 1962 (pp. 19-20) I pointed out that Andrews, 
whose treatment of the genus Bryum is Grout’s flora (1940) was his most 
important contribution to bryology and can hardly be appreciated too 
much, had misunderstood this species, with its many synonyms, and had 
placed it as a synonym under B. archangelicum B.S.G. of the group

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1668): 2



378 HERMAN PERSSON

Inclinaliformia Broth. This mistake in identity was followed by the 
authors of Index Muscorum (1959). Hagen’s Haematostoma group was 
accepted, among others, by Brotherus in his Fennoscandian moss flora 
(1923) and later in Engler & Prantl (1924). Almost all species of this 
group grow in saline meadows on the shores of the Arctic Sea as well as 
the North and Baltic Seas. Bryum archangelicum, on the other hand, is 
confined to dry, calcareous soil in the alpine region of European moun
tains, and it also occurs in Greenland, Iceland, arctic Siberia, and North 
America; it is very different from B. salinum in peristome, operculum, 
and other structures.

*B. violaceum Crundw. & Nyh. — Shemya I.: Bering Sea coast, second 
beach ridge, on soil, c.fr., 1967, Shacklette 8131a (det. Elsa Nyholm).

New to Alaska! When I found that this unusually well-developed and 
richly fruiting specimen belonged to the Bryum erythrocarpum complex 
I gave it to Mrs. Elsa Nyholm for more careful study. In 1963 she and 
Crundwell published the first results of their outstanding work on this 
complex in which they described B. violaceum. They followed this paper 
with a monograph of the European species of the complex (1964), and 
their studies of this group are still continuing. Bryum violaceum is a most 
distinctive species and, according to these monographers, is widely 
distributed in Europe. It is also known from Kashmir, Canada (Quebec, 
Ontario, and British Columbia), U.S.A. (Washington, Idaho, Iowa, 
Nebraska and California), and Argentina (Patagonia).

*Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. — Amchitka I.: near Clevenger 
Lake, on soil, c.fr., 1965, Shacklette 7385, 7386; above Clevenger Lake, 
on moist ridges of sand in borrow pit, alt. ca. 50 ft, c.fr., 1967, Shack
lette 8202, 8203; Constantine Harbor, on peat bank, c.fr., 1966, Shack
lette 7668, 7672.

Hypnum cupressiforme Hedw. —■ Amchitka L: peak north of Buoy Point, 
Pacific Ocean coast, on andesite bird mound, in company with Drepano- 
cladus uncinatus and Pogonatum alpinum, alt. 950 ft, 1967, Shacklette 
8007.

In 1954 I published 23 localities (31 different specimens) for this 
species from Alaska (including 7 in the Aleutian Islands) and one from 
Yukon Territory. Only three of them referred to specimens of the species 
(one of them, from Kodiak I., 1891, J. M. Macoun, I found in Kindberg s 
herbarium as Raphidostegium subdemissum n.sp.); two were picked up as 
interminglings from moss specimens; and four from lichen specimens, the 
remainder were from sheets of phanerogams of the genera Antennaria, 
Cardamine, Deschampsia, Diapensia, Dryas, Fragaria, Loiseleuria, 
Minuartia, Oxylropis, Pedicularis, Phyllodoce, Potentilla, Primula, Salix, 
Saxifraga, Tofieldia, and Vaccinium, and three were from the ferns 
Cyslopteris fragilis (2) and Woodsia alpina. From a sheet of Luzula multi- 
flora collected by E. Hultén in 1932 on Rat I. in the Aleutians I got 
what I remember to be the only moss known from this island before it 
was visited by Shacklette. The long list of vascular plants noted above 
with which this moss was associated may give some information about the 
ecology and sociology of Hypnum cupressiforme in Alaska.
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From my paper mentioned above I cite (p. 201): “True H. cupressi- 
forme has not been reported from Alaska-Yukon before. This is a good 
example (on one hand) how little we know yet about the bryophytes of 
the region, on the other hand, the effectiveness of hunting bryophytes 
in vascular herbaria.”

“As everywhere, H. cupressiforme is rather variable in the region. Most 
common is a form, perhaps deserving a systematic rank, remarkable for 
the pale color, the very little curved leaves (thereby resembling Hetero- 
phyllum haldanianum), which are entire.”

When I came upon the Amchitka specimen I recognized the form 
mentioned above. I shall use this occasion to arouse interest in an idea 
which I know has not yet been acted upon—a thorough, comprehensive 
monograph of a single moss species or species complex that has a world
wide distribution. This work should include not only exhaustive morpho
logical study along conventional lines, but also a comparative study of the 
different populations in culture and their cytology, ecology, and socio
logy. At present, by means of air transportation, it is easy to receive 
fresh material from all parts of the world. The Hypnum cupressiforme 
complex would, no doubt, be a most interesting subject for such a mono
graph. It also is easy to find others that are suitable—I will give only a 
few: Brachylhecium plumosum, Ceratodon purpureus, Drepanocladus 
aduncus, D. uncinatus, Hylocomium splendens, and Polytrichum commune. 
Of course the hepatics are of at least the same interest.

As to ecological studies, I think the time has come when it should be a 
routine practice to take small amount of the soil that supported plants 
of all kinds and attach this sample in a suitable receptacle to the herba
rium sheet of vascular plants, or enclose it in the envelope that contains 
cryptogamic specimens. The importance of knowing the chemical com
position of plant substrata has become increasingly evident. By using 
modern methods, only a small amount of soil is needed for chemical ana
lyses. From a purely scientific point of view, and equally for practical 
economic reasons, I am sure that making these chemical tests a routine 
procedure would yield data of great interest.

*H. imponens Hedw. — Amchitka I.: near Constantine Flarbor, in tundra 
mat with Aulacomnium palustre, Brachylhecium acutum, and Pogo- 
natum alpinum, 1967, Shacklette 7850. Shemya I.: near Middle Lake, 
on tundra hummocks, alt. ca. 50 ft, with Antitrichia curtipendula var. 
gigantea, 1967, Shacklette 8097, 8101.

New to Alaska! In 1954 I stated that it was rather uncertain whether 
this species occurred in Alaska or Yukon Territory. I wrote (p. 202), 
“What I have seen from the coast of Alaska is H. Dieckii”. Also H. sub- 
imponens is often named H. imponens (see these species). Grout in his 
flora gives its North American distribution as: “Abundant from Canada 
to Georgia, westward to British Columbia and California. Apparently 
less frequent or lacking in the far North and West where its place seems 
to be taken by H. subimponens.” Total area: Iceland, Europe, Azores, 
Himalaya, Japan, and North America.

Mielichhoferia macrocarpa (Hook.) Bruch & Schimp. — Amchitka I.:
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near Cyril Cove, Bering seacoast, in dimly lighted moist crevices below 
overhanging breccia sea cliffs, with Amblystegiella jungermannioides 
(A. Sprucei), c.fr., 1965, Shacklette 7181, 7182; near Clevenger Lake, on 
breccia cliff following a rock stratum or fissure, c.fr., 1967, Shacklette8208.

A most interesting find of this Arctic-alpine species, which was once 
before collected in Alaska, namely in 1932 by Eyerdam on Sitkalidak I. 
in W. Alaskan coast distr. (Bartram 1938). General distribution: Arctic, 
North America, Rocky Mts. southward to Colorado (type from the 
Canadian Rockies), Greenland. The genus Mielichhoferia has been dis
cussed frequently owing to the fact that two of the most notable copper 
mosses” belong there.

*Plagiothecium platyphyllum Moenk. — Shemya I.: near Middle Lake, 
Pacific Ocean side, on soil in edge of tundra stream alt. ca. 60 ft, c.l'r., 
1967, Shacklette 8088 a.

In 1952 (p. Ill) I reported this beautiful species, from two localities 
in the Central Pacific Coast district, as new to North America and in 
1963 (p. 19) I added two more Alaskan localities, one in the East Pacific 
Coast district and the other in the Alaska Range.

Pogonatum contortum (Brid.) Loeske. — Amchitka L: northwest of Ma
karius Bay, deep trench leading to the Pacific Ocean, on peat banks, 
1965, Shacklette 7286.

*Pohlia proligera (Lindb.) Broth. — Shemya L: vicinity of the airport on 
disturbed soil bank, 1966, Shacklette 7706, 7707.

*Polylrichum sphaerothecium (Besch.) Broth. [Pogonatum sphaerothecium 
Besch; Polylrichum norvegicum Hedw. var. vulcanicum (C. Jens, ex 
Hesselbo) Podp., and var. tenellum (Hesselbo) Podp.J — Amchitka L: 
Constantine Harbor, on peat bank, c.fr., 1966, Shacklette 7529; do. 
1967, Shacklette 7840.

Only one colony of this beautiful moss was found, which consisted of a 
dense mat ca. 50 cm in diameter on a vertical peat bank that was formed 
bu cutting a road through a peat deposit during World War II. 1 he peat 
at this point is about 2 m thick, and is saturated with water. The growth 
of bryophytes, principally Cephalozia bicuspidata, had formed pendant 
masses at drip points on the bank; the colony of Polylrichum sphaero
thecium grew just above these peculiar “stalactites”. This peat bank was 
about 12 m above sea level and faced the harbor with full exposure to 
the wind. Unfortunately, in July 1967 the road was widened, and the
entire bryophyte community on the banks was destroyed.

Polytrichum sphaerothecium was described by Bescherelle in 1893 
as a Pogonatum species, based on a specimen from Japan collected by the 
famous Faurie. In 1907 Brotherus, in the first edition of his Musci in 
Engler & Prantl, transferred the species to the genus Polylrichum. In 
his second edition he placed it under this genus in Sect. 1: Polytricha 
alpina Hag., where also are found Polytrichum alpinum Hedw. and two 
closely related species. This change is of little importance if we consider 
the fact that many taxonomists, as well as Bescherelle, place Polytricha 
alpina in the genus Pogonatum. If I had to decide between these two 
genera, I should do the same myself.

Su. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2



BRYOPHYTES FROM THE ALEUTIAN ISLANDS 381

<<**>*%&

■ *§■!» A.: MM^ &

£r-. f&m

Wm
yr&

é.^*A
si;.

. ■

Fig. 1. Bryophyte-covered peat bank at Constantine Harbor, Amchitka Island, Aleu
tian Islands. A colony of Polijtrichum sphaerothecium is growing just above the pend
ant formation that is composed largely of Cephalozia bicuspidata. Photographed June 

5, 1967, by Hansford T. Shacklette.

In Osada’s most valuable monograph of Japanese Polytrichaceae I. 
(1965, pp. 177-179) this species is placed in Pogonatum between P. spinu- 
losum Mitt, and P. alpinum (Hedw.) Roehl. Its distribution is given as 
Manchuria, Korea, and Japan (Hokkaido and northern to central Hon
shu). As to the habitat, I cite Osada (p. 177): “This species is usually 
found on exposed andesite rocks in the Pinus pumila zone, making a 
large brownish mat. The specimens examined were collected in 22 dif
ferent mountains, of which 20 are andesite or basaltic in nature and two 
are granite.” The altitudes at which these specimens grew range from 
700 m (in northernmost Japan) to 3050 m, thus it grows only in subalpine 
and alpine regions.

Osada discussed, in an interesting comparative study of the genera 
Pogonatum and Polytrichum, the rather perplexing characters (amongst 
other things, the very short, curved seta, a unique character in the family 
Polytrichaceae) of P. sphaerothecium. It differs, above all, from Poly
trichum in that it has only 32 (or somewhat more) peristome teeth, com
pared with 64 (or somewhat fewer) in Polijtrichum. Compared with 
P. norvegicum Hedw. P. sphaerothecium has, acc. to Osada, triangular 
teeth only 30 y long, with a basal membrane of about the same height 
as the teeth, whereas the teeth of P. norvegicum are lanceolate, 150-200 y 
long and have a basal membrane of about 1/4-1/2 the height of the teeth.

Osada also pointed out the striking similarity of the gametophyte of
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this species and that of Polytrichum norvegicum. He gave some dis
tinguishing characters of Pogonatum sphaerothecium, but in Part II of the 
monograph (1966, p. 5) he said (under P. norvegicum) that “the separation 
of the two is sometimes not easy because such distinguishing charac
teristics are not always fixed”. In the same passage he also remarked con
cerning P. norvegicum: “This species is similar to Pogonatum sphaero
thecium except for the angled capsule with 64 peristome teeth and the 
long erect seta.” As to habitats, he stated that “Polytrichum norvegicum 
usually occurs on moist soil, whereas Pogonatum sphaerothecium always 
occurs on exposed, dry rocks”.

The Icelandic bryologist Bergthor Johannsson has kindly informed 
me that he has an unpublished manuscript of 1964 entitled “On the family 
Polytrichaceae in Iceland”, which is kept in the Math.-Nat. Hist. Fac. of 
the University of Oslo, Norway. In this manuscript he has considered 
the two varieties of Polytrichum norvegicum to be identical, but well 
distinguished from this species. He treats both varietis as Polytrichum 
vulcanicum (C. Jens.) B. Johanss. Up to now this taxon has been found 
only in the southern and southwestern parts of Iceland, where it grows 
on palagonite tuff at an altitude range of ca. 20 to 600 m. It is not too 
rarely found fruiting.

Before Osada had completed his monograph Schofield (1966, p. 34) 
had collected “in crevices of large boulders” in Garibaldi Park, British 
Columbia a “curious Polytrichum (Schofield no. 28111, date omitted) 
that reminded me of material of P. sphaerothecium (Besch.) Broth., 
but that seemed gametophytically indistinguishable from P. norvegicum 
Hedw.” By consulting Podpera (1954) he found that two varieties had 
been described by TIesselbo in 1918 for P. sexangulare Floercke(P. nor
vegicum), both from Iceland; namely, var. tenellum (Hesselbo) Podp. 
and var. vulcanicum (C. Jens) Podp., the first of these being sterile. 
Schofield found that they were strikingly similar to P. sphaerothecium.

A comparative study of the British Columbia material with authentic 
material of P. sphaerothecium led Schofield to the conclusion that they 
were, on the whole, identical. As to the relationship of P. sphaerothecium 
and P. norvegicum he concluded that the first one “would be best con
sidered as a variety of P. norvegicum”. He states later that “I would be 
inclined to consider P. sphaerothecium (Besch.) Broth, to be synonymous 
with P. norvegicum var. vulcanicum (C. Jens, ex Hesselbo) Podp.”

Following this review of Schofield’s most important contribution, I 
will give my opinion of this exciting problem. First, I call attention to the 
fact that it is not rare in working with the Family Polytrichaceae that one 
can not, or only with difficulty, distinguish related species from each 
other by the use of gametophytic characters; for example, species pairs 
such as Polytrichum formosum Hedw,—P. gracile Sm., and even better, 
P. alpestre Hoppe-P. juniperinum Hedw. Even if the species belong to 
different, well distinguished genera we have the same problem. A good 
example of this difficulty is provided by the only representative in North 
America of the genus Polytrichadelphus, P. Lyellii Mitt., distributed in 
western North America from British Columbia to California (the other 
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ca. 20 species belong to South America and Australia-New Zealand). 
The gametophyte of P. Lyellii is in every respect so similar to that of 
Pogonalum alpinum Hedw. that it is a great problem to separate them, 
yet the sporophytes of the two species are quite different. One should not, 
therefore, overestimate the importance of the similarity of the gameto- 
phytes in considering the two taxa that are discussed in this report.

In regard to the sporophyte, P. sphaerothecium differs in so many 
respects (above all, the very short arcuate seta, the quite different 
peristome, and the absence of all ridges on the urn) that I am sure it must 
be viewed as a good species. This opinion is not contradicted by the fact 
that the ecology of this species and P. norvegicum is very different, as is 
shown above, or by their differences in areas of distribution—P. sphaero
thecium in Iceland, Alaska, and British Columbia, and P. norvegicum in 
Europe (widely distributed), Asia, Iceland, Greenland, and North 
America (arctic North America and Alaska to Montana and Oregon).

As to its generic placing, I am inclined to agree with Schofield that 
this moss is better placed in Polytrichum than in Pogonalum. We must, 
however, consider the fact that Polytrichum norvegicum occupies a unique 
position in the genus, where it alone represents Sect. Ill, Polytricha 
sexangularia Hag. as adopted by Brotherus in Engler & Prantl. 
I should not be surprised if P. norvegicum in time will be placed in a genus 
of its own, perhaps with P. sphaerothecium as a companion species. It is 
equally possible that P. sphaerothecium will be placed in a genus by itself.

As to the ecology and history of this wonder moss it is of great interest 
to compare it with the moss genus Bryoxiphium. In 1953 Drs. Askell 
and Doris Love published an excellent and thorough study of this 
unusually interesting genus (Family Bryoxiphiaceae, Order Bryoxi- 
phiales). In this report they stated that the type material of Bryoxi
phium norvegicum (Brid.) Mitt, collected in 1820 by A. Mörch at 
“Ktysuvik in Iceland” ... is somethat intermingled with the endemic Ice
landic variety Polytrichum sexangulare Floerke var. tenella Hesselbo 
[ =P. sphaerothecium], which is very often met with in associations with 
Bryoxiphium ...”

The total area of Bryoxiphium (besides B. norvegicum there are three 
other species, which may be better treated as subspecies of norvegicum) 
has much in common with that of Polytrichum sphaerothecium. Both are 
confined to the northern hemisphere, are not found (in spite of the name 
norvegicuml) in Europe, and in Asia they occur only in the Far East (Japan 
and the adjacent mainland and islands). Both species have a very similar 
distribution in Iceland, and are also found in the Aleutian Islands [Attn, 
reported by Harvill (1947)], who also gave it for Kodiak Island and 
Whittier, both in the Central Pacific Coast district). Bryoxiphium is, in 
addition, found in northeastern Greenland, in Mexico, and on sandstone 
in a large area of southeastern United States. It grows in Madeira (as
B. madeirense Love & Love) where also Alophozia occurs (see below).

“Gelting (1954) [I cite Love & Love] has given a number of geological 
as well as botanical and zoological arguments favouring the opinion that 
all four regions, where Bryoxiphium is known to occur, have escaped all
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the Pleistocene glaciations.” Steere (1947), who has contributed much 
to our knowledge of Bryoxiphium, has [I cite Love & Love] suggested 
that Bryoxiphium and (the tree genus) Liriodendron might be contem
porary in geological age”. Both have a very similar area of distribution. 
Love & Love are “... inclined to endorse completely the view set forth 
by Steere, that Bryoxiphium must have been a member of the Eocene 
floras of the boreal, subarctic and arctic regions, and that it lias survived 
the varying climates of later epochs thanks to its wide tolerance and its 
ability to protect itself in rock fissures and other very sheltered loca
tions”.

In discussing this rather pronounced “lava moss” Polytrichum sphaero- 
thecium, I cannot omit a reminder of the fact that there is a monotypic, 
very peculiar genus in the Polytrichaceae-Alophosia Card. 1905 (Lyeliia 
sect. Alophos Ren. & Card. 1899). Alophosia azorica Ren. & Card, is, 
along with species of the lichen genus Stereocaulon, a striking inhabitant 
of the lava streams in the Azores Islands. Lately it has been found also 
in Madeira, but is more rare there. I had the good fortune to study this 
peculiar moss in both island groups and there is no doubt that it must be 
called an exquisite “lava moss.”.

* Rhynchostegiella compacta (Hook.) Loeske. Shemya L: Skoot Cove, 
Pacific Ocean coast, on breccia sea cliff, alt. ca. 10 ft, with Schistidium 
maritimum, 1967, Siiacklette 8159.

The systematic position of this moss probably is not yet settled. The 
synonomy points out the difficulties of placing it. At first described as a 
variety of Amblystegium serpens, it has since been placed in many dif
ferent genera, as a species or variety, as follows: Amblystegium, Brachy- 
thecium, Eurhynchium, Rhynchostegiella, Rhynchostegium, and Stereodon. 
Perhaps it will eventually be placed in a genus of its own.

Ecologically it is not less interesting. Grout (1905, p. 331) stated: “On 
decayed wood or at base of trees in swamps or along streams. Widely 
distributed across the northern United States and Canada, not rare.” In 
his moss flora (1928, p. 71) he stated: “On decayed wood, base of trees in 
swamps and on stones, especially limestone ...” In Europe, where it is 
only found sterile, although it has a rather wide distribution (north, west, 
central, and south Europe, Latvia and the Ukraine), there are no reports 
in the literature of its occurrence on trees or decayed wood—its dominating 
types of substrata in North America. Limpricht [1904, p. 136, under 
Brachythecium densum (Milde) Jur. (a synonym)], stated: “Kalkmoos. 
Auf dem Boden und an den Wänden der Kalkhöhlen des mittleren 
Deutschlands und des Alpenzuges zerstreut.” Jensen, under Amblyste
gium compactum (C.M.) Br. et Sch. in his Scandinavian moss flora (1939, 
p. 479) gave its ecology as [translated] “wet soil and stones close to the 
sea, especially on limestone”. Similar examples of its substratum pre
ference in Europe could easily be multiplied.

How shall this rather perplexing difference in substratum preference, 
which seems not to have been observed before, be explained? I should 
like to relate it to the fact that the Ice Age had a rather different effect 
on the tree floras of Europe compared to those of North America. In 
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Europe the recent tree flora is very poor in species due to the extinction 
of many tree species by the advancing continental glaciers because they 
were not able to move southward across the mountain barriers (Alps, 
Pyrenees, etc.) that have an east-west trend. In North America, on the 
other hand, the mountains (Appalachian, Rocky Mountains, etc.) trend 
north-south and the tree species that were driven south by glaciation 
escaped extinction and had the possibility of returning to the more 
northern areas. Perhaps the tree species that once grew in Europe but 
are now extinct were inhabited by this moss. A systematic comparison 
of the byroflora of trees in Europe and North America might possibly 
solve this problem.

If this moss is to occur in the Aleutian Islands, it must of necessity 
grow on substrata other than trees, for there are no native trees on any 
of these islands, and only a very few trees (all Picea sitchensis) have been 
planted there since the Europeans discovered the Aleutian Islands.

Trachycystis flagellaris (Sull. & Lesq.) Lindb. (Mnium flagellare Sull. & 
Lesq.). — Rat I.: Agudaguk Point, on peat bank of deep tundra ravine, 
Alt. ca. 200 ft, 1967, Shacklette 7930. Shemya I.: Rering Sea coast at 
Aleut midden cove, on soil over breccia outcrop 100 ft, above beach, 
1967, Shacklette 8136, 8138.
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DIE VERÄNDERUNGEN DER ZUCKER IN 
KIEFERNSAMEN MIT VERSCHIEDENEM 
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MILAN SIMAK und FBANTISEK SIMANCIK1.

Institut für Forstgenetik, Königl. Forstliche Hochschule, Stockholm 50.

In den nördlichsten Ausbreitungsgebieten der Kiefer wird der 
Embryo der Samen in der Entwicklung oft gehemmt oder verschieden 
modifiziert. Nach dem Embryoentwicklungsgrad kann man die 
Samen röntgenographisch in die Embryoklassen IIP, II, HI, IV ein- 
teilen (Fig. 1, vgl. Simak & Gustafsson 1953, Müller-Olsen & 
Simak 1954, Simak 1966). Es wurde festgestellt, dass die Keimfähig
keit der Samen zunimmt, je höher die Embryoklasse liegt. Den 
Punktembryo — Klasse IIP — versuchte man, bisher fast ohne 
Erfolg, zur weiteren Entwicklung anzuregen. Die Samen der Klassen 
II und III dagegen können zum Teil durch kalte Stratifikation in 
der Weiterentwicklung gefördert werden, womit ihre Keimfähigkeit 
erheblich verbessert wird (Simak & Gustafsson 1959).

Simancik (1967) hat festgestellt, dass es bei der Embryoentwick
lung von Ilex aquifolium zu einer deutlichen Veränderung einiger 
Zucker kommt. Das zeigte sich vor allem in der Anhäufung von 
Oligosacchariden (Saccharose, Baffmose und Stachyose) während 
der Wachstumsstagnation des Embryos. Kurz vor dem Beginn der 
Keimung kam es dagegen zum Ansteigen der Monosaccharide (Glu
kose, Fruktose und einige Pentosen). Ähnliche Fluktuation konnte 
man auch durch Temperaturwechsel hervorrufen, wobei z. B. durch 
Kalt-Warm-Stratifikation in Kombination mit Gibberellinbehand
lung die Keimruhe der Samen von 24—36 auf 8—12 Monate verküizt 
werden konnte (Kantor & Simancik 1965).

In vorliegender Arbeit wird untersucht, über welche quantitativen

1 Gastforscher: Arborétum Mlynany, Slovenskå Akadémia Vied, p. Slepcany, 
CSSR.
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und qualitativen Zuckervorräte die Kiefernsamen mit verschiedenem 
Embryoentwicklungsgrad (Klassen IIP, II, III, IV) verfügen. Man 
möchte damit Kenntnisse erwerben, die später bei der Ausarbeitung 
von Methoden für geeignete Behandlung der Zapfen und Samen 
(z. B. bei der Zapfeneinsammlung, Zapfen- und Samenlagerung, 
Stratifizierung usw.) von Nutzen sein können.

Material und Methodik.

Der Versuch wurde mit nordschwedischen Kiefernsamen (Pinus sil- 
vestris) (67°-68° nördliche Breite), Ernte 1964/65, durchgeführt. Die Zapfen 
wurden 16 St. lang bei 49°C geklängt, durch Reiben mit der Hand ent- 
flügelt, und bis zum Beginn des Versuches im Kühlschrank bei +4°C 
gelagert.

Aus diesem Material wurden Samen mit verschiedener Embryoentwick
lung (Embryoklassen IIP, II, III, IV) und mit gut entwickeltem Endo
sperm (Endosperm A, vgl. Simak & Gustafsson 1954 und Fig. 1) rönt
genographisch ausgewählt. Die kurze Bestrahlung beim Herstellen der 
Röntgenaufnahmen (14 kV, 10 mA, Focus-Filmabstand 25 cm, Exponie
rungszeit 3”) wirkt weder auf die Keimung (Kamra & Simak 1965) noch 
auf den Zuckergehalt der trockenen Samen (Simanöik & Simak, nicht 
publiziert). Für die chemischen Analysen wurden 20 Samen je Embryo
klasse HP und II und 10 Samen je Embryoklasse III und IV verwendet. 
Die Ergebnisse der Analysen wurden für Embryonen auf deren Volumen, 
für Endosperm auf dessen Trockengewicht umgerechnet. Zu diesem Zweck 
wurden die Embryonen aus den Samen herauspräpariert und ihre Länge 
und Breite unter dem Präparationsmikroskop gemessen. Das Embryo
volumen wurde dann zur Vereinfachung der Berechnungen als Zylinder 
betrachtet. Das Endosperm wurde denselben Samen entnommen, in Glas
röhrchen gesammelt und in absolutem Alkohol homogenisiert. Nach dem 
Verdunsten des Alkohols bei 65°C bis zu konstantem Gewicht folgte die 
Trockengewichtbestimmung des Endosperms. Auf gleiche Weise wurden 
auch die Embryonen homogenisiert. Die Zucker dieser Präparate wurden 
während 48 St. in genauen Mengen von 85prozentigem Äthanol bei Zimmer
temperatur extrahiert (Embryonen 2 ml Äthanol, Endosperm 5 ml Ätha
nol). Deproteination der Zuckerextrakte wurde mit 0,2 n ZnS04 erreicht 
und der Überschuss an Sulfat mit 0,2 n Ba (OH)2 auf Fenolftalein titriert. 
Nach der Sedimentation wurde die klare Zuckerlösung zu den Analysen 
gewonnen.

Die nachfolgenden biochemischen Analysen sind nach Simanöik & Berta 
(1964) durchgeführt.

Quantitative Bestimmung der reduzierenden Zucker.
Zur Bestimmung der reduzierenden Zucker (im folgenden R-Zucker 

genannt) gaben wir zu dem pippetierten Extrakt 1 ml Somogyi-Reagenz 
(1 Teil (4 g CuS04-5 H20 aufgefüllt auf 200 ml mit H20) +4 Teile (24 g
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Fig. 1. Röntgenaufnahme von Kiefernsamen. Embryoklassen IIP-IV, Endosperm-
klasse A (vgl. Text).

Na2C03 wasserfrei + 16 g NaHC03 +12 g KNaC4H406 • 4 H20 +144 g Na2S04 
wasserfrei aufgefüllt auf 800 ml mit H20)) und Hessen dann diese Lösung 
20 Min. in kochendem Wasserbad stehen. Nach dein Kochen und Abkühlen 
fügten wir 1 ml Nelsson-Reagenz hinzu (25 g (NH4)6Mo7024-4 H20 gelöst 
in 450 ml HaO, dazu 21 ml konz. H2S04 und eine Lösung aus 3 g Na2HAs04- 
7 HaO in 25 ml H20. Diese Lösung muss vor Gebrauch 2 Tage bei 37°C 
stehen). Nach dem Schütteln der Reagenzgläser füllten wir das Volumen 
in jedem mit HaO auf 20 ml auf, Hessen sie ca. 30 Min. stehen und bestimm
ten dann spektrometrisch bei einer Wellenlänge von 750 n die Intensität 
der Blaufärbung. Die Extinktionswerte der Lösungen verglichen wir mit 
der Eichreihe von Glukose. Die absolute Menge der R-Zucker in jeder 
Probe wurde in Prozent des Trockengewichtes beim Endosperm und des 
Volumens beim Embryo ausgedrückt.

Quantitative Bestimmung der Gesamtzucker.

Bei der Bestimmung der Gesamtzucker (im folgenden G-Zucker genannt) 
wurden die nicht reduzierenden Zucker durch eine 20 Minuten andauernde 
Hydrolyse mit 1,5 n H2S04 (1 Teil Extrakt +1 Teil Säure) in kochendem 
Wasserbad in R-Zucker überführt. Nach Hydrolyse und Abkühlung der 
Lösungen wurden diese mit NaHCOa neutralisiert (bis das Schäumen auf
hört). Eventueller Überschuss an NaHCOa wurde nach der Reaktion mit 
der Somogyi-Reagenz mit konz. H2S04 neutralisiert. Im weiteren Verlauf 
verfuhr man wie bei der Bestimmung des R-Zuckers.
So. Bot. Tidskr., 62 (1968): 2
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Qualitative Bestimmung der Zucker.
Die einzelnen Zuckerarten wurden papier-chromatographisch unter Ver

wendung von Papier Whatman No. 1 und n-Butanol:Eisessig:Wasser 
( 4:1:5) als Lösungsmittel bestimmt. Von dem alkoholischen Extrakt
trugen wir mit einer Kapillare 50 Mikroliter auf das Papier auf und Hessen 
dieses 4 xl8 St. durchlaufen. Die Zucker wurden in folgenden Lösungen 
entwickelt:

15 Sek. in Silbernitrat (2,5 ml gesättigtes AgN03 in 1000 ml Aceton).
5 Min. in alkoholischer NaOH-Lösung (24 ml 55 %iger Lösung von 
NaOH auf 1000 ml mit 95 %igem Alkohol auffüllen).

Damit die Flecken besser hervortraten, wurden die Chromatogramme in 
5 %iger Ammoniak-Lösung (20 Sek. lang) und danach in 20 %iger Na2S203- 
Lösung (30 Sek. lang) gewaschen. Nach dieser Behandlung bilden die R- 
Zucker dunkle und die nicht reduzierenden Zucker helle Flecken auf dem 
Papier. Einzelne R-Zucker lassen sich auch durch die Farbe der Flecken 
voneinander unterscheiden, und im Vergleich mit den Rf-Werten gleich
zeitig entwickelter Standardzucker näher bestimmen.

Semiquantitative Zuckerbestimmung.
Die einzelnen Zucker auf den Chromatogrammen wurden auch semi

quantitativ bestimmt, indem man die Flächen planimetrierte und mit ent
sprechenden Flächen in Standardchromatogrammen verglich. Die Kali
brationskurven wurden aus den Standardchromatogrammen für Stachyose 
(St), Raffinose (Ra), Maltose (Ma), Saccharose (Sa), Glukose (Gl), Fruktose 
(Fr), Ribose (Ri), Xylose (Xy) und Rhamnose (Rh) hergestellt.

Die Werte der semiquantitativen Zuckerbestimmungen liegen 5-15% 
niedriger als die der quantitativen Bestimmungen.

Ergebnisse.
A. Die quantitativen Zuckeranalysen (Fig. 2, 3 und 4).

Die Resultate der quantitativen Bestimmung von R- und G- 
Zucker in den Embryonen und Endospermen der verschiedenen 
Entwicklungsklassen sind in Tabelle I zusammengestellt. Die Werte 
sind per Embryo, per Endosperm, per Volumeneinheit des Embryos, 
per Gewichtseinheit des Endosperms und per Samen berechnet.

Die grössten Unterschiede zwischen den Embryolängen zweier 
benachbarter Embryoklassen findet man in diesem Versuchsmaterial 
zwischen II und III, die kleinsten zwischen III und IV (Fig. 2A). 
Eine gewisse Überschneidung der Klassen ist möglich, da die abso
lute Länge der Samen und dadurch auch die der Embryokammern 
stark variieren und folglich die relativ verschieden langen Embryo
nen von gleicher oder ähnlicher absoluter Länge sein können. In
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Tabelle 1. Die quantitative Bestimmung der Zucker in Samen von 
Pinus silvestris mit verschiedenem Entwicklungsgrad (Embryoklasse).

Embryoklasse IIP II III IV

Embryo
Anzahl 20 20 10 10
Durchschnittliche Länge in mm 0,21 0,56 2,01 2,57
Durchschnittliche Breite in mm 0,12 0,23 0,34 0,40
Volumen in mm3 0,0024 0,0252 0,1845 0,3230
Zuckergehalt in y/Embryo:

R-Zucker 1,5 2,3 3,4 3,6
G-Zucker 2,3 4,9 26,7 46,6

Umgerechnet aut y/mm3
R-Zucker 647 92 18 11
G-Zucker 984 196 145 144

Prozent der R-Zucker vom 
gesamten Zuckergehalt 66 47 13 8

Endosperm
Anzahl 10 10 10 10
Durchschnittliches Trockengewicht 

in mg 2,41 3,10 3,15 3,41
Zuckergehalt in y/Endosperm: 

R-Zucker 12,4 12,4 14,7 15,6
G-Zucker 77,6 82,5 78,1 70,0

Umgerechnet aut y/mg
R-Zucker 5,2 4,0 4,7 4,6
G-Zucker 32,2 26,6 24,8 20,5

Prozent der R-Zucker vom 
gesamten Zuckergehalt 16 15 19 22

Same
Zuckergehalt in einem Samen 
(Embryo und Endosperm) in y: 

R-Zucker 13,9 14,7 18,1 19,2
G-Zucker 79,9 87,4 104,8 116,6

Prozent der R-Zucker vom 
gesamten Zuckergehalt 17 17 17 16

der Breite der Embryonen wurden keine ausgeprägten l nterschiede 
zwischen den benachbarten Klassen beobachtet.

Die durchschnittlichen Längen der Embryonen von Klasse IIP, 
II, III und IV sind 0,21, 0,56, 2,01 und 2,57 mm und die entspre
chenden Breiten 0,12, 0,23, 0,34 und 0,40 mm. Für Embryovolumen 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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Fig. 2. A: Länge und Breite der Embryonen verschiedener Embryoklassen, welche zu 
den Analysen verwendet wurden. Das arithmethische Mittel beider Grössen wurde in 
jeder Embryoklasse mit © angegeben. B: Durchschnittliches Volumen der Embryonen 
und durchschnittliches Gewicht der Endospermen in den verschiedenen Embryoklassen.

sind die Unterschiede zwischen den Klassen bedeutend grösser. 
Setzt man das durchschnittliche Volumen der Klasse IV gleich 100, 
so beträgt das entsprechende Volumen der Klasse 111 = 57, der 
Klasse 11= 8 und der Klasse IIP=0,7.

Für das Trockengewicht des Endosperms wurden nicht so grosse 
Unterschiede gefunden, doch auch hier nahm das Gewicht mit dem 
Geringerwerden der Klassen ab: IV=100, 111 = 92, 11=91 und IIP=71. 
Aus Figur 2B ist zu entnehmen, dass der Trockensubstanzanteil des 
Endosperms je Volumeneinheit des Embryos in den niedrigen 
Embryoklassen grösser als in den höheren ist.

Der Zuckergehalt in den Embryonen und im Endosperm ist in den 
Figuren 3, 4, 5 und in der Tabelle I in y angegeben. Zur Veran
schaulichung wurden im Text, beim Vergleich der Klassen unter
einander, diese Werte in relativen Zahlen ausgedrückt, wobei der 
absolute Wert der Klasse IV immer 100 gleichgesetzt wird.
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7 /embryo V/ENDOSPERM EMBRYO" ENDOSPERM

R- Zucker

] G-Zucker

5- 60-

Embryoklassen

ki§- 3. Duichschnittliche Vorräte der R- und G-Zucker in y je Embryo, Endosperm 
und Embryo + Endosperm in einem Samen, berechnet für jede Embryoklasse.

1) R-Zucker in einem Samen (Tab. I und Fig. 3).

Der R-Zuckergehalt je Embryo ist in Klasse IV am höchsten und 
in Klasse IIP am niedrigsten (100, 96, 65 und 42). Der R-Zucker- 
gehalt im Endosperm zeigt die gleiche Tendenz, doch die Unter
schiede zwischen den Klassen sind kleiner (100, 94, 80, 80). Der 
gesamte R-Zuckergehalt je Same nimmt mit dem Geringerwerden 
der Klassen (100, 94, 77, 72) ab. Für alle Klassen liegt der R-Zuc
kergehalt im Endosperm höher als im Embryo, wobei er in den 
niedrigen Klassen relativ höher als in den höheren ist (R-Zucer- 
verhältnis Endosperm/Embryo: IV=4,3x, III = 4,3x, 11 = 5,4x,
IIP=8,3x).

2) G-Zucker in einem Samen (Tab. I und Fig. 3).

Der G-Zuckergehalt je Embryo zeigt grosse Unterschiede zwischen 
den Klassen. Am höchsten kommt er in den höheren Klassen vor 
(100, 57, 11, 5). Im Endosperm ist das Verhältnis umgekehrt (100, 
112, 118, 111). Der totale G-Zuckergehalt per Same nimmt in den 
niedrigeren Klassen ab (100, 90, 75, 69). Die G-Zucker — gleich den 
R-Zuckern — kommen bei allen Klassen in grösseren Mengen in 
Si>. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2



VERÄNDERUNGEN DER ZUCKER IN KIEFERNSAMEN 395

Y/n EMBRYO
1000-1

ro 600-

200-

Y/n

30-

20-

10-

0J

ENDOSPERM

1

HP n m w
Em bryoklassen

6-ZucUer | A R-Zuckar

Fig. 4. Durchschnittliche Vorräte der R- und G-Zuckeriny, berechnet für jede Embryo
klasse. A: Beim Embryo auf Volumeneinheit; B: beim Endosperm auf Trocken-

gewichtseinheit.

dem Endosperm als im Embryo eines Samens vor, und zwar in den 
niedrigeren Klassen mehr als in den höheren (G-Zuckerverhältnis 
Endosperm/Embryo: IV=l,5x, III = 2,9x, 11=16,8x, IIP=33,7x).

3) Das Verhältnis der R-Zucker zu den G-Zuckern in einem Embryo, 
einem Endosperm und einem Samen (Tab. /).

Der R-Zuckergehalt in Prozenten zum G-Zucker ausgedrückt liegt 
je Embryo in den niedrigen Klassen am höchsten und in den höheren 
Klassen am niedrigsten (IIP=66 %, 11 = 47 %, 111=13 % und IV=8 %). 
In den Endospermen aller Klassen ist der R-Zuckeranteil niedrig 
und zwischen den Klassen bestehen geringere Unterschiede (15-22 %). 
Das gleiche gilt auch für den R-Zuckeranteil je Same (16-17 %).

4) Der relative R- und G-Zuckergehalt je Volumeneinheit des Embryos 
und Trockengewichtseinheit des Endosperms (Tab. I, Fig. 4).

In allen Embryoklassen ist die Zuckerkonzentration im Embryo 
bedeutend höher als im Endosperm. Diese Feststellung kann als 
richtig angenommen werden, obwohl die Zuckerkonzentration beim 
Embryo in y/mm3 seines Volumens und im Endosperm in y/mg 
seiner Trockensubstanz berechnet wurde. Es müssten ausser-
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ordentlich grosse Unterschiede im spezifischen Gewicht des Endo
sperms und Embryos vorhegen, um dieses widerlegen zu können. 
Je höher die Embryoklasse, desto niedriger ist die Zuckerkonzentra
tion — jedoch mit Ausnahme für R-Zucker im Endosperm:

R-Zucker im Embryo =100:163:836:5882 
G-Zucker im Embryo = 100:101:136:683 
R-Zucker im Endosperm =100:102:87:113 
G-Zucker im Endosperm = 100:121:130:157.

Es ist zu bemerken, dass die Volumenbestimmung der oft winzig 
kleinen Embryonen in den niedrigen Embryoklassen (IIP und II) 
sehr schwierig ist, und folglich die Ergebnisse für die Zuckerkon
zentration in diesen Klassen mit gewisser Reservation betrachtet 
werden müssen.

B. Die qualitativen und semiquantitativen Zuckeranalysen 
(Tal». 2 und Fig. 5).

Die papierchromatographischen Analysen haben gezeigt, dass das 
Vorkommen der verschiedenen Zuckerarten sowohl in Embryonen 
als auch im Endosperm aller Klassen variiert. Ausgeprägte Flecken, 
welche man auch semiquantitativ auswerten konnte, wurden für 
Gl, Ra, Sa, St und für eine nicht identifizierbare Substanz beobach
tet. Diese unbekannte Substanz zeigt einen Rf-Wert von 0,04, hegt 
somit zwischen St und Ra und wird im weiteren als X — 0,04 bezeich
net. X —0,04 wurde nur in Embryonen festgestellt. Zucker kommen 
sowohl in den Embryonen als auch im Endosperm vor.

In den Embryonen nehmen die Mengen aller untersuchten Zucker
arten mit der Samenentwicklung (höhere Embryoklasse) zu. Eine 
Ausnahme bildet die Gl, welche nur in IIP und dort nur in sehr 
kleiner Menge (0,5 y) vorkam. St und Ra wurden in Klasse IIP 
nicht gefunden. Im Endosperm sind die absoluten Zuckermengen 
in allen Klassen ziemlich ausgeglichen; nur Sa kommt in Klasse II 
in grösserer Menge als in Klasse III, IIP und IV vor. Mengenmässig 
ist Sa sowohl im Endosperm als auch in den Embryonen am stärk
sten vertreten. Ma, Fr, Ga, Ri und Rh kamen in Embryo und Endo
sperm nur in Spuren vor, und wurden deswegen nicht semiquanti
tativ untersucht.

Die Umrechnung der Werte auf Volumen- bzw. Gewichtseinheit 
des Embryos und Endosperms ergaben umgekehrt proportionale 
So. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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Tabelle II. Die semiquantitative Bestimmung der einzelnen Zucker
arten in einem Samen von Pinus silvestris mit verschiedenem Embryo
entwicklungsgrad unter Anwendung der Papierchromatographie.

Zuckergehalt ln yjSamen ausgedrückt.

Embryoklasse IIP II III IV

Embryo
Stachyose 0,0 0,4 2,3 5.3
X - 0,04 0,4 0,5 1,7 2,2
Raffinose 0,0 0,4 2,2 5,4
Saccharose 1,0 1,4 15,6 29,0
Glukose 0,5 0,0 0,0 0,0
Galaktose X X X X

Fruktose X X X

Maltose X X

Ribose X

Unterschied zur quantitativen
Bestimmung (vgl. Tab. I) -0,4 -2,2 -4,9 -4,7

Endosperm
Stachyose 6,7 7,6 7,3 8,0
Raffinose 17,3 11,9 13,0 13,5
Saccharose 41,6 50,7 43,2 33,2
Glukose 8,1 10,0 8,1 11,9
Galaktose X X X X

Fruktose X X X X

Ribose X X

Rhamnose X

Unterschied zur quantitativen
Bestimmung (vgl. Tab. I) -3,9 -2,3 -6,5 -3,4

Same
Stachyose 6,7 8,0 9,6 13,3
X - 0,04 0,4 0,5 1,7 2,2
Raffinose 17,3 12,3 15,2 18,9
Saccharose 42,6 52,1 58,8 62,2
Glukose 8,6 10,0 8,1 11,9
Unterschied zur quantitativen

Bestimmung (vgl. Tab. I) -4,3 -4,5 -11,4 -8,1

X = Vorkommen in Spuren.

Verhältnisse zu den Klassen; je höher die Klasse, desto niedriger die 
Zuckermenge je Einheit — ähnlich wie bei den quantitativen Ana
lysen.
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Fig. 5. Die Ergebnisse der semiquantitativen Bestimmung der Zuckerarten in dem 
Embryo und Endosperm verschiedener Embryoklassen (IIP, II, 111, IV). Zuckergehalt 

ist in ylSamen ausgedrückt.

Diskussion.

Wie schon in der Einleitung angeführt, kommen Kiefernsamen 
mit unvollständiger oder modifizierter Embryoentwicklung haupt
sächlich in Gebieten mit ungünstigem Klima — z. B. in den hohen 
nördlichen Breiten — vor. Solche Verschiedenheiten in der Ent
wicklung der Embryonen findet man in mitteleuropäischen Kiefern
provenienzen sehr selten, da dort hauptsächlich nur Samen mit voll 
entwickelten Embryonen (Klasse IV) Vorkommen (Bartels 1956, 
Roiimeder 1957). Der Einfluss der klimatischen Faktoren auf die 
Samenentwicklung wird auch durch die Tatsache bestätigt, dass die 
Pfropflinge der Kiefernhäume aus dem Norden, wenn sie nach süd
lichen, klimatisch günstigeren Breitengraden verpflanzt werden, 
Samen mit voll entwickelten Embryonen produzieren (Simak & 
Gustafsson 1954). Die Idee von Samenplantagen in den nordi
schen Ländern gründet sich u. a. auch auf diese Erfahrungen 
(Andersson 1960).

Die unvollständige Entwicklung der Embryonen wird gewöhnlich 
von schlechter Endospermbildung begleitet (vgl. die Trocken- 
Su. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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gewichte der Kl. IIP mit Kl. IV in Fig. 2). Das Endosperm solcher 
nicht voll entwickelter Samen erscheint auf den Röntgenaufnahmen 
oft geschrumpft oder zeigt eine schwächere Absorption der Röntgen- 
strahlen (s.g. B-Endosperm, vgl. Müller-Olsen & Simak 1954).

Die parallel laufende Entwicklung von Endosperm und Embryo 
in Kiefernsamen wurde von Håkansson (1956) beobachtet. Schon 
einen Monat nach der fertilisation (im Sinne dieser Arbeit etwa 
kurz vor dem Erreichen des IIP Stadiums) geschieht eine sukzessive 
Anhäufung von Reservestoffen in den verschiedenen Schichten des 
Endosperms. Konar (1958) nimmt an, dass der Embryo, nach dem 
Eindringen in das Prothallium, physiologisch sehr eng mit diesem 
verbunden ist und dass zwischen beiden durch enzymatische Akti- 
\itäl ein gegenseitiger Austausch (z. B. freie Aminosäure) stattfindet. 
Sichtbare Veränderungen im Endosperm wurden notiert, auch nach
dem der Embryo die volle Länge erreicht hatte (Håkansson 1956). 
Die Keimfähigkeit solcher, physiologisch nicht ausgereifter, doch 
anatomisch vollentwickelter Samen ist schwach oder bleibt ganz aus, 
wie es auch von Simak (1966) an frühgesammelten Zapfen be
obachtet wurde.

Ungünstige Klimaeinwirkung bei der Samenausreife oder frühes 
Einsammein und Klängen der Zapfen verursachen, dass der Trans
port der Baustoffe vom Mutterbaum über den Zapfen zu den Samen 
zu Irüh abgeschnitten wird, wodurch Störungen in der anatomischen 
und physiologischen Embryoentwicklung entstehen können. In 
extremen Fällen, z. B. bei der Gewinnung der Samen im Stadium 
IIP, führt dies zum Absterben der Embryonen. In anderen Fällen 
ist die Samenqualität zwar schlecht, kann jedoch durch gewisse 
Behandlung, z. B. durch die Stratifikation (Simak & Gustafsson 

19o9), oder durch eine sorgfältige Lagerung der frühgesammelten 
Zapfen (Huss 1953, Nordstrom 1955, Edlund 1959, Simak 1966, 
Kardell 1967) verbessert werden. Ein normaler Reservestoffaufbau 
in den Samen spielt folglich für die späteren Keimungsprozesse eine 
entscheidende Rolle.

In vorliegender Untersuchung wurden die Zuckervorräte in 
Kiefernsamen verschiedenen Embryoentwicklungsgrads (IIP, II, 
III, IV) studiert. Die Zucker gehören wie bekannt zu den wichtigsten 
Energiequellen der Samen, obwohl der G-Zucker in Kiefernsamen 
nur 4,49 % der im ruhenden Samen enthaltenen Trockensubstanz 
ausmacht (nach Räder-Roitzsch 1957). In unseren Analysen liegt 
der entsprechende Wert etwa um 1 % tiefer (für Kl. IV). Der Unter
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schied kann der verschiedenen Herkunft oder — genauer gesagt — 
der unterschiedlichen physiologischen Ausreife der Samen zuge
schrieben werden.

Die absolute Zuckermenge in einem Samen ist sehr veränderlich. 
Aus Tab. I geht hervor, dass während der Embryoentwicklung 
erstens eine Zufuhr oder Bildung von Zucker in den Samen vor sich 
geht, und zweitens dass sowohl im Endosperm als auch im Embryo 
eine Umlagerung des Zuckers geschieht. Der G-Zuckergehalt nimmt 
mit Ansteigen der Embryoklasse im Endosperm ab (abgesehen von 
Kl. IIP, wo die Werte weniger gesichert sind, vgl. Methodik), und im 
Embryo stark zu. Der R-Zuckergehalt sowohl im Endosperm als 
auch im Embryo nimmt massig zu.

Beim Vergleich der Zuckerkonzentration im Embryo (y/mm3) 
und im Endosperm (y/mg) stellte sich heraus, dass die R- und 
G-Zuckerkonzentration in Embryonen aller Entwicklungsstufen 
höher ist als die in den entsprechenden Endospermen. Weiter wurde 
festgestellt, dass die Embryonen der niedrigeren Embryoklassen 
bedeutend höhere Konzentrationen von R-Zucker und G-Zucker 
enthielten als die der höheren. Dasselbe trifft auch für den G-Zucker 
im Endosperm zu (cf. Jensen u. a. 1967 a in Fichten-Samen ver
schiedener Ausreifung). Auch Rediske (1961) hat gefunden, dass 
der R-Zuckergehalt der Douglasiensamen mit der Ausreifung ab
nimmt; die Samen erreichen nach seinen Versuchen volle Reife, 
wenn sie 13 mg/g (oder weniger) R-Zucker enthalten. Seiner Mei
nung nach können sogar auch unreife Samen mit einem R-Zucker
gehalt vom 22 mg/g (oder weniger) gesammelt werden, sie müssen 
aber dann in den Zapfen unter geeigneten Bedingungen zur Nach
reife gelagert werden. Der R-Zuckergehalt der Samen verringert sich 
bei diesen Nachreifungsprozessen, die Keimfähigkeit wird dagegen 
erhöht. Die relative Anhäufung der energieliefernden Bestandteile 
kann in den nicht reifen Samen als normale Erscheinung betrachtet 
werden. In nordschwedischen, durch die klimatischen Bedingungen 
oft nicht normal entwickelten Samen (z. B. Weiterentwicklung 
mehrerer Embryonen eines Samens), kann die hohe Zuckerkon
zentration möglicherweise auch als eine Folge irgendwelcher äusseren 
Einflüsse auf die Samenontogenese entstehen. Diese Ursachen 
näher zu erglinden, wäre von Nutzen bei der Wahl des Zeitpunktes 
für die Zapfeneinsammlung, der Zapfen- und Samenlagerung, der 
Samenstratifizierung usw.

Von allen Zuckerarten ist Saccharose in den Samen am höchsten 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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vertreten, ihre absolute Menge nimmt im Embryo zu, je besser dieser 
entwickelt ist. Dies ist an sich selbstverständlich, wenn man bedenkt, 
welche wichtige Energiequelle dieser Zucker in den ersten Stadien 
der Samenkeimung darstellt (vgl. Hattori & Shiroya 1951, Jensen 
et al. 1967 5). Besondere Beachtung verdienen noch die Oligo
saccharide Raflinose und Stachyose, die im Endosperm aller 
Samenklassen und auch in Embryoklasse II, III und IV reichlich 
vertreten waren. Diese Zuckerarten wurden bei früheren Unter
suchungen von Kiefernsamen aus Zentraleuropa nicht beobachtet 
(Simancik & Berta 1964).

Qualitative Unterschiede im Zuckergehalt scheinen auch in ver
schiedenen Pinus-Arten vorzuliegen. Konar (1958) fand z. B. in den 
ausgereiften Samen von Pinus roxburghii nur zwei Zuckerarten, 
nämlich Saccharose und ein unbekanntes Trisaccharid. Fruktose 
und Glukose, die bei unserem Versuchsmaterial vorkamen, ver
schwanden aus den Pinus roxburghii-Samen während der späteren 
Embryoentwicklung. Ähnlich wie Konar fanden auch wir in un
seren Analysen eine unbekannte Substanz mit Reduktionseigen
schaften, die in den Embryonen aller Klassen, jedoch nicht im 
Endosperm vorkommt. Der niedrige Rf-Wert lässt vermuten, dass es 
sich hier um ein Tri- oder Tetrasaccharid handelt.

Parker (1957), Jeremias (1964) u. a., welche die Schwankungen 
der Kohlenhydrate in den vegetativen Organen der Holzarten stu
dierten, meinen, dass das Vorkommen verschiedener Zuckerarten 
von der Anpassung der Pflanzen an verschiedene Klimate abhängt. 
Ähnliche Abhängigkeit der Jahresschwankungen von Kohlen
hydraten hatte schon Lidforss (1907) bei der Untersuchung der 
Stärkeregeneration in den Pflanzen von Südschweden und Italien 
beobachtet. Langlet (1936) hat festgestellt, dass der Zuckergehalt 
in Kiefernnadeln (Pinus siluestris) für eine Provenienz charakteristisch 
ist; die nordischen Kiefern enthalten in den Nadeln mehr Zucker als 
die südlichen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch der Zucker
gehalt der Samen provenienz-spezifisch ist, was bei der Herkunfts
identifikation der Samen ausgenutzt werden könnte. Mit Hinsicht 
auf die qualitative und quantitative Fluktuation der Zucker in unter
schiedlich entwickelten Samen — wie es in dieser Arbeit bestätigt 
wurde — muss jedoch das Entwicklungsgrad der Samen bei solchen 
Analysen berücksichtigt werden. Ob Unterschiede in der chemischen 
Zusammensetzung der Samen von Provenienzen oder Arten klima
tisch oder genetisch bedingt sind, kann natürlich nur durch beson- 
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dere Versuche entschieden werden; z. 13. in reziproken Provenienz- 
versuchen.

Zu den Analysen wurden absichtlich Samen verwendet, die mit 
Methoden der Praxis, nämlich durch das Klängen der Zapfen bei 
45-50°C, gewonnen wurden. Diese Klängtemperatur ist für die 
normalentwickelten Samen nicht schädlich. Immerhin sind die 
schlecht entwickelten Samen für diese Temperaturen empfindlicher 
(He rmelin 1958) und es ist also möglich, dass in den Samen der 
niedrigeren Embryoklassen während des Klängens gewisse biolo
gische und biochemische Veränderungen vorgehen konnten. Diese 
Frage wird z. Z. näher untersucht.

Zusammenfassung.

Die Samen von Pinus silvestris L. (Provenienz: Schweden, Lat. 
67°—68°) wurden röntgenographisch nach dem Entwicklungsgrad in 
vier Embryoklassen (IIP, II, III, IV, vgl. Fig. 1) eingeteilt. Solche 
Samentypen sind sehr gewöhnlich in den Kiefernpopulationen der 
nördlichen Breiten.

In jeder Embryoklasse wurden qualitative und quantitative 
Zuckeranalysen (GZ = Gesamtzucker, RZ = reduzierende Zucker) 
durchgeführt. Es wurde dabei festgestellt:

1. Vgl. Tab. I und Fig. 3. Samen mit schlecht entwickeltem 
Embryo zeigen niedrigeren Zuckergehalt, als anatomisch vollent
wickelte Samen. RZ im Embryo und Endosperm, und GZ im Embryo 
nimmt mit besserer Embryoentwicklung zu. GZ im Endosperm sinkt 
während der Embryoentwicklung dagegen ab, was wahrscheinlich 
der GZ-Umlagerung vom Endosperm zum Embryo zuzuschreiben 
ist.

2. Vgl. Tab. I und Fig. 4. Die Zuckerkonzentration ist im Embryo 
aller Klassen höher als im Endosperm. Dabei nimmt die GZ- und 
RZ-Konzentration höherer Embryoklassen sowohl im Endosperm 
wie auch im Embryo ab — mit der Ausnahme der RZ-Konzentration 
im Endosperm, wo sie in allen Embryoklassen mehr oder weniger 
gleich ist.

3. Vgl. Tab. II und Fig. 5. Nach den Ergebnissen der semiquan
titativen Analysen macht Saccharose den grössten Teil der Zucker 
im Samen aus. In kleineren Mengen wurde Glukose, Stachyose und 
Raffmose gefunden. Fruktose, Galaktose, Maltose, Ribose und 
Rhamnose wurde nur in Spuren festgestellt. Ausserdem wurde in 
Su. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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Embryonen — und nur in Embryonen — aller Klassen eine unbe
kannte Substanz nachgewiesen, die wahrscheinlich zur Raffinose- 
Zuckergruppe gehört (mit Rf=0,04).

Diese Arbeit wurde im Institut für Forstgenetik der Königlichen Forst
lichen Hochschule in Stockholm durchgeführt. Wir danken Herrn Professor 
Åke Gustafsson, dem Chef des Institutes, für seine vielseitige Unter
stützung. Einer der Autoren (F. Simancik) möchte sich an dieser Stelle 
besonders dafür bedanken, dass es ihm ermöglicht wurde, am Institut als 
Gastforscher zu arbeiten. Weiterhin gilt unser Dank Frau Christa Cekic, 
die uns bei der Ausführung der umfassenden Laborarbeiten aufopfernd 
geholfen hat.

Die Arbeit ist ein Teil eines Versuchsprogrammes, das von Stiftelsen 
Norrbottens bzw. Stiftelsen Västerbottens läns konjunkturutjämningsfond 
för det enskilda skogsbruket unterstützt wird.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

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

Några växtgeografiskt intressanta lavfynd.

Under mina resor i olika delar av Skandinavien på senare år, i samband 
med collematacé-studier och undersökningar rörande epifytvegetationen på 
kvistar, har en del växtgeografiskt intressanta lavfynd gjorts, vilka tidigare 
icke blivit publicerade. De viktigaste av dessa omnämnas nedan. Några andra 
fynd ha även medtagits. Beläggexemplar för de flesta finnas i mina egna 
samlingar (vanligen också i offentliga herbarier). — Första namnet i lokal
angivelsen (efter landskap el. dyl.) avser socken (för Norge herred) eller 
motsvarande.

Följande två arter äro nya för Skandinavien: Thyrea nigritella, Pannaria 
sampaiana. Ochrolechia-arten är tidigare icke angiven för Sverige.

Thyrea nigritella Lettau (Flecht. Mitteleur. VII i Fedde, Repert., Beih./ 
Bd. 119:5, 1942, s. 276). — Östergötland. V. Tollstad: Omberg, Alvastra 
branter, Store Klint, periodvis översilade klippor (1964 Nils Hakelier, det. 
Degel.). Enligt insamlaren växte arten tillsammans med den sällsynta 
Heppia euploca (tidigare känd från trakten, se Degelius 1946 s. 294). Sub- 
stratet är silikatsten, förmodligen med kalkpåverkan. — Norge. Opland. 
Sel: Solgjem, S-expon, skifferbrant, c. 420-450 m (1949 Sten Ahlner, s.n. 
Thyrea pulvinata, S). — Apothecier ej observerade.

Överraskande fynd. Denna lav är tidigare känd från några få lokaler i 
Alperna (Tyskland, Schweiz, Italien1). Den är emellertid närstående den i 
Sverige på Öland och Gotland samt i Dalsland förekommande Th. pulvinata 
(se nedan). Från denna skiljer sig Th. nigritella i flera karaktärer: bålen är 
mörkare (m. el. m. svart) och ofta tydligt glänsande, vanligen med kortare 
och bredare lober, tydligare veckade; isidier större och mer framträdande 
(vissa exemplar dock med sparsamma isidier), ofta utväxande på moder- 
individet bildande korta accessoriska (ofta konkava och apothecie-lika) 
smålober (liknande lober kunna även bildas direkt från bålen). (Accessoriska 
smålober mycket sparsammare hos Th. pulvinata.) — Arten har också för
växlats med Collema conchilobum (Flot.) Körb., som är synonym till 
C. crispum (Huds.) G. H. Web. (se Degelius 1954 s. 282, 290); i Arnolds 
Lich.exs. (nr 1596, jfr nedan) är den utdelad under namnet Collema furvum

1 Jag har sett exemplar även från tre lokaler i Genua-trakten i Italien (1931 och 
1934, leg. Sbarbaro, s.n. Collema conchilobum. LD, S). Vidare har jag konstaterat 
arten från en lokal i Bulgarien (1927, leg. Nikoloff, s.n. Omphalaria pulvinata, GB).

Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2



406 SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

Ach. f. conchilobum Flot. — Th. nigritella förekommer på såväl kalk- som 
silikatsten. Original-lokalen — »im Dorfe Jenesien bei Bozen» (1893, leg. 
Kernstock, Arnolds exs. nr 1596) — hänför sig till porfyrklippor (se ock 
Kernstock 1891 s. 712). — Arten är även utdelad i Poelts exsickat 
(Lichenes alpium) som nr 259, från Sydtyrolen.

Thyrea pulvinata (Schaer.) Mass. — Dalsland. Steneby: Skuggetorps- 
öns kalkbreccia (å annat ex.: Skuggetorpsön på kalk) (1870 J. Hulting, s.n. 
Collema furvum, det. W. Nyländer, GB, UPS). Inblandade arter: Collema 
cristatum, Lempholemma isidioides. Uppgiften om Collema furvum hos Hul
ting 1900 (s. 89) avser alltså Thyrea-arten (men C. luniforme = furvum finns 
också på ifrågavarande lokal, se Degelius 1954 s. 341).

Den första, felaktiga bestämningen har åstadkommit, att detta intressanta 
fynd så länge varit okänt. Arten är i Sverige tidigare blott bekant från Öland 
och Gotland, där den förekommer på exponerade flata kalkhällar (se t. ex. 
Du Rietz 1925 s. 42, Degelius 1954 s. 127). Den dalsländska fyndorten hör 
närmast ihop med norska förekomster (arten är känd från Oslo-trakten, 
Gudbrandsdalen m.m.).

Collema glebulentum (Cromb.) Degel. (Degelius, Genus Collema in 
Europe i Symb. bot. ups. 13:2, 1954, s. 406).— Bohuslän. Foss: Kvistrum- 
dalen, branta fuktiga och skuggiga bergväggar, många ex. (1957 Degel.).
- Västergötland. Kålland. Rackeby: Jarlehus, brant strandklippa vid 

Vänern, ett 10-tal små ex. (1961 Degel.). — Östergötland. Motala: Le- 
munda, strandklippor vid Vättern (1965 Nils Hakelier). -— Södermanland. 
Julita: Fiskeboda, norra sidan av halvön Edet SO om Fyrholmen, NO- 
vända klippor vid Hjälmaren (1965 Nils Hakelier). — På samtliga lokaler 
som vanligt steril. — Denna »arktisk-alpina» art är sällsynt i Sydsverige (se 
Degelius l.c.).

Collema occultatum Bagl. — Gotland. Tingstäde: vid skolan, på död 
poppel (Populus sp.) vid vägen (1965 Åke Pettersson, det. Degel.). C.ap. 
Tillhör var. populinum (Th. Fr.) Degel. — Arten är ny för Gotland. Se f. ö. 
Degelius 1954 (s. 245).

Leptogium Burgessii (L. ) Mont. — Norge. Hordaland. Austevoll: Mög- 
ster, på sten i tätt hasselkratt (1967 Per Magnus Jörgensen). Enligt insamla- 
ren förekom på sten i krattet en rik lavvegetation med bl. a. ett flertal 
oceaniska arter. — Skånevik: Skånevik, NO om kyrkan, på Fraxinus (1967 
Nils Hakelier). — Tysnes: ön Ånuglo (Anuglen), klippor nära gårdarna, 
många ex. (1927 Degel.). — C.ap. å alla tre lokalerna.

Denna karakteristiska omnivagt euoceaniska art påvisades för Skandi
navien för 32 år sedan (Degelius 1936) efter insamlingar i Norge av dr Her
man Persson (Rogaland: två lokaler vid Dirdal, 1936). Som framgår ovan 
hade arten dock 9 år tidigare samlats på en norsk lokal av mig själv, fast 
kollekten blivit liggande bland obestämda samlingar. Lokalen på Mögster 
(se ovan) torde vara den nordligaste kända för arten.

Pannaria sampaiana C. Tav. (Tavares, Liquen. Serra do Gerés i Port. 
Acta Biol. (B) 3:1-2, 1950, s. 76). — Norge. Rogaland. Forsand: Dirdal, 
Su. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2



SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN 407

dalen mell. fjorden och kyrkan, vid basen av västbranten (alltså Ö om älven), 
på fristående Fraxinus i äng, ett större ex. tills, med rikl. P. pityrea (1947 
Degel.). — Hordaland. Os: Rödsfjeldet, sluttningarna vid Björndalen, på 
mossbeväxta stora block i lövskogsvegetation (1953 Per-Olof Lindahl, det. 
Degel.). Inblandad bl. a. Normandina.— Nord-Tröndelag. Fosnes: Salen, 
ovan Graviken, gråal (Alnus incana) i bäckdal (1939 Sten Ahlner, s.n. P. leu- 
costicta v. isidiata). Inblandad: Normandina. — Samtliga ex. sterila.

Denna oceaniska art är tidigare ej angiven för Skandinavien. Dess ut
bredning omfattar f. ö. Atlantkusten från Skottland till Portugal samt västra 
delen av Medelhavsområdet. Själv har jag samlat den i Skottland, Spanien 
(Cantabriska bergen) och Tunisien. Apothecier synas vara ytterst sällsynta 
(se Lindahl 1955 s. 19).

Umbilicaria grisea Hoffm. [syn. U. murina (Ach.) DC.].— Bohuslän. 
Kville: Fjällbacka, Sälvik, rikl. på ett par stora block i bergssluttning mot 
havet (1940 Degel.). — Kville: berget S om Yeberg, klippvägg i S-brant, 
samt Backa (V om Rabbalshede), sprängt block vid vägkant, ett enda ex. 
tills, med ett flertal andra umbilicariacéer (1962 T. E. Hasselrot & Degel., S). 
— Lycke: Älgön, Framnäs, nära brunnen vid vägen till Kalvhagen, m. el. m. 
täckande c. 2 m hög bergvägg mot S (m. el. m. beskuggad av ett par yngre 
askar) (1967 Degel.). — Samtliga ex. sterila.

Denna sydliga art är sällsynt i Sverige. De flesta fyndorterna ligga i de 
sydöstra landskapen. I Bohuslän är en enda lokal tidigare bekant (Solberga). 
Se f. ö. Degelius 1932 (s. 282-283).

Ochrolechia Elisabethae-Kolae Vers. [Verseghy i Ann. Hist.-nat. Mus. 
Nat. Hung. 50,1958, s. 75 (»elisabethi koli», jfr densamma i Beih. Nova Hedw.
l, 1962, s. 84)]. — Härjedalen. Storsjö: strax SV om Mittåhammarn, 
reg. alp. inf. c. 1000 m (1948 Degel.). Ster. — Tännäs: Ramundberget, NO- 
sidan nära p. 931, gräns. reg. alp.-reg. subalp. c. 900 m, block (1948 Degel.). 
Ster. —Tännäs: St. Mittåkläppens NV utlöpare, reg. alp. inf. c. 1050 m (1948 
Degel.). C.ap. — Samtliga prov bestämda av dr Verseghy.

Denna art är tidigare angiven för Alaska och Norge (Dovre). Av ovan
nämnda fynd att döma är den rätt utbredd i Härjedalens fjälltrakter, och 
den bör kunna anträffas även i andra delar av svenska fjällkedjan. Vanlig 
torde den dock icke vara; om så vore fallet skulle den med sitt karakteris
tiska utseende vara mer samlad. Den tillhör tartarea-gruppen och skiljes 
från övriga arter främst genom bålfärgen som här är gulbrun (»ochraceus» 
enl. Verseghy), ibland stötande i rött, ofta glänsande. Bålen är tjock, skör; 
soredier och isidier saknas. Arten växer över mossa och döda växtrester eller 
direkt på sten (ej kalksten).

Lecanorapertusarioides Degel. (Degelius, Flecht. N. Skaftön i Uppsala 
Univ. Årsskr. 1939:11, 1939, s. 157). — Västergötland. Vänersnäs: Halle
berg, Hallesnipan, strax Ö om Predikstolen, ett expon, större diabasblock 
vid stranden av Vänern (1961 Degel.). Ett enda, ej fullt 1 dm2 stort och ster. 
ex. anträffades (på en brant yta). Lavvegetationen, som på detta block var
m. el. m. täckande, bestod huvudsakligen av skorplavar. En förteckning 
över de på detta och närliggande block förekommande lavarna upptager

Sv. Bot. Tidslcr., 62 (1968) : 2



408 SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

främst följande arter: av skorplavar Lecanora atra, L. inlricata, L. lacustris, 
L. verrucigera, Lecidea macrocarpa, L. panaeola, L. pantherina, Ochrolechia 
tartarea, Pertusaria corallina, P. dealbata ( -leucosora), Rhizocarpon geogra- 
phicum; av andra lavar Cladonia spp. (mest pyxidata), Ephebe lanata 
(lokalt rikl.), Parmdia physodes, P. saxatilis (täml. rikl.), P- sorediosa, P. 
stenophylla. Även diverse mossor (bl. a. Dicranum scoparium, Hypnum 
cupressiforme, Isothecium myurum, Grimmia- och Rhacomitrium-arter). (De 
flesta noterade lavarterna äro nya för Halleberg. Under ett besök där 1927, 
se Degelius 1929, undersöktes huvudsakligen platån och branterna, ej 
stranden.)

L. pertusarioides är tidigare blott känd från Västkusten, där den speciellt i 
Bohuslän är mycket spridd och i vissa områden tämligen allmän. Den tillhör 
det maritima elementet, omfattande arter bundna till kusten men förekom
mande ovan stranden. (Detta element bland skorplavarna har studerats bl. a. 
av Magnusson, se Magnusson 1935; se också Degelius cit. arb. 1939 s. 25.) 
Den nu upptäckta lokalen vid Vänern är sålunda intressant och kan jäm
föras med förekomsten där av arter som Anaptychia fusca och Ramalina 
siliquosa.

Parmelia elegantula (Zahlbr.) Räs. — Norge. Vestfold. Larvik: bok
skogen, spars. på en medelstor Fagus (1962 Degel.). Ster. Tills, med bl. a. 
P. subaurifera.

År 1947 fann jag denna art i Rogaland (Sandnes) som ny för Norge. Lo
kalen har hittills varit den enda kända i landet. I sydvästra Sverige och i 
Danmark är arten bekant från många ställen (se Almbohn 1948 s. 143).

Parmelia laciniatula (Flag.) Zahlbr. - Bohuslän. Tanum: Mjölkeröd, 
»Sorbus suecica? in an avenue» (1951 A. H. Magnusson, UPS). Spars. c.ap.
- Västergötland. Alingsås: Nolhaga, »Acer in an avenue» (1955 A. H. 

Magnusson, UPS). Ster. — Torsö: ön Torso (utanför Mariestad), villa Strand
klippan (vid Östersundet), på två jätteoxlar (Sorbus intermedia) i trädgården, 
lokalt täml. rikl. på stam och grövre grenar (1956 Degel.). Ster. Oxlarna 
ifråga hyste en rik lavvegetation och -flora, mest bestående av vanliga arter; 
i intim kontakt med P. laciniatula växte bl. a. den närbesläktade P. exaspera- 
tula (ännu en brun P.-art noterades, glabratula).

Genom fynden i Tanum och Torsö har denna sydliga arts kända nord
gräns i Sverige ej obetydligt förflyttats (lokalen i Torsö är den nordligaste). 
De närmaste förut bekanta lokalerna återfinnas i sydligaste Bohuslän och i 
Göteborgs-trakten (se utbredningskarta hos Almborn 1948 s. 1511). In
tressant är också förekomsten av apothecier på en av lokalerna; sådana ha 
förut icke anträffats i Skandinavien.

Buellia canescens (Dicks.) De Not. — Danmark. Langeland. Magleby: 
Brolykke, på flera ex. av Ulmus i allén, lokalt rikl. (1967 Degel.). Ster. En 
rik lavflora på dessa almar (Xanthoria parietina dominerande; vidare bl. a. 
Caloplaca luteoalba, Iiaematomma coccineum v. porphyrium, Opegrapha atra, 
Parmelia acetabulum).

1 Lokalen i Älvsåker (norra Halland) har på kartan kommit att placeras för långt 
mot norr.
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Denna lätt igenkännliga skorplav är förut samlad på ett 20-tal danska 
lokaler (endast två svenska, i Skåne), men den är ny för Langeland. Somma
ren 1966 hade jag tillfälle studera arten även på Christiansö vid Bornholm, 
varifrån den förut är känd (den är här lokalt riklig, speciellt på en äldre 
Ulmus nära bron men även på murar). Artens utbredning och ekologi har 
ingående behandlats av Almborn (1948 s. 173-178).
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Institutionen för systematisk botanik, Göteborgs universitet.
Gunnar Degelius.

En förekomst av Hypericum humifusum L. vid Göteborg.

I början av september 1963 anträffade jag i min trädgård strax söder om 
Göteborg (se nedan) ett stort, rikt blommande och fruktbärande exemplar 
av ovannämnda växt. Det uppträdde som ogräs i ett trädgårdsland och hade 
förmodligen ditkommit med jord som tillförts föregående år (varifrån denna 
jord härstammar, har jag ej lyckats få klarhet i). Arten finnes fortfarande 
kvar (1967) och har rikligt förökat sig (dock inom en begränsad yta). Som 
ogräs i trädgården förekommer även — lokalt rikligt — Oxalis europaea 
Jord. ( =0. strida auct.), jfr nedan.

Lokalen ifråga är närmare bestämt Askim socken: Trollåsen, Trollgården 
(Jättegrytsvägen 3) och tillhör Västergötland. Thjpericum-arten, i stort sett
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sällsynt i vårt land (se nedan), är tidigare icke anträffad i detta landskap. I 
Lindmans flora (båda uppl., 1918 och 1926) finns den uppgiven för Göte
borg men »varpå denna uppgift stöder sig har ej kunnat utrönas; beläggex. 
finnas ej» (Harald Fries: Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och orm
bunkar, 1945, s. 323). Närmaste kända fyndort är belägen i nordligaste Hal
land, en åker i Lindome socken, där växten förekom i sällskap med bl. a. 
ovannämnda Oxalis-art (Folke Lundberg i SBT 46, 1952, s. 492). Av
ståndet mellan lokalerna är endast 12 å 13 km. Hypericum-arten är även 
känd från några få lokaler i Bohuslän (se Fries l.c.); f. ö. omfattar dess 
svenska utbredning Skåne (där den har sin största förekomst), Blekinge och 
östligaste Småland. (I Danmark är den vanligare.)

Gunnar Degelius.

Embryological Studies in the Genera Sparganium and Typha.
A Preliminary Report.

The embryological conditions in the genera Sparganium and Typha are 
still very inadequately known. The systematic position of the genera is also 
a matter of dispute. Usually they are referred to separate families, Spar- 
ganiaceae and Typhaceae respectively, which together with Pandanaceae 
form the order Pandanales. Some authors, e.g. Hutchinson (1959) and Har- 
ling (1958), are however of the opinion that the families first mentioned 
are not closely related to Pandanaceae and that they therefore should be 
removed from the Pandanales. In the discussion of their systematic position 
embryological characters, such as development of the antipodes and the 
endosperm, have played an important role. It is therefore necessary to ob
tain as soon as possible full information concerning the embryology of the 
taxa in question.

During the course of the present investigation I have collected material 
of several species of Sparganium and Typha, and although the work is not 
yet completed some preliminary results will be presented below.

In 1899 Campbell published two papers on the embryo sac development 
in some species of Sparganium, mainly S. simplex Huds. and S. Greenii Mo- 
rong. He states that the early development probably follows the Polygonum- 
type; that after the fertilization the antipodes enlarge to several times their 
original dimensions and present all the appearances of actively growing 
cells; that the first division of the endosperm nucleus takes place at about 
the same time as the first nuclear division occurs in the antipodal cells; that 
before any cell division takes place in the endosperm the antipodal cells have 
increased enormously in size and have divided until they form a con
spicuous hemispherical cell-mass, each cell clearly defined and uninucleate 
and that the group of antipodal cells functions as an endosperm in the early 
stages of development.

In 1912 Tischler expressed his doubts regarding the multiplication of the 
antipodes. He noticed a similarity to the Helobial type of endosperm. Palm 
(1915) expressed similar thoughts. Schürhoff (1920) made some research 
and later stated that Campbell was right. His investigation seems to be 
quite inadequate, however.
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My own studies on the embryology in Sparganium erectum L. have given 
the following results. The embryo sac development follows the Polygonum- 
type. The antipodes do not enlarge after the fertilization. The primary en
dosperm nucleus is very large and moves from the central part of the sac to
wards the antipodes. There it divides and this results in a partition of the 
embryo sac into two chambers. In the micropylar chamber the formation of 
cell-walls occurs later on. The cells are first uninucleate, later multinucleate. 
After a couple of free nuclear divisions in the chalazal chamber wall forma
tion takes place. The cells are first uninucleate and form a big cell mass. In 
later stages, however, they are multinucleate and thus similar to the cells in 
the micropylar endosperm chamber, a fact that is worth noting. I have 
found rests of the three antipodes in old stages where the cells in the chalazal 
chamber form a big hemispherical cell mass.

Evidently Campbell was wrong and so was Schürhoff. Sparganium has 
a Helobial-type of endosperm and no multiplication of the antipodes.

Schaffner (1897) described the development of the embryo sac in Typha 
latifolia. He states among other things that the ES is of tetrasporic origin 
and that no definite cell walls can be distinguished around the three anti
podal nuclei.

Dahlgren (1918) describes the early embryo sac development in T. lati
folia. His results were in direct contrast to those of Schaffner. His observa
tions show that four megaspores develop from the EMC. He describes the 
development up to the four-nucleate stage and states that a normal eight 
nucleate sac is probably formed. Schürhoff (op. cit.) raises the question as 
to whether Typha like Sparganium has a multiplication of the antipodes. 
His pupil Schoenebeck reported in 1924 some observations in old stages of 
Typha minima Funk. The figures show several cells in the chalazal end of 
the ES. Some of them are in the stage of division. Schoenebeck means that 
a multiplication of the antipodes has taken place. The author also reports 
that the newly organized eight-nucleate ES has three antipodal cells and not 
only antipodal nuclei as Schaffner stated. There is no figure to support 
this statement, however. Graef (1955) describes the complete development 
of the ES up to the eight-nucleate stage according to the Polygonum-type in 
Typha latifolia and T. angustifolia L.

My own study of Typha latifolia indicates that after the fertilization the 
large primary endosperm nucleus moves towards the antipodes. It divides 
and after the division a partition of the embryo sac into two chambers takes 
place. In both chambers free nuclear devisions occur. I have been able to 
follow stages up to four nuclei in the chalazal chamber. Thus, so far, the de
velopment is similar to that of Sparganium erectum. They both have a Helo- 
bial type of endosperm. Sparganium erectum does not have a multiplication 
of the antipodes and I have found no sign of it in Typha latifolia either.

A more detailed report with figures will follow.
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Inger Asplund.

Bidrag till Hallands flora.
Leucorchis albida (L.) E. Mey.

Ahlfvengren omnämner i Hallands Växter (1924), att Leucorchis albida 
flerstädes förekommer sparsamt till måttligt i södra och mellersta Halland. 
Någon lokal för Hishults eller Knäreds socknar angives dock icke.

I Stubbhult, Hishults socken, såg jag L. albida första gången 1933. Loka
len var en örtrik, hård ängsmark beväxt med småbuskar av ek och nedbetade 
björkplantor samt enstaka vildaplar. Här slogs ängen med lie ända tills för 
12-15 år sedan. Senare användes den som betesmark. Ängen ligger 300 m SO 
om pkt 138 intill en ägoväg. Följande arter förekom i samhället:

Arnica monlana 
Hypochocris maculata 
Scorzonera humilis 
Campanula rolundifolia 
Succisa pratensis 
Galium saxatile 
Calluna vulgaris 
Viola canina

Lathyrus montanus 
Potentilla erecta 
Ranunculus acris 
Stellaria graminea 
Daclylorhiza maculata 
Carex panicea 
Deschampsia flexuosa 
Nardus stricta

Här fanns då 8 ex. 100 m S om denna lokal växte 2 ex. intill ägovägen och 
cirka 100 m N om lokalen fanns också 2 ex. i en öppen stenig äng. På dessa 
Sv. Bot. Tidskr., 62 (1968) : 2
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båda sistnämnda ställen är den sedan länge försvunnen. På förstnämnda 
plats finns den ännu och varje år syns 2-3 stänglar.

1935 i juli månad sågs 1 ex. i blom i Farhultsbygget, Hishults socken, i 
kanten av en slåtteräng (hårdvall) 500 m NNO om pkt 130. Denna äng är 
nu igenväxt med björk. I juli månad 1957 fann jag 3 ex. i Ågårds »Vång», 
Hishults socken, 400 m SV om vägskälet till Stubbhult (hård, seg Nardus- 
äng). Sommaren 1966 fanns på denna lokal 2 ex. i blom.

Vid Bollaltsbygget, Knäreds socken, fann jag den 1 sept. 1963 en ny lokal 
för L. albida 300 m NNV om pkt 93 väster om Krokån vid Norrefors. Loka
len, en SO-lutning, har varit beväxt med ekkratt, men är nu planterad med 
gran. Utöver L. albida antecknades vid denna lokal följande arter:

Hieracium umbellatum 
Scorzonera humilis 
Achillea millefolium 
Arnica montana 
Succisa pratensis 
Campanula rotundifolia 
Calluna vulgaris 
Potentilla erecta 
Genista pilosa 
Lathyrus montanus

Betula verrucosa 
Quercus petraea 
Platanthera bifolia 
Carex montana 
— pilulifera 

Molinia coerulea 
Nardus stricta 
Sieglingia decumbens 
Agrostis tenuis 
Festuca ovina

L. albida växte på en gammal skogsväg i sydostlig lutning. 7 ex. fanns på 
10 m längd av vägen och 50 m högre upp i backen sågs ytterligare 3 ex. vid 
några ekbuskar.

Den 28 juni 1965 fann Kjell Georgson samma orkidé i Hulrugered, Ö. 
Karup socken, 800 m SO om vägkorset i byn. Platsen är nu en igenväxande 
betesmark i SO-läge med yviga enstaka tallar, granar och halvmeterhög 
ljung. På en liten gräsbevuxen fläck förekom 3 ex. Trots ivrigt sökande både 
då och senare sågs ej flera. Följeväxterna i huvudsak de förut beskrivna, här 
tillkommer dock Ajuga pyramidalis.

Carex chordorrhiza L. fil.
Vid en exkursion den 8 juni 1962 fann jag Carex chordorrhiza i myrmar

kerna i södra delen av Knäreds socken, närmare bestämt markerna söder 
om Östrasjön i Kåphult. Den förekom över ett ganska stort område i myren, 
huvudsakligen i närheten av bäcken, som söderifrån går in i sjön. C. chor
dorrhiza växte där tillsammans med C. limosa, lasiocarpa och rostrata.

1,5 km sydost sjön, öster om bäcken, antecknades följande arter:

Carex chordorrhiza (i Sphagnum-tuvor) Menyanthes trifoliata
— dioica Andromeda polifolia
—- nigra Eriophorum angustifolium
— limosa Myrica gale
•— lasiocarpa Narthecium ossifragum
— rostrata Vaccinium oxycoccos
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Senare samma dag fann jag C. chordorrhiza vid bäckutloppet ur Am- 
sjön 1,5 km syd om Östrasjön. Här är närmaste omgivningen mycket sank 
och delvis bestående av gungfly. Båda sjöarna hör till samma myrkomplex.

Sommaren 1966, den 3 juli, påträffade K. Georgson och jag ovannämnda 
starrart på Hallandsås i Ö. Karups socken, byn Hulrugered, omedelbart 
väster om landsvägen V om pkt 164,7.

Slutligen en lokal från Hishults socken vid Tjölvelsjön i Stubbhult. Starren 
förekommer tillsammans med Carex lasiocarpa och C. limosa vid sjöns nord
västra ände, samt vid bukten på södra sidan.

Arten är enligt Ahlfvengren tidigare funnen i Halland vid Laxagården, 
Knävelstorp i Söndrums socken. Mig veterligt är den ej sedd på denna lokal 
i senare tid.

Carex vaginata Tausch.
Carex vaginata har en utbredning i Sverige, som i stort överensstämmer 

med C. chordorrhiza. Kommer nordöstifrån in i Halland och är huvudsak
ligen funnen mellan Lagan och Nissan. Lokalerna ligga så gott som alltid i 
nord- eller nordöstlägen, gärna skuggigt och där källdrag går fram. Synes 
trivas bäst i närheten av kallt, rörligt vatten.

Ahlfvengren anger arten från Hallandsås, Halmstad, Söndrum, Slätt- 
åkra och Enslöv. Jag har sökt mycket efter den på Hallandsås men ej fun
nit den där. Däremot har jag påträffat en grön form av C. panicea, som även 
förekommer på Skånesidan av åsen och som möjligen kan förväxlas med
C. vaginata. Från Skåne är den ej med säkerhet belagd (Weimarck, Skånes 
F'lora).

I södra Halland har jag antecknat C. vaginata från följande lokaler:

Ysby: Karsefors, källkärräng nära Lagafåran, ca 500 m nedom forsen.
» : » , källdrag » » , » 300 m » »

Knäred: Putsered, östsluttningen av bokskogen i Grötsjöhult i källdrag.
» : NV om Hult, källdal vid Lagadammen 200 m O om bron.
» : Öhn, 400 m ONO om Sjölandsberg, N om vägen till Putseredsjön.
» : Västralt, sluttningen N om byn, ymnig och dominerande i bok

skogen.
i) : Västralt, 300 m NV om pkt 129.
» : Bästhult, källängar 1,5 km NV om pkt 145.3.
» : Lagered, källdal 300 m NNV om pkt 88.45.
» : Gunnarsbygget, 500 m N om pkt 147.1.
» : Baggabygget, i källdrag 800 m NO om pkt 154.
» : Bollalt, V Krokån vid pkt 98.4.

Ränneslöv: N Hultabygget, flerst. i källdalar i N-sluttningen mot Laga
dammen.

» : Hultabygget, 500 m NV om Troshultabacken (pkt 112.2).

Lagan synes vara sydgräns för arten i Halland. Sydligast är Putsereds- 
lokalen, som ligger ca 4 km S Lagan. Att C. vaginata är vid sin gräns under- 
strykes även av detta, att den så gott som endast förekommer i närheten av 
utsilande vatten i nord- och östsluttningar och i skuggiga, svala lägen. Där- 
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för bör den eftersökas på sådana lokaler i dessa trakter, och särskilt Hallands
ås med sina många källdaler och källdrag i nordsluttningen kan med stor 
sannolikhet hysa arten någonstans.

Ledum palustre L.
Ledum palustre räknas till gruppen nordliga, eurasiatiska växter (Hultén, 

Atlas över växternas utbredning i Norden). Arten har en i Sverige över
vägande östlig utbredning. Den går dock i väster ut i Halland och påträffas 
här och var från mellersta delen och söderut i landskapet, huvudsakligen i 
mossarna inåt Smålands-gränsen.

Som komplettering till Ahlfvengren, Hallands Växter och E. Nordin, 
Förekomster av skvattram i Halland (Hallands Natur 1941), meddelar jag 
här de av mig upptäckta nya fyndorterna för Ledum i södra Halland.

Hishult: (1931) Kornhult, 400 m NO om Furet vid Grötsjöbäck (0,25 m2) 
V. Pehrson.

» : (1934) Bögilt, gamla torvgravar N om kvarnen öster om ån
(marken nu odlad).

»> : (1946) Kornhult, mosslagg S om Vanås bjär (ca 10 m2), V. Pehr
son.

» : (1964) Stubbhult, 350 m V om pkt 136 (ca 2 m2).
» : (1966) » , 600 m NO om Farhultsbyggetssjöns östra ände

(1 m2).
Knäred: (1943) Öhns skog, nära Hishultsgränsen 1,8 km S om Putseredsjö 

(5 m2).
» : (1965) Öhn, vid NO-änden av Öhns kolk (ca 3 m2).
» : (1965) Öhns skog, under kraftledningen 750 m N om Sjölands-

berg (4 m2). ,
» : (1965) Gunnarsbygget, mosskant, norra sidan av Bjällemossen

(någon m2).
Våxtorp: (1960) Koarp, mosslaggen 250 m V om Koarps Hus (1 m2).

Våxtorp. Yngve Johansson.

Ett par för Skepplanda socken i västra Västergötland nya fanerogamer.

Under en av Alingsås-kretsen av Svenska Naturskyddsföreningen i juni 
1967 företagen exkursion noterades två för Skepplanda socken i västra 
Västergötland nya fanerogamer. Socknen i fråga tillhör Ale härad, vars flora 
är mycket väl känd genom Skärman (1935*, 1941, 1942 och 1943) och
T. E. Hasselrot (1953*, 1954* och 1955).1 Utsikterna att där finna arter, 
som inte redan påvisats i området, är därför inte stora.

De åsyftade, för socknen —• liksom också för häradet i dess helhet — nya 
arterna är Glyceria declinala och Scirpus Tabernaemontani.

Den förra påträffades i ett vägdike omedelbart väster om Rapungaberget, 
en av traktens intressantaste och mest givande växtlokaler (se Skärman

1 De med asterisk försedda arbetena innehåller uppgifter från Skepplanda.
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1935). Den bildade här ett ganska individrikt bestånd. På lokalen förekom 
också dess vanligare släkting Glyceria fluitans. Detta gav anledning till un
dersökning, huruvida sammanträffandet av de båda arterna möjligen re
sulterat i hybridisering dem emellan. Så befanns emellertid inte vara fallet. 
Glyceria declinata’s nordiska utbredning är ännu föga utforskad. I Väster
götland når den enligt hittills föreliggande uppgifter, som man av ekologiska 
skäl har all anledning förmoda motsvarar de faktiska förhållandena, sin 
högsta frekvens i Skaraborgs län, där den anträffats på åtskilliga ställen 
(Walters 1948, Albertson 1951 och 1957, Hylander 1953, Larsson 1959 
b och Karl Hasselrot 1967), medan fynden i Älvsborgs län är mycket få
taliga (Carlsson 1963, Karl Hasselrot 1967; det i senare arbetet meddelas 
en av mig upptäckt förekomst i Bälinge socken, sedan några år tillbaka in
korporerad i Alingsås’ stad).

Fyndet av Scirpus Tabernaemontani gjordes vid Hajssjön (Harjsjön) 
SV om Alvhems station, helt nära Göta älv. Arten uppträdde där på västra 
stranden i ett ganska stort bestånd. Sjön är genom Skärmans 1934 och 1935 
publicerade arbeten bekant som + isolerad växtplats för en rad havsstrands- 
växter, bl. a. Atriplex latifolia, Blysmus rufus, Glaux maritima, Juncus 
Gerardi, Puccinellia distans, Spergula salina och Triglochin maritimum, vilka 
han här betraktar som relikter från atlantisk tid, då Götaälvsdalen ännu 
hade karaktären av en havsvik. — Scirpus Tabernaemontani är tidigare i den 
till Älvsborgs län hörande delen av Västergötland endast känd från Mjörn, 
där den nyligen upptäckts av Alingsås’ fältbiologer (Karl Hasselrot 1967). 
I Skaraborgs län är den funnen på ett 10-tal lokaler, på Kinnekulle, i Valle 
härads sjöområde, vid Hornborgasjön, vid kalkbruket i Dala och Sjöängen 
i Slöta o. s. v. (Rudberg 1902, Samuelsson 1934, Sundin 1957, Larsson 
1959 a och b, Hylander 1966, Karl LIasselrot 1967).
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RECENSIONER.

van Brummelen, J., A World Monograph of the Genera As- 
cobolus and Saccobolus (Ascomycetes, Pezizales). — Persoonia, 
suppl. 1. Rijksherbarium, Leiden 1967. 260 sid., 74 textfig. varav 5 utbred- 
ningskartor, 17 pl. Pris Hft. 40:—.

För inånga mykologer torde diskomycetfamiljen Ascobnlaceae vara väl
känd, eftersom den alltid behandlas i större svampfloror och läroböcker. De 
flesta av dess arter är koprofila, men åtskilliga växer även på ruttnande växt
delar, murken ved, jord, brandfläckar och annan död materia. Släktet 
Ascobolus [Pers.] Hook, beskrevs redan 1791 och kom att i närmare ett 
sekel framåt omfatta majoriteten av de då beskrivna, gödselbeboende disko- 
myceterna. Först i och med Boudiers berömda monografi 1869 erhölls en 
naturligare släktindelning. Ascobolaceae (»Ascobolei») urskiljdes och Ascobo
lus reducerades till att gälla arter med röda sporer liggande fritt i ascus. För 
arter med röda sporer sammankittade till en klump i ascus upprättade 
Boudier släktet Saccobolus, och de hyalinsporiga arterna fördes till andra 
släkten. Den röda eller violetta sporfärgen är unik och förekommer inte i 
någon annan diskomycetfamilj. Vanligtvis är också sporytan skulpterad på 
ett artspecifikt sätt, vilket har lockat flera forskare, t. ex. Le Gal 1947, till 
ingående undersökningar av ascoboléernas spormorfologi. I slutet av 1800- 
talet upptäckte cytologerna att dessa svampar var idealiska studieobjekt, 
och längre fram gjorde genetikerna samma erfarenhet. Många Ascobolus- 
arter, framförallt A. scatigenus (Berk. & Curt.) Brumm, och A. immersus 
[Pers.] Pers., har sedan dess utnyttjats intensivt inom den experimentella 
mykologin. Likaså för studier av sporspridning är ascoboléerna väl lämpade.

Med sin bok — den första världsmonografin sedan Boudiers — har 
van B. fyllt ett stort tomrum i diskomycetlitteraturen. På ett överskådligt 
sätt har han ställt samman ett stort material om en i flera avseenden viktig 
svampgrupp och gjort den tillgänglig även för den icke initierade. Mängden 
publikationer med någon anknytning till Ascobolus och Saccobolus är nu rätt 
svår att överblicka, t. o. m. för en specialist. Boken innehåller också rikligt 
med nyheter och intressanta resonemang.

Arbetet är uppställt enligt gängse sed. Först en allmän del innehållande 
en historisk översikt, material och metoder, morfologi och fruktkroppsut
veckling, cytologi, sexualitet och genetik, ekologi och utbredning. Den spe
ciella delen består huvudsakligen av beskrivningar, Synonymik, nomenkla
tur, bestämningsnycklar och kommentarer. Familjen delas i underfamiljerna 
Ascoboloideae (Ascobolus, Saccobolus), Ascodesmidoideae Brumm. (Ascodemis 
Tiegh. inkl. Cubonia Sacc.) och Theleboloideae Brumm, (åtskilliga släkten), 
varav de två förstnämnda innehåller arter med pigmenterade och den sist- 
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nämnda arter med hyalina sporer. Ascobolus, med 48 erkända arter, har 
van B. delat i 7 sektioner, under det att Saccobolus, med 18 arter, omfattar 
endast 2 sektioner. Till varje underfamilj, släkte och sektion finns bestäm- 
ningsschemata.

Sista kapitlet utgör en komplett genomgång av otillräckligt kända arter 
och över huvud taget alla svampar, som någon gång beskrivits under Asco- 
bolus och Saccobolus men nu förs till andra släkten. Boken avslutas med en 
drygt fem sidor lång litteraturlista, ett omfattande register samt ovan
nämnda planscher, som med ett undantag består av fotografier.

van B. nybeskriver 2 underfamiljer, 4 sektioner, 8 Ascobolus- och 3 
Saccobolus-arter samt gör 9 nykombinationer och ett nytt namn. Till
sammans med Korf och Bifai upprättar han också det nya släktet Mar
ea lie i na, baserat på A. persoonii Cr. och Peziza atroviolacea Delile ex de 
Seynes. Över 50 Ascobolus- och minst 12 SaccoöoZus-epitet har som nyhet 
reducerats till synonymer. Dasyobolus (Sacc.) Sacc. och Sphaeridiobolus 
Boud. ( =Phaeopezia Sacc.) har dragits in som sektioner under Ascobolus, 
och Ornithascus Vel. har gjorts synonymt med Saccobolus. Anserina Vel. 
placeras med tvekan i Ascoboloideae men behandlas inte närmare. Två mera 
iögonenfallande namnbyten är att A. magnifieus Dodge skall heta A. 
scatigenus, och att A. glaber [Pers.] Pers. är en Saccobolus och ersätter det 
välkända S. kervernii (Cr.) Boud.

En distinkt typografi och en klar disposition gör framställningen lättläst. 
Även materialförteckningen, med fynden ordnade alfabetiskt för varje land 
efter insamlare, är överskådligt gjord. Till det lediga intrycket bidrar i hög 
grad de många, ypperliga teckningarna, där alla 66 arterna utom en är av
bildade. Fotografierna är också så bra de kan bli. van B. har nöjt sig med 
fem utbredningskartor, vilket är förståeligt, så länge större delen av vår 
värld är floristiskt outforskad i fråga om dessa svampar. Det är faktiskt 
bara en av kartorna, som säger något om en arts reella utbredning, nämligen 
den som visar A. scatigenus: kosmopolit, värmekrävande.

I formellt hänseende finns föga att anmärka på, även om en detaljgransk
ning avslöjar, att arbetet inte är helt utan skavanker. Drygt 30 obligata sy
nonymer saknas, ett 10-tal kombinationer är gjorda tidigare än vad som 
uppges, och några referenser är inkorrekta, men detta gäller i huvudsak den 
ovan omtalade listan i sista kapitlet, på vilken van B. naturligt nog inte har 
lagt ner den största mödan. Auktorerna till Ascozonus ges ibland som (Ren- 
ny) Boud., ibland (Renny) Hans. Det senare är det rätta. A. lapponieus 
beskrevs av Karsten 1861 och inte 1870. Nomenklaturen för Phaeopezia 
Sacc. (sid. 61) framställs på ett förvirrande sätt och borde ha kommenterats. 
Ett förargligt misstag är att Laboratoire de Biologie Marine i Concarneau, 
Frankrike, har fått förkortningen ’CONC’, som tyvärr redan är upptaget av 
en botanisk institution i Concepcion, Chile, van B:s noggrannhet i detaljer 
framgår speciellt av att de geografiska namnen nästan genomgående är rätt 
placerade och citerade trots sentida gränsändringar och ortnamnsbyten. Dock 
har Kola, från vilken ort Karstens fynd av A. hyperboreus, A. lapponieus 
och A. rufopallidus härstammar, alltid legat i Ryssland och inte i Finland, 
och »Malornoiz» (sid. 190) i Siebenbürgen torde väl vara samma som Malom- 
wiz, en av Lojka ofta besökt lokal.
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Ett av bokens intressantaste och mest vägande avsnitt är redogörelsen 
för fruktkroppsmorfologin. Variationen inom familjen är stor. Den kon
ventionella, skålformiga typen av apothecium finns knappast, utan frukt
kropparna är vanligen plattade eller välvda, m. 1. m. oskaftade. Det egen
domligaste är emellertid förekomsten av kleistokarpi inom Åscoboloideae och 
Theleboloideae. Hymeniet hos dessa arter exponeras aldrig vid mognaden, 
utan asci bryter igenom fruktkroppsväggen. Några arter liknar till det 
yttre pyrenomyceter och har faktiskt av den anledningen blivit beskrivna 
som sådana. En annan extrem typ finns inom Ascodesmidoideae, där frukt
kroppen har reducerats till ett fåtal asci och parafyser sittande på ett 
basalt mycelium.

Termerna gymnokarp, angiokarp och hemiangiokarp, som brukas både om 
basidiomyceter och diskomyceter, anser van B. vara olämpliga. Dels har den 
sistnämnda termen använts på ett tvetydigt sätt i litteraturen, dels hänföi 
sig orden hos diskomyceterna — inte som deras etymologi antyder — till 
hela fruktkroppen, utan till hymeniet. Författaren har därför valt att skapa 
en ny terminologi och skiljer på kleistohymeniala och gymnohymeniala 
apothecier, den senare dessutom med två underavdelningar. I fruktkroppens 
utveckling urskiljer han en archi-, pro-, meso-, telo- och posthymenial fas. Allt 
detta finns vackert illustrerat på en utvikningsplansch. T. o. m. ordet apo
thecium har ersatts med det äldre ascoma, vilket emellertid förefaller 
onödigt, så länge det finns neutrala uttryck som fruktkropp eller askokarp.

Uppfattningen om de olika apothecietypernas taxonomiska värde har 
varierat. Vissa mykologer har ansett dem som släktkaraktärer, andra har 
givit dem lägre rang. Enligt van B:s åsikt är Ascodesmis-modellen tilli äck
ligt egenartad för att släktet skall kunna erkännas och t. o. m. klassificeras 
i en egen underfamilj. Inom Åscoboloideae— Theleboloideae behandlas givet
vis inte — har han däremot nöjt sig med att upprätta sektioner under Asco- 
bolus och Saccobolus. Detta medför att det kleistokarpa Dasyobolus inte 
längre kan behållas som släkte. Sphaeridiobolus har dock blivit nedrankat 
på andra grunder. Dess arter har sfäriska sporer, men denna karaktär 
räcker inte för att motivera släktets självständighet.

Beträffande Saccobolus har van B. kommit underfund med att de hop- 
klumpade sporerna är arrangerade på olika, tämligen konstanta sätt. Dessa 
egenskaper, korrelerade med andra karaktärer, t. ex. parafysernas färg och 
sporytans ornamentering, har legat till grund för hans sektions- och artin
delning.

van B:s argument för sin uppfattning om familjens högre taxa förefaller 
hållbara, men däremot är hans artsystematik inte alltid invändningsfri. 
Detta har troligen sin grund i en av monografins två svagheter, nämligen 
den illa behandlade ekologiska aspekten. Endast två sidor ägnas åt denna, 
och där skildras huvudsakligen olika slag av sporspridning, van B. hai inte 
gjort några sammanställningar över arternas frekvens på olika substrat. 
Inte heller har läsaren möjlighet att i efterhand rekonstruera deras grad av 
specialisering, eftersom Substraten nästan aldrig anges i fyndlistorna. Det 
är ju en väsentlig skillnad på om en art är m. 1. m. enhetligt frekvent på 
många olika slags substrat, eller om t. ex. flertalet fynd är knutna till en
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eller två substrattyper. Enligt recensentens åsikt har alla dessa svampar ett 
artkarakteristiskt substratval, vilket man har stor nytta av att känna till 
vid deras identifiering och klassificering. Författarens förbiseende på denna 
punkt kan vara en orsak till att flera arter givits en alltför vid omfattning.

S. versicolor (Karst.) Karst., en slätsporig art, huvudsakligen knuten 
till kogödsel, blir i van B:s tappning en eurytop, variabel art med släta el
ler vårtiga sporer av starkt växlande storlek. Men de som synonymer ansedda 
S. boudieri Oud. och S. pseudoviolascens Heimerl har vårtiga sporer, är 
uppenbarligen bundna till kaninspillning och torde representera egna arter. 
Säkert är inte heller den på rådjursspillning funna S. neglectus v. fallax 
Heimerl med släta men relativt små sporer identisk med S. versicolor. Där
emot växlar den violetta färgen hos fruktkroppar och parafyser åtskilligt 
allt efter belysningen, och det är nog motiverat att reducera S. violascens 
Boud. till en synonym, van B. erkänner dock själv att det finns starkt vio
letta former, där pigmenteringen tycks vara oberoende av ljuset.

A. furfuraceiis Pers. ex Hook, har också givits en tämligen vid defini
tion. van B. urskiljer inte mindre än sex fruktkroppstyper men ger dem 
inget systematiskt värde. Det skulle kunna vara givande att närmare under
söka dessa formers substratval, eftersom »äkta» A. furfuraceus nästan enbart 
huserar på kogödsel. Även i ett par andra fall, t. ex. beträffande A. immer- 
sus, ställer sig recensenten något reserverad inför författarens liberala art
uppfattning.

Avhandlingens andra brist består i att van B. är så ytterst sparsam med 
beskrivningar av det stora typmaterial, på vilket han grundar många av 
sina taxonomiska ställningstaganden. Läsaren får oftast inte veta mycket 
om dessa viktiga originalkollekter annat än vad som meddelas i synonym
förteckningen. Flera av dem måste på grund av förbud mot utlåning stu
deras på det herbarium, där de förvaras, och författaren har lagt ner åt
skillig möda på att spåra upp materialet och även besöka diverse samlingar. 
Man vill nu veta hur dessa gamla kollekter ser ut, vad som står på original
etiketterna, eventuell förekomst av teckningar och noteringar av senare 
forskare, spor- och ascusmått från van B:s mätningar och över huvud allt 
som kan vara av intresse för arternas identifiering. Även originaldiagnoserna 
innehåller ofta uppgifter, som behöver kommenteras. Förvisso kan man i de 
allra flesta fall lugnt lita på författarens omdöme, men ibland blir hans 
knapphändighet irriterande. De läsare, som inte är nöjda med uppgifterna, 
får nu besvära sig med egna, kanske onödiga undersökningar.

A. carletonii Boud. har enligt Boudier vårtiga sporer, vilket syns väl 
på hans plansch. I van B:s beskrivning, gjord bl. a. på typexemplaren, an
ges sporerna som släta eller svagt retikulerade. En och samma art torde 
knappast i normala fall ha så varierande sporornamentering. Det är inte 
troligt, att den store Boudier misstog sig, men å andra sidan har säkert ock
så van B. beskrivit vad han sett. Kanhända är kollekten blandad.

Den sedan drygt 100 år »välkända» A. microsporus Berk & Br. fördes av 
Boudier redan 1869 till Ascophanus, bl. a. på grund av dess hyalina sporer, 
och den har sedan dess förblivit där. Även van B. delar denna åsikt. Faktum 
kvarstår emellertid, att arten enligt originalbeskrivningen liar violetta spo
rer, en helt förbisedd sak, som väl någon gång måste redas ut.
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S. murinus Vel., en art med gula parafyser, hakformigt böjda i toppen, 
har här dragits in under S. versicolor, som har hyalina, sällan violetta, raka 
parafyser. Färg och form hos detta organ är goda artkaraktärer, i först
nämnda fall rent av sektionsskiljande, så man undrar ju, vad van B. egent
ligen har sett på Velenovskys typmaterial.

Exemplifieringen må räcka. Det bör dock noteras, att van B. rättar till 
två av Le Gals misstag beträffande tolkningen av bröderna Crouans 
arter. Båda författarna har liksom recensenten sett autentiskt material. 
A. insignus Cr. tillhör Cheilymenia men placerades av Le Gal 1961 i Dasyo- 
bolus på grund av förekomsten av inblandade A. furfuraceus-sporer. A. ci- 
liatus var. citrinus Cr. är en äkta Lasiobolus, hos vilken en defekt, sprucken 
ascustopp misstolkades av Le Gal som den släkttypiska spaltöppningen 
hos en Ascozonus ( = Streplotheca)-SLScus.

Vissa reservationer till trots måste emellertid avhandlingen betraktas 
som mycket väsentlig och välgjord, och van B:s undersökningar har med 
få undantag varit så omfattande och fullständiga, som man rimligen kan be
gära. Det är lätt att förutspå denna bok en stor och välförtjänt succé. My- 
kologer ur skilda läger måste få ovärderlig nytta av den för lång tid framåt. 
För bestämningar är den ensam i sitt slag genom sin fullständighet, och för
fattarens många rön och intressanta framställning av fruktkroppsmorfologin 
bör bli ett incitament för debatt och forskning på området. De luckor vi nu 
har att fylla i vårt vetande om Ascobolus och Saccobolus ligger främst på de 
floristiska, ekologiska och experimentella fälten. Denna monografi har gett 
oss ett gott utgångsläge.

Nils Lundqvist.

H. Palmstierna, Plundring, svält, förgiftning. — Rabén & Sjögren, 
Örebro 1967. 131 sid. Pris 22: 50 kr.

»Det okultiverade och förödande slöseri som Europa och USA bedriver 
kommer att leda till vår undergång. Med slöseri menar jag då att man fab
ricerar varor, använder dem och sedan kastar bort dem utan att de återgår i 
produktionen. Flär ligger grunden till den fantastiska omfattning pollution, 
förbrukning av råvaror och jordförstöring tagit. I vår kultur har vi fortsatt 
den rovdrift som en gång betydde den grekiska kulturens och det romerska 
väldets undergång.»

Citatet är Hans Palmstiernas, hämtat ur epilogen till hans uppmärk
sammade bok »Plundring, svält, förgiftning». Det är starka ord, som dock 
ingalunda uttrycker blott ogrundade farhågor. Världens sammanlagda be
folkning, som 1965 taxerades till 3,28 miljarder, kommer enligt senaste 
prognoser redan år 2000 att uppgå till mellan 6 och 7,5 miljarder. Det är 
möjligt att det genom förnuftig hushållning med vår planets resurser går att 
föda alla dessa, men knappast de 45 miljarder människor som med oföränd
rad folkökning kan komma att befolka världen år 2100. Av de fossila bräns
lena beräknas världens samlade oljetillgångar med hittillsvarande använd- 
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ningstakt i stort sett vara förbrukade omkring år 2000 och kolreserverna år 
2040 »förutsatt att de inte behöver täcka de behov som uppstår när oljan 
tar slut». Och även om man i en framtid överger den nu vanliga slösaktiga 
metoden att utvinna nukleär energi med hjälp av termiska uranreaktorer 
till förmån för de mångdubbelt effektivare bridereaktorerna kommer till
gångarna på kärnbränsle att vara ytterst hårt ansträngda före år 2050. 
Hoppet står till att vi innan dess lyckas producera s. k. fusionsenergi ur 
tungt väte.

Proteinbristen, jordförstöringen och pollutionen, d. v. s. nedsmutsningen 
av jord, vatten och luft, utgör var för sig ett starkt hot mot hela mänsklig
heten. Ryska beräkningar visar att man skulle kunna fördubbla fiskeflot
tornas kapacitet på 20 år. Men förslår det? Större mängder fisk, säger för
fattaren, finns endast där djuphavsvatten strömmar upp till ytan, såsom vid 
den sydamerikanska västkusten, eller där kontinenternas undervattens- 
sockel sträcker sig långt ut i havet. »Resten av oceanerna är så gott som tom 
på liv.» Klara tecken på »overfishing» kommer nu inte bara från Nordsjön, 
utan också från Stilla havet. Ökar man uttaget till mer än det dubbla eller 
allra högst fyrdubbla hotar världshaven att bli utfiskade.

Jordbrukets möjligheter att öka proteinproduktionen ter sig än mera be
gränsade, även om lokala framgångar har vunnits genom att enligt A. I. Vir- 
tanens recept utfodra kor på en blandning av cellulosa, urinämne, närsalter 
och vitaminer, genom att man lyckats tillsätta på bakteriell väg framställda 
aminosyror till växtproteiner, genom framställning av sådana protein
blandningar som Incaparina (av majs, sorghum och bomullsfrö) och Pro- 
nutro (av majs-, jordnöts- och fiskprotein), genom växtförädlingens eröv
ringar eller genom rationell konstgödsling.

Genom speciella jäsningsprocesser kan man numera framställa proteiner 
ur råolja (en stor fabrik har nyligen tagits i bruk för detta ändamål i Frank
rike), men ändå envisas man med att låta det mesta av den värdefulla oljan 
gå upp i rök. Genom att man som nu dessutom blandar bly i bensinen för
värrar man f. ö. förgiftningen av naturen och gör samtidigt atmosfärens 
system av ånga-luft mera labilt än tidigare. En bil som går på tomgång i 
5 sekunder släpper på denna korta tidrymd för närvarande normalt ut inte 
mindre än hundra miljoner potentiella kondensationskärnor av bly, vilka 
lätt förenar sig med atmosfäriskt jod till blyjodid — en ännu effektivare 
regnframkallare än de moderna regnmakarnas klassiska medel silverjodid. 
Smog lägger sig redan nu som en varm kupol över Los Angeles 200 dagar 
om året, så att de giftiga produkter som bildas på fotokemisk väg av rök och 
avgaser ej kan försvinna, och om 50 år beräknas luftens kolsyrehalt ha ökat 
till det dubbla. Kolsyran släpper igenom det synliga solljuset men absorbe
rar en stor del av jordens värmestrålning (s. k. »växthuseffekt»), vilket kan 
komma att medföra att jordens medeltemperatur stiger något med ödes
digra följder särskilt i kontinenternas inre.

De ökade utsläppen av fosfor och kväve leder parallelt med sänkt pH i 
många av den västra världens vatten till förpestning och fiskdöd. Under 
förutsättning att man kunde sätta omedelbart stopp för fortsatt pollution 
kommer det att ta 20-100 år innan de stora sjöarna i USA åter är själv
renande och för Lake Michigan minst 500 år. Så stora städer som Köpen-
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hamn och Hälsingborg släpper fortfarande ut sitt kloakvatten i Öresund 
utan föregående rening och trots vår redan 12 år gamla lagstiftning om 
obligatorisk rening, av kommunernas avloppsvatten har Göteborg ännu inte 
kommit längre än till att planera en 2 mil lång avloppstunnel ut till yttre 
skärgården. Nu släpps kloakvattnet ut i Göta älv. Avloppstunneln kommer 
att kosta lika mycket som om man byggde ett höggradigt reningsverk, låt 
vara att driftskostnaderna i det nu aktuella alternativet beräknas bli 1 milj. 
kr. lägre per år än vid höggradig rening.

Bara på en punkt har författaren vad vattenföroreningarna beträffar 
valt ett en smula olyckligt exempel. Det gäller Stockholm, vars »affärer på 
detta område» betecknas såsom »löjeväckande». Huvudstaden tippade tidi
gare sitt rötslam i Östersjön, men sedan skärgårdsborna börjat klaga har 
man fört det vidare ut i Atlanten till i närheten av Azorerna, en transport 
som kostat staden 15 kr och 40 öre per ton. Ett bättre jordförbättringsmedel 
än detta rötslam kan knappast tänkas och det skulle inte ha kostat mera än 
8-10 kr per ton att transportera det till Mälardalens bönder. Detta exempel 
är lyckligtvis helt inaktuellt. Några rötslamtransporter från Stockholm till 
Atlanten försiggår inte längre, utan slammet lagras nu för framtida an
vändning. Man vill dock försäkra sig om att man inte sprider ut några far
liga mikrober innan så sker.

En liten invändning måste också göras mot att författaren konsekvent 
förväxlar begreppen gödsel och gödning, gödselmedel och gödningsämne, 
gödsla och göda, och att han i likhet med många icke-biologer tror att den 
ekologiska termen »nisch» har med organismernas vistelseort, d.v.s. deras 
habital, att skaffa (jämför stycket om insekters motståndskraft mot DDT, 
sid. 97: »De överlever och frodas på de ställen, i de nischer där deras släk
tingar, som inte anpassade sig, förgiftades»). I själva verket betyder nisch i 
detta sammanhang ungefär detsamma som yrke eller näringsfång. Dessutom 
är författaren i anmälarens tycke för sparsam med upplysning var han häm
tat de i många fall ytterst intressanta exemplen. Bibelcitaten på sid. 104, 
vilka noga redovisas till källan, är i det här sammanhanget långt mindre in
tressanta än varifrån författaren hämtat sina data exempelvis om jordför
störingen i USA, de världsomspännande skadeverkningarna genom det 
ohämmade missbruket av DDT och nu senast kvicksilverförgiftningen.

Men alldeles bortsett från dessa små randanmärkningar är Palmstiernas 
lilla koncentrerade bok en verklig omruskare. Styrkan med den ligger i hög 
grad i de globala perspektiv den öppnar. Man kan endast önska att den måtte 
nå så många som möjligt bland dem som makten haver i kommuner, lands
ting, riksdag och regering. Det är helt enkelt nödvändigt att i många stycken 
vända på utvecklingen nu och inte först i en framtid, när det redan är för 
sent.

Carl-Fredrik Lundevall.

Ivar Elvers, Vår flora i färg. Med 667 växtbilder i färg av Hen
ning Anthon. 321 s. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1965. Pris inb. kr. 
17: 50.

Denna flora är avsedd att ersätta Bolin-von Posts numera utgångna 
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färgflora av år 1950. I förhållande till sin föregångare är den beträffande 
såväl text som bilder ett fullt självständigt arbete.

Bildmaterialet har floran gemensamt med en dansk upplaga, redigerad 
av M. Skytte Christiansen. Detta är bakgrunden till att ett förhållande
vis stort antal sydliga arter blivit avbildade. Denna förskjutning bör dock 
knappast räknas som ett fel — vi ha ju nu så pass många floraverk med 
färgbilder, att en viss variation i urvalet bör vara tillåten eller t. o. m. önsk
värd. Den danske konstnären Henning Antiion är redan tidigare känd 
och uppskattad i vårt land genom sina förstklassiga illustrationer till »Vår 
svenska flora i färg», och även om han nu får mindre utrymme till sitt 
förfogande för den enskilda växtbilden har hans resultat i det stora fler
talet fall blivit mycket gott. De svåraste problemen har han mött, då han 
haft att återge de finare detaljerna hos täta blomställningar (t. ex. hos 
Galium, Valeriana och Succisa samt hos umbellaterna) — här har skärpan 
gått förlorad och bilden blivit diffus.

Hur representativa Henning Anthons bilder än månde vara, har förf., 
som är en erfaren pedagog, ej tvekat att hålla den väg öppen för växtbe- 
stämningen, som går via examinationsschemata och utförliga artbeskriv
ningar. Detta är en sak att notera med tillfredsställelse — risken föreligger 
ju att den som introduceras i den botaniska artkunskapen av en färgflora 
ej får någon träning i den traditionella — och i det långa loppet oumbär
liga —• konsten att examinera. Här är emellertid även denna sida av saken 
väl tillgodosedd. Det växtgeografiska intresset har förf. stimulerat genom 
att för samtliga arter (förutom de 667 avbildade är ytterligare ett 80-tal 
behandlade i textdelen) medtaga förenklade kartbilder över deras utbred
ning inom landet. Trots den schematiska konstruktionen äro dessa kartor 
mycket upplysande.

Med sin höga standard i fråga om såväl text som bilder och det förhål
landevis låga priset bör Elvers’ färgflora ha alla förutsättningar att nå en 
vidsträckt spridning.

Sten Ahlner.
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Algologföreningen i Uppsala.

Den 18 januari.
Docent Maj-Britt Florin: Kiselalgersom miljöindikatorer, en diskussion.

Den 16 februari.
Fil. stud. R. Aasa: Om vinterplankton i Lilla Ullevifjärden. (Se Medd. 

Mälarundersökningen 15 och 16, 1967.)

Den 22 februari.
Dr. M. Straskraba: Interrelations of zooplankton and phytoplankton 

in two reservoirs in CSSR.
Den 19 april.

Civiling. Å. Fleetwood: Bilder från Björnöya- och Spetsbergenexpedi- 
tioner.

Docent T. Willén: Växtplankton från Björnöya.

Den 6 och 7 juni.
Exkursion till Malingsbo-Klotenområdet. (Se Medd. Mälarundersök

ningen 18, 19 och 20, 1967-68.)

Den 20 september.
Fil. stud. G. Schuisky: Plankton i Klotensjöarna.
Docent Maj-Britt Florin: Paleolimnologkongressen i Ungern.

Den 12 oktober.
Fil. mag. S. Holmgren: Växtplankton i Nedre Laksjön.

Den 26 oktober.
Fil. mag. Eva Bonthron: Resultat av växtplanktonundersökningar inom 

Köpingsåns vattensystem. (Se Medd. Mälarundersökningen 11, 1967.)

Den 13 november.
Docent S. Björk: Sjörestaurering — forskningsfält för ekologisk tvär

vetenskap.

Den 13 december.
Lektor P. E. Lindgren: Bilder från vegetationen i Göta älvs vattendelta. 
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Botaniska Föreningen i Göteborg.

Den 27 januari.
Docent Måns Ryberg, Stockholm: »Sörmländsk lövskog. Struktur och 

kulturpåverkan.» Färgbilder.

Den 24 februari.
Rundvandring i Göteborgs Botaniska trädgårds växthus under ledning av 

professor Per Wendelbo och trädgårdsmästarna John Engström, Josef 
Somogyi och Ragnar Gullberg.

Den 31 mars.
Docent Ove Almborn, Lund: »Några utbredningstyper i Sydafrikas lav- 

flora». Färgbilder.
Den 27 april.

Amanuens Tor Nitzelius, Göteborg: »Ceder i Turkiet. Intryck från en 
höstresa». Färgbilder.

Den 28 september.
Rektor Manne Ohlander, Göteborg, redogjorde för arbetet med den nya 

upplagan av »Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar».
Fil. mag. Lars Ekberg, Göteborg: »Botaniska intryck från Vestlandet i 

Norge». Färgbilder.

Den 27 oktober.
Professor Nils Hylander, Uppsala: »Linnaea, Jafnea och Anderssonio- 

piper och andra växtsläkten uppkallade efter svenskar».

Den 24 november.
Fil. lic. Uno Eliasson, Göteborg: »Intryck från en botanisk forsknings

resa till Galapagos-öarna». Färgbilder.
Styrelseval. Fil.mag. Lars Ekberg valdes till sekreterare efter natur- 

vårdsintendenten Carl-Axel Jansson, som undanbett sig omval.
Fil. lic. Uno Eliasson invaldes i styrelsen i stället för fil. lic. Yngve 

Eliasson, som också ville träda tillbaka.

Exkursioner.

Vårexkursionen företogs den 26-28 maj till östra Skåne, liksom föregående 
år tillsammans med Botaniska Föreningen i Uddevalla. Exkursionen hade 
lockat ett 40-tal personer och leddes av docent Vilhelm Gillner. Som färd
medel användes buss.

Under nedresan till Ystad på eftermiddagen den 26 maj var vädret mycket 
regnigt men fortsättningen kom att bli betydligt bättre, med uppehåll och 
en hel del sol. För inlogeringen hade Ystads Saltsjöbad valts. Lördagen 
den 27 maj ägnades först åt ängsbokskogen i Breabäck i Andrarums sn, där 
Lunaria rediviva blommade praktfullt liksom Lamium galeobdolon. Däremot
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var Thalictrum aquilegifolium ännu i knopp. Efter ett kortvarigt besök vid 
Försakar utgjorde Vitemölla backar nästa exkursionsmål. Där hade Dian- 
ihus arenarius och Anlhericum liliago börjat att blomma, men av Astragalus 
arenarius kunde endast ett första exemplar i blom letas upp. Efter lunch på 
Hamnpensionatet i Kivik ägnades eftermiddagen åt naturen på Stenshuvud. 
Vädret var varmt och skönt, med soldis. Det blev också goda möjligheter att 
uppleva fruktträdsblomningen i Österlen och att bese tulpanodlingarna vid 
Hammenhög. Dagen avslutades med besök vid Kåseberga backar, där solen 
gick ned klart i Östersjön.

Under söndagen den 28 maj var Baldringe rikkärr det första botaniska 
målet. Särskilt imponerade den vackra blomningen hos Primula farinosa. 
Några fingo för första gången bekanta sig med Dadylorchis majalis, som 
också var tämligen väl utvecklad. Under den fortsatta färden mot Skäralid 
var doktor Lars Malmström (Mölndal) en mycket god ciceron beträffande 
skånsk naturgeografi och kulturhistoria. Färden gick via Sövdeborgs slott, 
Övedskloster och Trollenäs upp till Kopparklint på Söderåsen, varefter 
Skäralid besöktes. På kvällen skedde återkomsten till Göteborg och Udde
valla.

Vilhelm Gillner.

Höstexkursionen leddes av folkskollärare Filip Karlvall. Den 1 okto
ber startade ett 30-tal deltagare i egna bilar. Färden ställdes till Tegen i 
Ödsmåls socken i Bohuslän. En del samlade enbart matsvamp, medan andra 
fann en hel del s. k. botanisk svamp. Sammanlagt 126 arter noterades. Här 
förtjänar att omnämnas:

Amanila panlherina
A. porphyrea 
Boletus badius
B. miniatoporus
B. piperatus 
Cantharellus umbonatus 
Clavaria ochrasio-virens 
Clitocybe amethistina
C. odora
Collybia acervata 
Cortinarius croceus
C. obtusus
C. semisanguineus 
Flammula astragalina

Hygrophorus chlorophanus
H. cossus
Lactarius fuliginosus 
L. mitissimus
L. uvidus 
Mycena galopoda
M. rosella 
Psalliota silvatica 
Russula badia
R. fragilis 
R. vesca
Tremellodon gelatinosum 
Tricholoma album
T. sulphureum 
T. ustale

Botaniska sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala.

Den 31 januari.
Docent Gunnar Lohammar berättade om en resa på Irland.
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Den 21 februari.
Fil. kand. Sven Bråkenhielm presenterade sin undersökning av en igen

växande bygd på småländska höglandet.

Den 14 mars.
Professor Torsten Hemberg föreläste om tillväxthämmande ämnens be

tydelse för några växtorgans vila.

Den 29 mars.
Major Sven Wahlberg höll föredrag under rubriken: Från laxhav till 

renfjäll.
Den 5 april.

Biologiutredningen behandlades vid en diskussionsafton med professor 
Nils Fries som inledare.

Den 11 april.
Professor Nils Hylander föreläste över ämnet Linnaea, Jafnea, Anders- 

soniopiper och andra växtsläkten, uppkallade efter svenskar.

Den 7 maj.
Yårutflykt till Ådö i Mälaren. Ledare var professor Erik Almquist.

Den 23 maj.
Fil. kand. Ingvar Nordin berättade om sina intryck från en botanisk 

expedition till Finnmarken 1966.
Till klubbmästare för läsåret 1967-68 valdes fil. stud. Marianne Gelting 

och fil. stud. Catarina Lundegårdh, till mikroskopförvaltare fil. kand. 
Monica Johansson.

Den 30 september.
Svampexkursion till Linnéstigen i Jumkils socken.

Den 14 november.
Fil. stud. Mats Nettelbladt höll föredrag om vegetationen i Vadve- 

tjåkko nationalpark.
Den 28 november.

Docent Bertil Bengtsson föreläste under rubriken: Något om alle
mansrätten.

Den 8 december.
Universitetslektor Sven Nilsson berättade om en biologisk resa genom 

Östafrika. Därefter följde julfest.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Den 21 februari.
Fil. mag. Britt Forsgren höll ett föredrag med titeln »Något om vege

tationen på palsmyrar i Karesuandoområdet». Föredraget illustrerades med 
färgbilder och diagram.
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Den 4 april.
Fil. lic. Bengt M. P. Larsson höll ett med vackra färgbilder illustrerat 

föredrag med titeln »Botaniska strövtåg i västgötamarker».

Den 9 maj.
Fil. lic. Jim Lundqvist talade om sydväxtberg i Pite lappmark. Före

draget illustrerades med talrika vackra färgbilder.

Den 4 juni.
Vårexkursion till trakten av Trosa tillsammans med Svenska Botaniska 

Föreningen under ledning av professor Folke Fagerlind. (Se Sv. Bot. 
Tidskr., Bd 62, H. 2, 1968, s. 435.)

Den 26 oktober.
Fil. lic. Olof Olsson talade om djur som blompollinerare. Föredraget 

illustrerades med ljusbilder.
Den 12 december.

Lektor Per Erik Lindgren visade bilder från vegetationen i Göta älvs 
vattendeltan.

Till styrelse omvaldes: ordf. professor Erik Björkman, v. ordf. professor 
Tycho Norlindh, sekr. tekn. lic. Olle Persson, skattm. rektor Karl- 
Gustav Kökeritz, samt adjunkt Ingmar Fröman, förste intendent Tors
ten Hasselrot, lektor Edvard von Krusenstjerna och docent Måns 
Ryberg.

Till revisorer omvaldes revisor Jan Knöppel och nyvaldes byrådirektör 
Lars Rodenborg efter lektor Arvid Hedelius, som undanbett sig omval. 
Till revisorssuppl. omvaldes byrådirektör Bengt Rosenberg och nyvaldes 
lektor Per Erik Lindgren efter jägmästare Sten Nordenstam, som un
danbett sig omval.

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 3 februari.
Professor Max von Schantz föredrog om »Kemisk variabilitet hos aro

matiska drogväxter».
Fil. lic. Pekka Borg redogjorde för iakttagelser över vegetationen på 

tångvallar i Helsingfors skärgård samt inlämnade till tryck i Memoranda 
»Ecological notes on Fucus wracks near Helsinki». Dr Holger Törnroth 
redogjorde för skillnader i Atriplex-tloran på tångvallar på Åland och i Ny
land. På Åland är A. glabriuscula en karaktärsart t. ex. på Eckerö medan i 
Nyland A. Morale är påfallande allmän.

Den 3 mars.
Professor C. G. PIedén (Stockholm) gav en översikt över det Internatio

nella Biologiska Programmets (IBP) syfte och uppläggning, varefter pla
nerna för nationella IBP-insatser i de nordiska länderna presenterades, för 
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Norges del av professor Rolf Vik (Oslo), för Danmark av professor H. M. 
Thamdrup (Århus), för Sverige av docent Bengt von Hofsten (Uppsala) 
och för Finland av professor Hans Luther.

Provisor Carl-Johan Widén redogjorde för kemotaxonomiska karak
teristika hos Dryopteris fragrans i olika delar av artens utbredningsområde.

Till tryck i Memoranda inlämnades: Marja Visa & Pekka Borg, »Notes 
on the euhemerobic vegetation of Hämeenlinna».

Den 7 april.
Fil. mag. Martin Meinander föredrog om »Naturhistoriska museer i

U.S.A.».
Förelädes Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 78:5, innehållande: 

Bertel Lemberg & F. W. Klingstedt, »Bidrag till kännedom om floran i 
Pernå socken».

Med. lic. Ulf Lindgren redogjorde för växtfynd i Hitis skärgård, speci
ellt av Corydalis fabacea som 1966 till följd av den sena våren kunde på
träffas ännu under exkursionssäsongen, samt inlämnade för tryck i Memo
randa: Ulf och Leif Lindgren: Anmärkningsvärda växtfynd i Ab Hitis 
1962-1966.

Den 10 maj.
Årsmöte. Fil. dr E. J. Valovirta hade för publikation i Memoranda in

sänt en redogörelse över Lars Levi Laestadius’ herbarium i Jyväskylä 
Universitets samlingar. Herbariet utgör den återstående delen av den växt- 
samling Laestadius efterlämnade vid sin död i Pajala 1861 och vars övriga 
del i Pajala förstördes genom vattenskada. Den resterande delen av her
bariet hade av provincialläkare C. E. Soldan inköpts och donerats till 
Jyväskylä Seminarium.

Fil. dr Arvo Koskinen hade för publikation insänt ett manuskript över 
kärlväxtfloran i Kuhmoinen socken.

För tryck i Memoranda anmäldes tre arbeten: Fil. lic. Timo Koponen, 
»Eurhynchium anguslirete (Broth.) Kop. comb. n. (E. Zetterstedlii Störm.) 
and its distribution pattern»; docent Leena Hämet-Ahti, »Cruciata laevipes 
Opiz and C. glabra (L.) Ehrend, in Finland»; bitr. prof. Jaakko Jalas och 
fil. lic. Juha Suominen, »Mapping the distribution of European vascular 
plants».

Vid förrättat styrelseval återvaldes sällskapets funktionärer. Till den 
efter professor Håkan Lindbergs frånfälle lediga styrelseplatsen valdes 
kustos Walter Hackman, till den härigenom ledigblivna styrelsesuppleant- 
platsen valdes fil. dr Pekka Isoviita.

Den 6 oktober.
Professor Nils Hylander (L^ppsala) höll ett föredrag »Växtnamn upp~ 

kallade efter svenskar».
Förelädes Acta Botanica Fennica 74, 75 och 76 innehållande respektive: 

Ilkka Kytövuori & Juha Suominen, »The flora of Ikkalanniemi (commune 
of Virrat, Central Finland), studied independently by two persons», Leena 
Hämet-Ahti »Tripleurospermum (Compositae) in the northern parts of
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Scandinavia and Russia», Pentti Alhonen: »Palaeolimnological investiga
tions of three inland lakes in South-western Finland».

Likaså förelädes Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 79:1, 2 och 3 
innehållande tre arbeten av Lars Fagerström: »Neue Sippen des Ranun
culus auricomus-Komplexes aus Finnland II», »Neue Sippen des Ranunculus 
auricomus-Komplexes aus der Sowjetunion» och »Studien an der Carex- 
Sektion Extensae Fr.».

Den 3 november.
Förelädes Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 43, om

fattande förhandlingarna under verksamhetsåret 1966-1967 (tomen är redi
gerad av fil. dr Lars Fagerström). Tornen är tillägnad professor Pontus 
Palmgren med anledning av hans 60-årsdag 27.4.1967.

Den 1 december.
Dr Gabor Uherkovich (Szeged) hade till tryck insänt »Beiträge zur 

Kenntnis der Chlorococcalen-Flora Finnlands. I. Ekenäs-Tvärminne-Ge- 
gend».

Fil. lic. Åke Niemi inlämnade till tryck i Memoranda: »Lepidium ruderale 
L. on gull skerries in the Archipelago SW of Flelsingfors».

Hans Luther.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

Den 15 mars.
Sällskapets årsmöte. Styrelseval: ordförande professor Hugo Sjörs (1967), 

vice ordförande laborator Magnus Fries (1967-68), sekreterare fil. kand 
Sven Bråkenhielm (1967), skattmästare fil. mag. Kerstin Cedergren 
Gelting (1967-68), redaktör docent Mats W.ern (1966-67), klubbmästare 
fil. kand. Lars Westman (1967-68), övriga ledamöter professor John Axel 
Nannfeldt (1966-67), docent Nils Quennerstedt (1966-67), docent 
Olov Hedberg (1967-68).

Ordf. hyllade minnet av Sällskapets förste hedersledamot tillika en av 
dess grundare professor emeritus G. Einar Du Rietz.

Valdes professor Eilif Dahl, Vollebekk, professor Olav Gjasrevoll, 
Trondheim, samt professor Thorvald Sorensen, Köpenhamn, till korre
sponderande ledamöter.

Föredrag av cand. real. Arnfinn Skogen, Trondheim: »ITavmyrene på 
Hitra. Vegetasjonsstudier i et oseanisk myrområde».

Den 8 maj.
Föredrag av docent Erik Sjögren, Uppsala: »Natur- och kulturlandskap 

på Madeira».
Den 10 september.

Exkursion till Västmanland under ledning av lektor Bertil Walldén. 
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Den 23 november.
Ordf. hyllade minnet av korresponderande ledamöterna professor R. S. 

Adamson, London, akademiker Wladimir Sukaczew, Moskva, professor 
A. L. Backman, Helsingfors, samt de ordinarie medlemmarna apotekare 
D. J. Hallberg, Julita, och professor Gösta Lundkvist, Stockholm.

Föredrag av professor Olav GJ/Euevoll, Trondheim: »Fra en reise til 
Jensens nunatakker sommeren 1967».

Av Acta Phytogeographica Suecica har Sällskapet under året utgivit ett 
band:

51, Tom Flensburg: Desmids and other benthic algae of Lake Kävsjön 
and Store Mosse, SW Sweden.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Föreningens 60-årsjubileum.

Föreningen sammanträdde den 10 februari 1967 å Svenska Läkaresäll
skapets lokaler i Stockholm under ordförandeskap av professor J. A. Nann- 
feldt.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och gav en överblick av 
föreningens verksamhet under de gångna åren.

Föreningen beslöt att sända telegram till professor Nils Sylvén, den 
ende kvarlevande av de 41 botanister, som undertecknat inbjudningen till 
föreningens konstituerande sammanträde den 16 februari 1907.

Professor Per Wendelbo höll ett med bl. a. många färgbilder illustrerat 
föredrag över ämnet: »Intryck från en botanisk forskningsresa i Afghanistan 
1962».

Fil. dr Karl Afzelius visade och kommenterade bilder från några ex
kursioner under föreningens allra första år.

Vid den därpå följande middagen höll ordföranden ett anförande, i vilket 
särskilt de inbjudna gästerna och systerföreningarnas representanter hälsa
des.

Lyckönskningar till föreningen framfördes från följande föreningar: 
Botaniska Sällskapet i Stockholm genom professor Erik Björkman, Sven
ska Linnésällskapet genom docent Nils Hylander, Botaniska sektionen 
av naturvetenskapliga studentsällskapet i Uppsala genom fil. mag. Monica 
Johansson, Svenska Växtgeografiska Sällskapet genom lektor Edvard von 
Krusenstjerna, Lunds Botaniska Förening genom docent Rolf Dahl
gren, Göteborgs Botaniska Förening genom professor Per Wendelbo.

Sekreteraren läste upp lyckönskningstelegram från professor Nils Syl
vén, Lund, professor Jaakko Jalas, Helsingfors, och från Societas Zoolo- 
gica Botanica Fennica Vanamo, Helsingfors.

Sammanträdet bevistades av 60 personer (vid middagen 49 personer).

Revisionssaminanträdet 1967.

Föreningen sammanträdde den 20 april 1967 å Stockholms Universitets 
botaniska institution, Lilla Frescati, under ordförandeskap av professor 
J. A. Nannfeldt.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat två av sina medlemmar, nämligen professor G. Einar 
Du Rietz och docent Eskil Wikberg, och höll därefter minnestal över de 
bortgångna.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
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Ordföranden meddelade, att tackkort inkommit från professor F. Fager
lind, som tillägnats festskrift och som uppvaktats med anledning av sin 
60-årsdag.

Revisionsberättelsen för år 1966 upplästes av jägmästare S. Norden
stam. På revisorernas hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren 
full ansvarsfrihet.

Docent Torbjörn Willén höll ett föredrag över ämnet: »Biologi inom 
mälarundersökningen (bakterier, plankton och högre vegetation)». Föredra
get illustrerades med färgbilder, kartor och tabeller.

Sammanträdet bevistades av 42 personer.

Årsmötet 1967.
Föreningen sammanträdde den 22 november 1967 å Stockholms Universi

tets botaniska institution, Lilla Frescati, under ordförandeskap av professor 
J. A. Nannfeldt.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat fyra av sina medlemmar, nämligen fröken Maria 
Englund, tekniker Gunnar Eriksson, apotekare D. I. Hallberg och 
tjänsteman Sven Rundqvist. Ordföranden lyste frid över deras minne.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Sekreteraren gav några upplysningar om en botanisk studieresa till Syd- 

västafrika i tysk regi under våren 1968.
Det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1968 förrättades. Valet 

skedde genom öppen omröstning. Härvid utsågs: till ordförande professor
J. A. Nannfeldt, till vice ordförande professor T. Hemberg (efter professor 
Eric Hultén, som undanbett sig återval), till sekreterare fil. lic. L. Brun- 
kener, till redaktör docent S. Ahlner, till skattmästare kamrer P. Olrog, 
till övriga ledamöter av styrelsen professorerna E. Björkman (efter pro
fessor T. Hemberg, som valts till vice ordförande), N. Fries, G. Harling, 
lektor E. von Krusenstjerna, professor T. Norlindh, doktor W. Rasch 
och professor H. Weimarck.

Till medlemmar av redaktionskommittén valdes professorerna F. Fager
lind, N. Fries, E. Hultén, J. A. Nannfeldt, C. O. Tamm och B. Petters
son (efter professor G. E. Du Rietz).

Till revisorer utsågs docenterna B. Nyman och M. Ryberg samt till 
revisorssuppleanter fil. mag. Å. Nilsson och fil. mag. H. G. Wallentinus.

Ordföranden erinrade om professor Vivi Tackholms 70-årsdag i januari 
1968 och vädjade till hennes botaniska vänner att skänka ett bidrag, som 
skulle möjliggöra inköp av ett förstklassigt preparermikroskop åt hennes 
institution.

Professor Nils Hylander höll ett föredrag över ämnet: »Linnaea, Jafnea, 
Anderssoniopiper och andra växtsläkten uppkallade efter svenskar».

Sammanträdet bevistades av 41 personer.

Föreningens vårutflykt till Trosa-trakten 1967.
Vårexkursionen den 4 juni 1967 företogs med buss från Stockholm ner till 

Trosatrakten. Ledare för exkursionen var prof. Folke Fagerlind. Antal
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deltagare: 41 personer. Route: Stockholm—Mörkö—Vagnhärad—Stensund— 
Trosa-Stockholm.

Första uppehållet gjorde vi på östra sidan av tärjeläget vid Skanssundet 
(Mörkö). Sedan vi klättrat ner för den branta strandbrinken lotsades vi för
siktigt fram till en av stockholmstraktens få förekomster av Asparagus i 
naturlig miljö. Endast ett individ fanns, och detta hade skjutit tre stänglar. 
Prof. Fagerlind omtalade, att så länge han känt till denna förekomst, hade 
individet alltid sett ut som det gjorde nu, d.v.s. varken ökat eller avtagit i 
omfattning. Sedan vi tagit färjan över Skanssundet gjordes ett uppehåll vid 
grusåsen på Mörkösidan. Ett parti av åsen utgör här en något egendomlig 
kombination av friluftsområde ( = tältplats) och naturskyddat område. På 
grussluttningen vid landsvägen förevisades oss den enda kända förekomsten 
i stockholmstrakten av Androsace septentrionalis, vilken växte tillsammans 
med bl. a. Anemone pratensis, Phleum Boehmeri och sandmaskrosor.

Yi vandrade därefter ut på den flacka strandängen norr om färjeläget, 
där man senare under sommaren kan finna sällsyntheten Salicornia växande 
inom några barfläckar. Nu demonstrerades i stället ett par tidigblommande 
Carex-arter, nämligen C. Mackenziei och den ovanliga C. glareosa. Särskilt 
den senare hade här en riklig, men lokal förekomst och växte inom en snäv 
zon längs högvattengränsen. Den bottniskt-svenska utbredningen av C. gla
reosa har en av sina sydligaste utposter här. Efter att återigen ha forcerat 
taggtrådsstängsel och kreatursflockar kom vi fram till bussen, alla helskin
nade.

Målet utgjordes nu av den s. k. Gastbacken (S om Anderviken, Vagn
härads sn), välkänd och fruktad som tentamensobjekt av decenniers flo- 
ristikkursare vid Stockholms Univ. Gastbacken utgör en åsrygg med öst
västlig sträckning, vars kärna utgöres av berg, delvis urkalksten. Morän
kappan i sydsluttningen är starkt ursvallad och stenig-grusig. Gastbacken 
fick exemplifiera våraspekten hos en östsvensk torrbacke med rik flora. Vi 
kunde konstatera, att året var gynnsamt för vår- och vinterannueller, och i 
mosaiken av hällar och tunn jordskorpa hittade vi bl. a.: Vicia lathgroides,
V. tetrasperma, V. hirsula, Draba verna, D. muralis, Arabis thaliana, Thlaspi 
perfoliatum, Myosotis hispida, M. collina, Veronica verna samt Potentilla 
Tabernaemontani. Längs hällkanterna växte Sedum annimm och Sedum al
bum. I grusmarken i sydsluttningen förekom fjolårsskelett av Carlina vul
garis och Serralula tinctoria. Området är starkt utsatt för den regelbundna 
försommartorkan och har väl även tidigare betats, vilket delvis kan för
klara dess öppna gräsvegetation och rika inslag av ovanliga vårannueller. 
Ett försök för några år sedan att plantera in tall har delvis lyckats, särskilt 
i svackor i nedre delen av sydsluttningen, där jordtäcket är djupare. Vi fick 
här demonstrerad en naturtyp, som allt mera håller på att försvinna; om
rådets omvandling till trivial tallbacke har planmässigt påbörjats, något 
som måste beklagas.

Färden gick vidare till Stensunds Folkhögskola. Därifrån utgick dagens 
långpromenad, som sträckte sig längs strandområdet ut till Borsö. Från 
Stensunds huvudbyggnad kunde vi beundra den vackra utsikten över Trosa 
skärgård. Botaniserandet började redan i trädgårdsanläggningen, där vi på 
murarna bl. a. iakttog Saxifraga tridactylites och Cerastium semidecandrum. 
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Fig. 1. Sarcosphaera coronaria Boud. De två exemplaren har lösgjorts från marken 
före fotograferandet. Storlek ca 8 cm i diameter. Lokal: Borsö, Vagnhärads sn, Söder
manland.

warn,

Two specimens of Sarcosphaera coronaria Boud. Size c. 8 cm in diameter. Photo: Miss 
A. Stork. June 1967.

Längs stigen ut mot Borsö noterades t. ex. Hierochloe odorala, Cerastium 
glutinosum, Lithospermum officinale (vid badplatsen), Carex otrubae (längs 
stranden mellan vass- och alridån) samt C. dislans och C. exlensa växande 
tillsammans på grusig strand vid campingplatsen.

Ute på Borsö passerade vi den lilla bondgården och dess små odlade tegar, 
och vi kunde här iakttaga ett stycke kulturlandskap av det mera ålderdom
liga snitt, som väl är dömt att försvinna. Dessutom planeras här sommar
stugebebyggelse. Dagens lunchplats var utmärkt väl vald för oss botanister 
och bestod av en liten ängslycka, där Primula far inosa och P. veris blomma
de som vackrast. Genom att krypa på alla fyra lyckades det någon att hitta 
några tuvor av Carex capillaris. På de torrare partierna blommade Orchis 
sambucina. Tyvärr ser det ut som den sällsynta floran skulle hotas av in
vandrande björksly och tall.

Efter matpausen fortsatte promenaden ner mot strandområdet, där Neottia 
upptäcktes under några buskage. Under den fortsatta vandringen genom ett 
parti av en mossrik barrskog stötte vi på en ovanlig discomycet, som 
väckte svampkännarnas stora intresse, nämligen Sarcosphaera coronaria 
Boud. Endast en del av dess klotformade fruktkroppar stack upp ur mossa 
och förna, och några exemplar hade redan spruckit upp i toppen. Arten
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förekom senare under försommaren här i hundratalet ’individ’. Ett sista 
uppehåll på Borsö gjorde vi för att titta på sällsyntheten Orchis mascula, 
av vilken vi hittade ca 15 individ. Vi kunde här jämföra denna art med 
Orchis sambucina, vilken alltså pedagogiskt placerat sig inom samma område.

Från Stensund förde oss bussen till Trosa, där vi stannade vid folkskolan. 
Därifrån promenerade vi upp i hällmarktallskogen för att där se Rhizocarpon 
splendidum Malme på typlokalen. Det hade nu börjat att duggregna. Se
dan vi tagit oss förbi mossefragment med blommande Ledum och efter att 
ha halkat ’fram’ över klipphällarnas sliriga moss- och lavmattor, nådde vi 
upp till det lokalt högsta bergspartiet, en utsiktspunkt, öppet exponerat för 
väder och vind. Här växte den granna laven på några klippkanter. Prof. 
Fagerlind gav en poängrik skildring av hur det gick till när Malme först 
upptäckte arten på denna plats.

Sedan vi åter samlats i bussen framförde prof. Norlindh deltagarnas 
tack till prof. Fagerlind för en omväxlande och innehållsrik exkursionsdag.

Lars E. Kers.

Nya medlemmar.

Vid styrelsesammanträdet den 20 april 1967 invaldes: På förslag av docent 
S. Ahlner: stud. Kåre Bremer, Lidingö, fil. lic. Ivar Ottosson, Uppsala; 
på förslag av brukstjänsteman O. Ericsson: trädgårdsmästare Ingvar An
dersson, Gyttorp; på förslag av lektor E. von Krusenstjerna: stud. Hans 
Hamberg, Djursholm; på förslag av Botaniska sektionen av naturveten
skapliga studentsällskapet i Uppsala: fil. kand. Berta Andersson, Uppsala; 
på förslag av konservator A. Zander: distriktsveterinär K. G. Wessman, 
Limmared, fil. lic. Karin Brunsberg, Lund, fil. stud. Rolf Jorde, Uppsala, 
herr Per-Olof Widding, Falköping, John Benjamins, Amsterdam, Hol
land, Umeå stadsbibliotek, Institutionen för systematisk botanik, Göteborg, 
San Diego State College Library, Californien, U.S.A. Kent State University 
Library, Ohio, U.S.A., Buchhändlerei Brockmeyer, Bochum, Västtyskland, 
Buchhändlerei an der Weide, Bremen, Västtyskland.

Vid styrelsesammanträdet den 22 november 1967 invaldes: På förslag av 
ingenjör P. Airaksinen: folkskollärare Karin Öman, Karlskoga; på förslag 
av laborant A. Bohlin: fru Margot Gustavsson, Trollhättan, verkmästare 
Sten Söder, Trollhättan; på förslag av fil. lic. L. Brunkener: fil. stud. 
Björn Ahlbom, Stockholm; på förslag av docent O. Eriksson: fil. stud. 
Gösta Högdahl, Umeå, fil. stud. Tord Jonsson, Umeå, gymn. dir. Gunnar 
Lillieroth, Vännäs; på förslag av intendent B. Peterson: fil. kand. Gud
run Schuer, Västra Frölunda, fil. stud. Gunilla Olander, Göteborg, 
Stud. Phil. Georg Gärtner, Innsbruck, Österrike; på förslag av förste byrå
sekreterare L. Rodenborg: fil. mag. Ulf Svedberg, Mörbylånga; på förslag 
av konservator A. Zander: fil. stud. Gunnar Claesson, Norrköping, herr 
Arvid Henningsson, Fjälkinge, fil. mag. Lennart Ahlstrand, Göteborg, 
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Avdelningen för ekologisk botanik, Umeå universitet, Agricultural/Biologi
cal Sciences Library, Sidney, Australien, Universita Degli Studi, Aquila, 
Italien, Istituto di Botanica Universita, Camerino, Italien, Vrije Universi- 
teits-Bibliotheek, Amsterdam, Holland, University Library, Exeter, Eng
land, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, Mills Memorial 
Library, University of Hamilton, Ontario, Canada, State University of New 
York, New York, U.S.A.
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NOTISER.
Utmärkelse. Palynological Society of India, Lucknow, har instiftat 

»Professor Gunnar Erdtman International Medal for Palynology».

Undersökningsfaryget Sunbeam.
R/V Sunbeam, tillhörigt Uppsala marinbotaniska forskargrupp, har under 

år 1967 —liksom under de fyra närmast föregående åren (SBT 57, 58, 59 o. 
60) — använts för undersökningar av vattenvegetationen vid Sveriges kus
ter (doc. M. WiERN, lic. S. Pekkari). 1967 års undersökningar berörde 
kuststräckan mellan Bråviken och Örnsköldsvik och hade i huvudsak 
samma inriktning som föregående år (SBT 60 s. 510-512). För arbetena vid 
Norrlandskusten (S. Pekkari) har bidrag erhållits av Stiftelsen J. C. Kem- 
pes Minne.

Dessutom ha vattenundersökningar utförts i Stockholms skärgård på 
uppdrag av Österbygdens vattendomstol. Vissa vattenprovtagningar ha 
vidare gjorts i samarbete med doc. L. Arnborg, AB Hydroconsult, Uppsala. 
Slutligen ha exkursioner företagits i områdena Rådmansö-Söderarm-Norr- 
pada och Öregrund-Singö med forskare och studerande från universiteten i 
Uppsala, Lund och Stockholm samt Skogshögskolan under ledning av M. 
Fries, S. Pekkari och M. Wasrn.

Som fartygets befälhavare ha fungerat forskningsingenjör S.-R. Ekman 
och laborator M. Fries.

Vädjan.
Avdelningen för ekologisk botanik vid Umeå universitet (adr. Umeå 6) är i 

stort behov av litteratur och samlingar och ber om stöd av institutioner 
och enskilda, som med eller utan ersättning kan avstå sådan materiel. Varje 
slag av bidrag kommer att gagna den botaniska undervisningen och forsk
ningen vid universitetet.

XI International Botanical Congress.
The XI International Botanical Congress will meet at the University of 

Washington, Seattle, Washington, U.S.A., from August 24 to September 2, 
1969. The First Circular giving information regarding the Congress has 
already been mailed to more than 40,000 individuals and organizations. If 
you wish to receive one, write to:
Dr. Richard S. Cowan, Secretary 
XI International Botanical Congress 
3900 Wisconsin Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20016, U. S. A.

Although the First Circular indicates December 1, 1967 as the date by 
which preliminary registration forms must be returned, inquiries and regi
strations after that date will be welcome.
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