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Physcia dimidiata New to Scandinavia

ROLAND MOBERG 
Institute of Systematic Botany, Uppsala

Abstract

Physcia dimidiata (Arn.) Nyl., represented by f. ornata Nådv., has been recorded in Norway 
and the relations between the main form and f. ornata are discussed. The two Physcia dimidiata 
forms lactea Nådv. and crustata Nådv. are suggested to be included in f. ornata. The distribu
tion of the species is mapped.

In connection with my studies on the genus Physcia in the Scandinavian mountains, I 
visited Vågå (Oppland, Norway) in summer 1969 and collected a species, which later 
was identified as Physcia dimidiata (Arn.) Nyl., previously known only in Central 
Europe (Fig. 3). The species grows on shistose calcareous rocks in the southern grassy 
slope north of Lake Vågåvatn. Later on it was found that the species had been collected 
by Ahlner from the same area and he had correctly named one specimen.

Physcia dimidiata (Arn.) Nyl.

Parmelia pulverulenta var. dimidiata Arnold, Flora 47: 594, 1864. — Physcia dimidiata (Arn.) 
Nyländer, Flora 64: 537, 1881.

The species has been carefully described by Nådvornik (1947) and has in brief 
the following appearance. Thallus grey to brownish, mostly with a pruina of bright 
crystals. Lobes on the margins or sometimes on the surface with granulated soralia. 
Underside grey or brownish with grey and simple rhizinae. Apothecia not seen. 
Chemical reactions: K+, C = , KC = , Pd±. Chemical substance: atranorine (by 
thin-layer chromatography).

By Lynge (1935) the species is discussed in connection with Physcia dubia (Hoffm.) 
Lynge and Physcia tribacia (Ach.) Nyl. and he does not consider it to be a species of

Table I. Comparison between related Physcia species

Ph. dimidiata Ph. dubia Ph. tribacia

Thickness ca. 200-300 ca. 200-300 ca. 100-200
of thallus (//) 

Pruina Obvious Usually no No
Soralia Mainly marginal Mainly lip-shaped Mainly lip-shaped
Lower cortex Prosoplect. Prosoplect. Paraplect.
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134 Roland Moberg

Fig. 1. Thallus of Physcia dimidiata (Am.) Nyl. Moravia, 1925, Suza (PR). Ca. x 5.
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its own. Certainly the three species are closely related but there exist evident differences 
which are listed in Table I.

In the name of Physcia dimidiata, Såntha (1928) refers to some exsiccatae which in 
UPS are quite different species. Thus Schaerer, Lieh. Helv. 347 is Physcia caesia, Anzi, 
Lieh. Long. 389 is Physcia magmtssonii, and Rabenhorst, Lieh. Eur. 907 is Physcia 
albinea.

Physcia subdimidiata Såntha needs further investigation as Santha’s reference (l.c. 
p. 493) to Lojka, Lieh. Hung. 18 includes also Physcia dimidiata (see below).

main form (Fig. 1)

Exs. examined: Arnold, Lieh exs. 272 (S, UPS, holotype in M). Lojka, Lieh. Hung. 18 (BRA, 
M, S, UPS). Poclt, Lieh. Alp. 70 (M, UPS).

I have also examined several specimens from Germany, Switzerland, Austria, Czecho
slovakia and Hungary (BRA, M, PR, S, UPS). Cf. Fig. 3.

f. ornata Nådv., Stud. Bot. Cech. 8: 89, 1947. (Fig. 2)

Syn.: f. lactea Nådv. (l.c.: 84), f. crustata Nådv. (l.c.: 84).
Lectotype (selected by myself): Slovakia, Tisovec, Hradovå hill. Calcareous rocks, alt. 

800 m. 1929 Suza (PR).
Exs. examined: Arnold, Lieh. exs. 1367 (M, PR, S, UPS). Arnold, Lieh. Mon. 326 (M, 

UPS). Britzelmayer, Lieh. exs. 900 (M). Nådvornik, Physc. exs. 12 (BRA, M, PR, UPS). 
Vézda, Lieh. sel. 523 (S, UPS).

The following description is mainly based on the Norwegian material.
Thallus grey to grey-blue, loosely attached to the substratum, up to 5 cm across, and 

with a white and obvious pruina. Lobes l-3(-4) mm broad with marginal soralia

Svensk Bot. Tidskr. 65 (1971)



Physcia dimidiala New to Scandinavia 135

Fig. 2. Thallus of Physcia dimidiala f. ornala Nådv. To the left the soredia are isidious and cover 
parts of the thallus. Compare the distinctly crenated lobe tips with the almost entire lobe tips in 
Fig. 1. Norway, Moberg 1271, 1294 (UPS). Ca. x 5.

except for the crenate tips (Fig. 2). In some cases soralia may cover smaller or larger 
parts of the thallus (Fig. 2). Soredia usually granular. Upper cortex paraplectenchyma- 
tous, 20-30 p, algal layer and medulla 150-250 p of which the algal layer is about one 
third, and lower cortex prosoplectenchymatous, 5-10 p. Underside grey to brownish 
with grey and simple rhizinae. Apothecia not seen. Chemical reactions: K+, C = , 
KC = , Pd ±. Chemical substance: atranorin (by thin layer chromatography).

In contrast to the main form, the thallus of f. ornata is usually loosely attached to 
the substratum and the lobes are narrower with distinctly crenate tips.

Specimens examined. NORWAY. Oppland. Vågå, Lye, alt. ca. 400 m, 1969 Moberg n. 1230, 
1239, 1244 (UPS); Viste, alt. ca. 500 m, 1967 James (O, “Ph. tribacia”), 1969 Moberg n. 1293- 
1295, 1300 (UPS); Helle, alt. ca. 450 m, 1969 Moberg n. 1258, 1269a (UPS); Fellese, alt. ca. 
450 m, 1948 Alilner. — Sör-Fron, Rudtand, 1938 Ahlner; Forr, 1938 Ahlner; Solbrå, alt. 
ca. 330 m, 1948 Ahlner. — Nord-Fron, Öya, alt. ca. 300 m, 1949 Ahlner. — Lom, Sulheim, 
alt. ca. 500 m, 1948 Ahlner. — Dovre, Dovre stn., alt. ca. 600 m, 1948 Ahlner.

The examined specimens from Germany, France, Switzerland, Austria, Czecho-Slovakia, 
Hungary and SSSR (BRA, M, PR, S, UPS) are not listed but some of them are to be found in 
Fig. 3.

The distribution of Ph. dimidiata seems to coincide with a group of lichens which 
have their main distribution in Central and Southeast Europe and a northwestern out
post in Oppland, Norway. According to Kleiven (1959) this Norwegian distribution

Svensk Bot. Tidskr. 65 (1971)



136 Roland Moberg

\ }

© »,

Fig. 3. Distribution map of Physcia dimidiata (Arn.) Nyl. ©--main form, (J = f. ornata, * = both 
forms. One dot may in some cases mean two or more localities.
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Physcia dimidiata New to Scandinavia 137

is supposed to depend upon the dry and continental conditions combined with a high 
lime content in the bedrock. This seems likely since all Ph. dimidiata localities in
vestigated in Norway possess those qualities.

The taxonomical rank of f. ornata is rather uncertain as some morphological quali
ties may indicate a higher rank. To some extent this is supported by the rich Nor
wegian material which with no exception is f. ornata, but since I have not studied 
the relations between the main form and f. ornata in nature, it is for the present 
difficult to make a definite decision.

In his paper Nådvornik (1947) deals with another two forms of Ph. dimidiata namely 
f. lactea Nådv. and f. crustata Nådv. F. lactea is separated from the other forms only 
by the absence of pruina, and f. crustata Nådv. is said to have weaker pruina, irregular 
margins, and considerable parts of the thallus covered with soralia.

F. lactea seems in all other respects, except for the pruina, to be identical to f. ornata, 
and as the pruina of several Physcia species may be thick or thin or totally absent for 
some reason, it is evident that f. lactea ought to be referred to as f. ornata.

F. crustata on the other hand has been based on only one corticolous specimen 
which in certain respects, like others from the same substratum, differ from f. ornata. 
However, since transitional states are numerous, it is necessary to include f. crustata 
in f. ornata.
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The Genus Cyphelium in Europe

LEIF TIBELL
Institute of Systematic Botany, University of Uppsala, Sweden

Abstract

The present paper gives an account of the taxonomy, nomenclature, ecology and distribution 
of eleven European species of the lichen genus Cyphelium belonging to Caliciales. Much 
valuable taxonomical information has been obtained from the study of spore surface struc
tures. These studies have been carried out by light microscopy in combination with trans
mission and scanning electron microscopy. The last method especially has proved to be a very 
powerful tool for analyses of surface structures. Interesting correlations are noted between 
spore surface structures and other taxonomically important features, particularly excipular 
structure. These correlations suggest the lines for a natural subdivision of the genus, but this 
will not be undertaken until the Extra-European species have been studied. The chemistry has 
been studied by thin layer chromatography and in some cases mass spectrometry. The revision 
of a comprehensive herbarium material seems to have yielded a rather good picture of the 
distribution of the species.

Introduction

The present work is a continuation of a previous one on the genus Cyphelium in 
northern Europe (Tibell 1969: 465) treating the following species: C. inquinans, C. 
karelicum, C. notarisii, C. pinicola, C. sessile, C. tigillare and C. trachylioides. In 
principle, information supplied in my previous work is not included, except for such 
data which are necessary to make the present survey intelligible and the descriptions of 
the species understandable. The account of taxonomically important characters will 
therefore be a brief summary of the corresponding parts in Tibell (1969), adding in
formation on the species not earlier treated and some new discussions. Likewise, the 
distribution of the species in the area previously treated is outlined only schematically. 
The descriptions of the species earlier treated are included for the convenience of the 
reader. The descriptions of the species are confined to those characters found most 
important for the recognition of the species.

New information is primarily supplied on the four species not earlier treated. The 
total European distribution of all species is now given. The nomenclature was rather 
briefly dealt with earlier and is now worked out much more in detail. Scanning electron 
microscopy has yielded detailed knowledge of the surface structures of the spores, and 
elucidating illustrations prepared by this technique are supplied. The study of a larger 
material and further field studies have also made complements to the ecological part 
necessary. Statements on distribution are exclusively founded on material studied by
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the author. For areas where a complete list of localities would be very space consuming, 
the distribution is outlined only generally. Detailed lists of localities have been de
posited in UPS and S.

The limitation of the area is in accordance with that one used in Flora Europea I 
(1964). A valuable regional account of this genus in Bayern is given by Schmidt (1962) 
and in Poland by Tobolewski (1966).

Material

About 3 200 specimens of the genus Cyphelium have been examined. Material in the following 
herbaria has been examined: B, BERN, BG, BM, BP, BRSL, C, CL, G, GB, H, HBG, L, LD, 
LISU, M, O, PO, PR, S, TUR, UPS and W (abbreviations according to Index Herbariorum 
1964). Furthermore, I have had the privilege to see the specimens from the private herbaria of 
E. Frey and A. Vézda. I am very greatful to the curators and owners of these herbaria for 
putting often large loans at my disposal. The herbarium of the author is abbreviated Tib. and 
presently kept in Uppsala. It should be noted that very little material from the USSR has been 
seen. In statements on type material the sign “!” is used to indicate that the specimen has been 
examined by the author. Further specimens of exsiccates already recorded in Tibell (1969) 
are omitted if they are in agreement with the statements made in that paper.

Methods

Light microscopy. For light microscopical studies sections 10-15 p thick were cut on a freezing 
microtome. Lactic Blue was most often found useful as a clearing agent, especially for remov
ing oil droplets in the ascospores of newly collected material, facilitating the study of the 
surface structures of the spores. A Wild M 20 research microscope equipped with oil immersion 
objective was used for investigation and recording of the pictures. All measurements were 
made in water.

Transmission electron microscopy (TEM). The apothecia were prefixed in 2 % glutaraldehyde 
in veronal-acetate buffer, pH 7.2 (Palade 1952) for 6 hours, carefully washed with the buffer 
and fixed in 2 % OsO* in the same buffer for 2 hours. During dehydration the specimens were 
stained with 2 % uranyl acetate in 70 % ethanol. After dehydration in ethanol and propylene 
oxide the specimens were embedded in Epon. The sections were made on a LKB “Ultrotome” 
equipped with glass knives and collected on grids supported by formvar films. The sections 
were examined in a AEI 801 electron microscope, except for PI. III: 1 recorded on a Siemens 
Elmiscop I.

Scanning electron microscopy (SEM). Ascospores from the upper part of the mazaedium were 
gently dusted on an almost dry glue surface of the specimen stub. After drying, the specimens 
were during rotation coated by gold under vacuum. The specimens were then examined in a 
Cambridge Stereoscan electron microscope working at 30 kV. No severe specimen damages 
were observed, except for some spores being slightly shriveled.

Thin layer chromatography (TLC). TLC was carried out in accordance with the method of 
J. Santesson (1967: 1162) on precoated “Chromagram” plates. For some additions to this 
method and for the source of reference compounds, see Tibell (1969: 466).
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Spot tests. Statements on chemical reactions of the specimens refer to tests carried out as spot 
tests on filter paper (J. Santesson 1967: 1171). For a short description, see Tibell (1969: 467).

Mass spectrometry. Cf. Tibell (1969: 466). Some new analyses were kindly carried out by 
Dr J. Santesson, revealing among other things the joint occurrence of rhizocarpic acid and 
epanorin in C. ocellatum.

Cyphelium Ach. 1815: 261-263

Calicium f Acolium Ach. 1808: 277. — Acolium S. Gray 1821: 482.
Pseudacolium Clements 1909: 71.

Since the limitation of the genus is far from clear, and several species not are treated in the 
present paper, the description of the genus given below is valid for the species treated only.

Thallus crustaceous, verrucose to subareolate with small peripheral lobes. Apothecia 
sessile to immersed in the thallus. Excipulum of variable thickness, usually blackish 
brown, formed by densely interwoven hyphae. In one species, however, the upper part 
of the excipulum is thin and hyaline. Asci obovate to cylindrical, bursting at early 
stages and leaving the spores free in a powdery, blackish mass, the mazaedium. Para- 
physes simple. Spores 8 in the asci, dark brown and one-septate but for one species 
having submuriform spores. Surface of the spores smooth or provided with very 
variable surface structure patterns. Spore wall thick, of variable structure. Septum 
provided with a pore. Symbiotic algae cystococcoid.

The subdivision of the genus was discussed by Tibell (1969: 467). A definite sub
division of the genus is not possible without a thorough study of the North American 
species, especially those of California which seems to be an evolutionary or at least 
distributional center for some interesting groups within the genus. It is also necessary 
to consider the limitation of the genus with respect to other closely related genera, for 
example Cypheliopsis, Carlosia and Thelomma, all characterized by 1-celled spores. 
The taxonomy and nomenclature of the latter three genera is rather confused. In the 
present work Cyphelium is conceived in a traditional sense, as members of Caliciales 
with not stipitate apothecia and one-septate spores. Submuriform spores occur in one 
species, but it is so similar in all other morphological and chemical features to some 
other species of Cyphelium that it has to be regarded as belonging to that genus. In this 
sense the genus is probably heterogenous, and it is not at all clearly delimited from 
Calicium. Thus, the present conception of Cyphelium is mainly a practical one, based 
on a few easily observed characters. Though groups within the genus are undoubtedly 
very homogenous the relationships between these groups, and consequently the 
coherence of the genus, is still difficult to establish.

Account on Taxonomically Important Characters
Thallus

The thallus of the species is crustaceous, verrucose to subareolate or placodiform. C. 
inquinans, C. notarisii, C. pinicola, C. tigillare and C. trachylioides have all a verrucose
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thallus of variable thickness. It might be thick and swelling or almost immersed in the 
substrate. These are, however, only habitat modifications and do not justify the re
cognition of subspecific taxa as often met with in C. inquinans and C. tigillare. C. 
karelicum has a verrucose to subareolate thallus. The thallus of C. lucidum is verrucose 
and usually rather thick, with subareolate center and radiating peripheral lobes. C. 
ocellatum is always provided with a thick thallus. C. marcianum has a small cushion
shaped thallus wedged into a surrounding Pertusaria thallus. C. marcianum might be 
a parasymbiont on the Pertusaria at least part of its life. C. sessile, finally, is a para- 
symbiont mainly on Pertusaria coccodes.

The colour of the thallus is grey to brownish or greenish-grey in all species except 
for C. lucidum, C. notarisii, C. pinicola and C. tigillare. These species have an intensely 
yellowish to yellowish-green thallus due to the presence of tetronic acid derivatives in 
the cortex. The cortex of C. inquinans and especially C. lecideinum is interspersed by 
colourless, granular crystals.

The thallus anatomy is essentially the same in all species which have a proper thallus. 
Below the distinct cortical layer a looser medulla with the cytococcoid phycobiont is 
found. Next to the substrate there is a looser hyphal tissue.

C. ocellatum is the only sorediate species, having minutely granular, blackish and 
irregular but well-delimited soredia.

Apothecia

The size of the mature apothecia is fairly constant and varies from 0.3-0.4 mm in 
C. trachylioides to 1.5-3.0 mm in C. ocellatum.

The European species are grouped in 3 types with respect to excipular structure. 
These groupes were regarded as sections by Nådvornik (1942 a, b), but the names were 
not validly published and are used here within quotation marks merely for denoting 
the groups.

I. Excipulum dark throughout, strongly thickened at the base (PI. I: 1). Apothecia sessile 
to ± immersed (“Sect. Tympanium Nådv.”).
C. inquinans, C. karelicum, C. lecideinum, C. lucidum, C. marcianum, C. pinicola and C. sessile.

II. Excipulum dark throughout, thin, not thickened at the base (PI. I: 2). (“Sect. Scyphulium 
Nådv.”)
C. notarisii, C. tigillare and C. trachylioides.

III. Excipulum light and thin at the edge, strongly thickened at the base. Apothecia immersed 
(PI. I: 3) (“Sect. Biatorium Nådv.”).
C. ocellatum.

The margin of the apothecia is covered by a grey to whitish pruina in C. inquinans, 
C. lecideinum and to a lesser extent in C. karelicum. C. lucidum has constantly strongly 
yellowish pruinose apothecial margin and disc. A faint greenish to yellow pruina 
might occur in the disc of the apothecia of some specimens of C. ocellatum.
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A sei

In a recent work Schmidt (1970) has paid attention to the ascus structure in Caliciales. 
An investigation of the asci in the genus Cyphelium gives some valuable taxonomical 
contributions in good agreement with the conclusions arrived at by use of other 
morphological features. There are large differences in size and form of the asci in 
Cyphelium. Those characters are correlated to a more fundamental feature of the asci, 
namely how long they persist. The very young asci are all clavate. In some species they 
burst at an extremely early stage, while in other species they persist much longer. C. 
notarisii, C. tigillare and C. trachylioid.es have the smallest asci, only measuring 15- 
20 x 6-10 n and being obovate to pyriform. In these species the asci burst before any 
septum is formed in the spores. It may be noted that all three species belong to the 
“Schyphulium” group. In C. lucidum and C. sessile the asci are biseriate and about 
23-28 x 4-7 /.i at maturity. The other species have uniseriate cylindrical asci, the largest 
ones, in C. ocellatum, measuring 50-65 x 7-8 g. Mature asci are defined as the largest 
ones possible to find still containing all spores. The fact that the spores often for a 
long time after the deterioration of the asci still stick together and lay orderly in rows 
might explain some astonishing large measurements given in the literature, e.g. by 
Keissler (1936-1938) for C. lucidum and C. ocellatum and by Nådvornlk (1942a: 13) 
for C. sessile.

Spores

The morphology of the spores is described in detail by Tibell (1969: 468). As men
tioned before, the one-septate type of ascospores is the predominating one in the genus, 
only C. notarisii being abberant in having submuriform spores. This has caused some 
authors (e.g. Nddvornik 1942 a, b) to place this species in a monotypic genus Pseudaco- 
lium Clements.

The size of the mature, one-septate spores is rather constant within the species, but 
much overlapping between the species. The smallest spores are met with in C. lecidei- 
num measuring 9-14 x 5-6 g and the biggest ones in C. ocellatum measuring 22-28 x 
12-15 /i.

The form of the spores varies, being broadly oblong with only a slight constriction 
at septum in C. tigillare, C. trachylioides (PI. IX: 2) and C. ocellatum to elliptical with 
a distinct constriction at septum in C. lecideinum (PI. VI: 1) and C. sessile to the more 
strongly constricted spores with rounded cells of C. karelicum (PI. V: 2) and C. lucidum.

Structure of the spore surface

The occurrence of a mazaedium is the most outstanding feature of the Caliciales. The 
asci undergo autodigestion at a more or less early stage and do not fulfil the normal 
function of actively puffing out the spores. Thus the Caliciales have attained a passive 
mode of spore liberation, not normally met with among other lichenized discomycetes. 
The frequent occurrence of surface structures of the spores in Caliciales probably has
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Table I. Different types of surface structures of the spores in the European species 
of Cyphelium

Surface of the spores 
with irregular cracks

Surface of the spores 
without irregular cracks

Surface of C. inquinans C. ocellatum
the spores C. lecideinum (“ Biatorium”)
striated C. marcianum

C. sessile
(“Tympanium” p.p.)

Surface of C. karelicum C. notarisii
the spores C. lucidum C. tigillare
not striated C. pinicola C. trachylioides

(“Tympanium” p.p.) (“ Scyphulium''’)

some connexion with the special circumstances produced in the mazaedium. Surface 
structures of the spores have been studied in a number of species and genera by the 
author, but only two studies, on Texosporium (Tibell & v. Hofsten 1968) and Cyphe
lium (Tibell 1969) have yet been published. Hence different types of spore surface 
structures have been encountered with in e.g. Calicium, Carlosia, Chaenotheca, Conio- 
cybe, Cypheliopsis, Pyrgidium, Sphaerophorus, Sphinctrina and Tholurna. These studies 
have often been carried out also by electron microscopy and indicate important 
taxonomical implications. Some of these surface structures show parallels to those 
described in this paper as occurring in Cyphelium.

The spores of most Caliciales are remarkable in that they continue to mature after 
leaving the asci. Usually this maturation includes a strong increase in volume of the 
spore. When leaving the asci the young spores are still quite smooth. Surface structures 
then result from the stresses imposed on the more brittle outer part of the wall by the 
expanding of the inner and more flexible parts of the wall. This process is very similar 
to the fissuring of the bark of old oak trees.

The surface structures may function in dispersal. The rough surface may keep the 
mass of spores together in the mazaedium until touched by an object strong enough to 
carry the spores away. In this way a threshold against too weak agents of dispersal is 
formed. The rough surface also makes it easier for spores or groups of spores to be
come attached to dispersive agents such as insects. Rain may also play a role in washing 
spores down along the often more or less vertical trunks of trees and stumps where 
most Caliciales are growing.

The surface structure of the spores in Cyphelium was found to have a large diagnostic 
value by Tibell (1969). The surfaces of the spores are basically of two types, either 
possessing parallel ridges and furrows giving rise to a striated appearance (PI. V: 1) or 
it is smooth with very minute irregularities (PI. IX: 1). Another base of division is 
whether the outer part of the spore wall is irregularly cracked (PI. V: 2, VIII: 1) or not.
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The irregular fissures causing the cracks might be so deep that a partial flaking from 
the outer part of the spore wall occurs (PL V: 2). The striated type of spore surface is 
usually accompanied by a more or less pronounced cracking, i.e. with irregular fissures 
crossing the usually spirally arranged ridge pattern. The frequency and depth of the 
cracks vary considerably. It is very constant and deep in for example C. sessile and C. 
lecideinum and superficial or often almost lacking in C. inquinans. The striated pattern 
is possible to observe on TEM pictures of very young spores (PI. II: 1). The less 
electron dense parts break up to form the furrows in the furrow-ridge pattern of the 
mature spores. An abberant situation is met with in C. ocellatum. In the light micro
scope it is sometimes possible to discern a very weak striation pattern. But the SEM 
pictures do not reveal any such surface structure. TEM pictures show the presence of 
a striation pattern of electron opaque and dense parts in the wall (PI. III: 1) very 
similar to that of young spores of species with distinctly striated spores. In Table 1 this 
species is referred to the group with striated spores, since the fundamental structure of 
the wall is in best agreement with that of the other species in this group. In other 
respects the wall structure of C. ocellatum is also unique among the European species. 
The spore wall is very thick with a granular or almost reticulate pattern of electron 
translucid and dense spots, ± arranged in a weakly radiating manner. This type of 
wall structure is, however, also met with in other species with the “Biatorium” type of 
apothecia, both in species with one septate spores (e.g. Cyphelium californicum (Tuck.) 
Zahlbr.) and in species with unseptated spores (e.g. Cypheliopsis bolanderi (Tuck.) 
Vain.). The spore wall of the other species is provided with a more or less pronounced 
concentrical structure. The most prominent concentrical structure is also met with in 
those species with the biggest tendency to flake off parts of the spore wall, viz. C. 
karelicum and C. lucidum (PI. IV: 2). When arranging the species due to the structure 
of the spore surface it is interesting to note the correlation with the grouping arrived 
at for excipulum structure. This grouping is expressed in Table I by the section names 
by Nadvornik. Table I also seems to group the species quite nicely in accordance with 
their general morphology, possibly indicating a certain heterogeneity of the “section 
Tympanium”.

Chemistry

The generic subdivision of Cyphelium based on thalline colour only, is rejected by 
Tibell (1969).

Tetronic acid derivatives occur in C. notarisii, C. pinicola and C. tigillare containing 
rhizocarpic acid, C. lucidum vulpinic acid and C. ocellatum usually epanorin and 
rhizocarpic acid or rhizocarpic acid only. The occurrence of tetronic acid derivatives 
in C. ocellatum seems to be restricted to the apothecia, where it occurs as a faint pruina 
and in the thalline margin. In the other species mentioned, the pigments occur in big 
amounts in the cortex, giving the thallus a bright yellow to yellowish green colour. 
Usnic acid occurs along with atranorin and some not yet identified substance in C.
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Table II. Lichen substances occurring in the European species of Cyphelium
• = occurring in most of the specimens examined. 9—C = occurring in some of the specimens 
examined. In C. lecideinum the substances marked by different signs do not occur together in the 
same specimens

Epanorin Rhizocarpic Vulpinic Usnic Atranorin Chloro- Norstictic
acid acid acid atranorin acid

C. inquinans
C. karelicum

e •

C. lecideinum
C. lucidum
C. marcianum
C. notarisii •

•
C € 3

C. ocellatum € €
C. pinicola
C. sessile

•

C. tigillare
C. trachylioides

•

inquinans (cf. Tibell 1969: 471). C. lecideinum seems to consist of two different chemo- 
types (cf. R. Santesson 1968: 184), one containing atranorin, chloroatranorin and 
norstictic acid, the other one norstictic acid only. C. sessile is a parasymbiont, and has 
not been investigated because of the difficulties to isolate a sufficient number of quite 
“clean” apothecia for TLC investigations. The apothecia are the only homogenous 
part of the parasymbiont easily removable for analyses. One unidentified substance 
occurs in C. trachylioides. C. karelicum seems to contain no detectable amount of 
lichen substance, and no lichen substance has been identified in C. marcianum.

In two species—C. lecideinum and possibly C. ocellatum—different chemotypes 
occur. In both cases one chemotype is characterized simply by lacking detectable 
amounts of one substance present in the other chemotype and evidently no other sub
stance is produced instead. When this is the case, a taxonomical rank is not given to 
the different chemotypes. For a very interesting discussion on problems in evaluation 
of differences in chemical content in lichens, see J. Santesson (1970). A simplified 
summary of the occurrence of the lichen substances in the species is given in Table II.

Key to the Species

1. Apothecia immersed
- Apothecia sessile
2. Excipulum thin throughout, rim-like
- Excipulum strongly thickened at the base
3. Thallus grey
- Thallus intensely yellowish green
4. Spores one-septate
- Spores submuriform

2
6
3 
5

11. C. trachylioides
4

10. C. tigillare 
6. C. no tar is ii
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5. Edge of excipulum black and thick, thallus not sorediate, spores 10-13 x 6-8 p
5. C. marcianum

- Edge of excipulum thin and light, thallus usually with dark, irregular soredia, spores
22-28 x 12-15 7. C. ocellatum

6. Parasymbiont or parasite on Pertusaria 9. C. sessile
- Autonomous lichens, own thallus ± well developed 7
7. Thallus yellow or intensely yellowish green 8
- Thallus grey or faintly greenish grey 9
8. Apothecia yellow pruinose, thallus bright yellow 4. C. lucidum
- Apothecia not pruinose, thallus intensely yellowish green 8. C. pinicola
9. Thallus faintly greenish grey to brownish grey, spores not striated, but roughly cracky

arcolate 2. C. karelicum
- Thallus grey, spores striated 10

10. Apothecia 1.5-2.5 mm, spores finely striated, 14-19 x 8-11 p 1. C. inquinans
- Apothecia 0.5-0.8 mm, spores coarsely striated, 9-14 x 5-6 p 3. C. lecideinum

1. Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis. 1862: 4.

Lichen inquinans Sm. in Sow. & Sm. 1801: 810. Cyphelium tympanellum ß inquinans (Sm.) 
Ach. 1815: 264. Calicium inquinans (Sm.) Schaer. 1821: 35. Trachylia inquinans (Sm.) Rabenh. 
1845: 69. Acolium inquinans (Sm.) Mass. 1853: 150. Acolium tympanellum a inquinans (Sm.) 
Körb. 1855: 303. — Lectoholotype: England, Turner (BM !).

Calicium tympanellum Ach. 1803: 89. Cyphelium tympanellum (Ach.) Ach. 1815: 263. Aco
lium tympanellum (Ach.) S. Gray 1821:482. Lecidea tympanella (Ach.) Link. 1833:206. 
Trachylia tympanella (Ach.) Fr. 1836: 282. — Lectoholotype: Sweden, Acharius (H !).

Calicium cembrinum Ach. 1810: 233. Cyphelium cembrinum (Ach.) Ach. 1815: 267. Cyphe
lium inquinans f. cembrinum (Ach.) Migula 1931: 478. — Lectoholotype: Switzerland, Schlei
cher 596 (H !). Isotype in UPS !

Cyphelium ollare Ach. 1817: 223. Cyphelium inquinans v. ollare (Ach.) Trevis. 1862: 4. — 
Lectoholotype: Sweden, Acharius (H !).

Cyphelium pileatum Ach. 1817: 225. — Holotype: leg. Fries (H !).
Calicium neesii Flot. 1836:42. Trachylia neesii (Flot.) Rabenh. 1845:70. Acolium neesii 

(Flot.) Körb. 1861: 283. Cyphelium neesii (Flot.) Trevis. 1862: 4. — Lectoholotype: W. Ger
many, Flotow & Nees v. Esenbeck (BRSL !). Isotype in L !

Trachylia subsimilis Nyl. 1857: 199. Cyphelium subsimile (Nyl.) Trevis. 1862: 4. Acolium 
subsimile (Nyl.) Arn. 1874: 86. — Lectoholotype: France, Nyländer 40502 (H !).

Exsiccata examined: Anzi, Lieh. Ital. 45 (M, S, UPS, W); Anzi, Lieh. Sond. 227 (UPS); 
Arnold, Lieh. exs. 816 (B, BM, BRSL, G, H, L, M, S, UPS, W), 1473 (BM, BRSL, G, H, M, 
PR, S, UPS, W); Britzelmayr, Lieh. Bav. 648 (B, BM, CL, H, M); Brockmüller, Meckl. Krypt. 
11 (BRSL, L); Crombie, Lieh. Brit. 114 (BM, M, UPS); Elenkin, Lieh. Ross. 147 (BM, GB, L, 
PR, UPS); Erb. Critt. Ital. 1100 (BM, M, UPS); Hepp, Flechten Eur. 330 (BM, BRSL, CL, 
Frey, G, L, LISU, M, S, UPS); Kavina & Hilitzer, Krypt. Czech. 23 (BM, BP, Frey, PR, UPS); 
Krypt. Exs. Vind. 352 (BM, CL, G, H, HBG, L, M, PR, W); Körber, Lieh. Germ. 350 (B, 
BG, L, M, S); Johnson, Lieh. Herb. 484 (BM); Leighton, Lieh. Brit. 88 (PR, UPS); Lojka, 
Lieh. Univ. 204 (G, M, PR, S, UPS, W); Mougeot & Nestler, Stirp. Crypt. 859 (BM, L, M, 
UPS, W); Mudd, Lieh. Brit. 240 (G, M, UPS, W); Nådvornlk, Calic. exs. 53 (UPS); Poelt, 
Lieh. Alp. 161 (BP, Frey, G, H, L, LISU, M, S, UPS); Rabenhorst, Lieh. exs. 154 (BM, BRSL, 
HBG, L, M, S, UPS), 196 (BP), 579 (B, BM, BRSL, CL, G, H, HBG, L, M, S, UPS, W); Reliq. 
Suzaianae 12 (B, H, UPS); Roumeguére, Lieh. Gall. 275 (G, M, UPS); Räsänen(-Hakulinen),
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Lichenoth. Fenn. 825 (M); Schaerer, Lieh. Helv. 438 (BERN, BG, BM, BRSL, CL, G, L, 
UPS, W); Stenhammar, Lieh. Suec. 223 (BM, L, M, UPS, W); Suza, Lieh. Bohemoslov. 182 
(M, PR, S, UPS, W); Tobolewski, Lichenoth. Pol. 229 (B, L, M, S, UPS, W); Vézda, Lieh. 
Bohemoslov. 213 (M, UPS, W).

Thallus verrucose, light to dark grey, usually rather thick but sometimes very thin 
and almost immersed in the substrate. Apothecia sessile or somewhat immersed,
1.5-2.5 mm in diameter with white pruinose margin. Exipulum thick, strongly thickened 
at the base. Asci persisting for a comparatively long time, cylindrical, 45-55 x 5-6 p, 
with uniseriate spores. Spores broadly elliptical, 14-19x8-11 p. The surface of the 
spores is finely striated by minute ridges and furrows (PI. V: 1) interrupted by irregular, 
superficial cracks. These might, however, be lacking even in mature spores.

As to supposed subspecific taxa, cf. Tibell (1969: 472).

Chemistry

Thallus: Pd+yellow, K + reddish brown, C-.
Nine specimens were found to contain atranorin and usnic acid, one specimen usnic 

acid only and all a yellow, not identified pigment. TLC was used for identification. The 
specimens are listed in Tibell (1969: 472).

Ecology and distribution

C. inquinans is most common on lignum, occurring on old wooden posts and fences, 
and dead, dry and decorticated twigs of living Larix, Picea and Pinus cembra. It also 
occurs on rough bark of old trunks of Picea, Abies, Larix, Quercus and Betula. It is 
also rarely found on rocks. In Scandinavia it is usually met with on low altitudes, but 
in the Alps it ascends to the tree limit.

C. inquinans is together with C. tigillare the most widespread and common species in 
Europe, being most frequent in Finland, Sweden, England, West Germany, the Alps 
and the Carpathians.

AUSTRIA. Known from: Kärnten, Salzburg, Steiermark and Tirol. Several collections, 
especially from Tirol.

BRITISH ISLES. ENGLAND. Evidently rather common in the southeastern parts of the 
country. Known from: Cheshire, Derbyshire, Essex, Gloucestershire, Hampshire, Hertford
shire, Kent, Leicestershire, Middlesex, Norfolk, Shropshire, Suffolk, Sussex, Warwickshire, 
Worcestershire, and Yorkshire. Suffolk, Yarmouth, Turner 1800 (BM, holotype).

BULGARIA. Plovdiv. Cepelarska planina, Karlak dag at Pasmakli, alt. 1700-2100 m, 
1929 Szatala (BP).

CZECHOSLOVAKIA. Carpaticum. Distr. Banska Bystrica and Poprad. Hercynium. Distr. 
Cheb, Klatovy, Prachatice and Zdår na Mor. Sudeticum. Distr. Sumperk. Several collections, 
especially from Poprad, Klatovy and Zdår na Mor.

DDR. Brandenburg. Prignitz, Triglitz, 1902 Jaap (HBG). Mecklenburg. Balow at Grabow, 
on oak stump, 1844 Flotow (L).
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FRANCE. Not very common. Haute-Garonne, Seine-et-Marne and Vosges. Paris, Fontaine
bleau, Franchard, on rocks, 1855 Nyländer 40502 (H, holotype of Trachylia subsimilis). 

ITALY. Lombardia and Piemonte. Probably rather common in Lombardia. 
JUGOSLAVIA. Hercegovina. Konjic, Borasnica, 1886 Lojka (Lojka, Lieh. Univ. exs. 204). 

Velez Mts., at Lakat, alt. 1 400 m, on bark of Abies, 1918 Szatala 2833 (BP). Hrvatska. Senjsko 
Bilo, at Krasno, on Pinus, 1912 Baumgartner (W). Crna Gora, Crnagora planina, alt. 1 500 m, 
on decorticated Picea, 1917 Dvorak (PR).

POLAND. Krakow. Tatra Mts, Las G^sienicowy at Hala Gqsienicowa, on bark of Picea, 
alt. 1 440 m, 1959 Tobolewski (Tobolewski, Lichenoth. Pol. 229). — Las G^sienicowy, on 
bark of Picea at the river Sucha Woda, alt. 1 440 m, 1958 Tobolewski (UPS). Wroclaw. In the 
forest Grünewald at Reinerz, Schneider (Körber, Lieh. Germ. exs. 350).

SWITZERLAND. Bern, Graubiinden, Neuchätel, Schwyz, Vaud and Wallis. Rathercommon 
in the mountain areas, several collections particularly from Graubiinden and Wallis. Switzer
land, Schleicher 596 (H, holotype of Calicium cembrinuni).

USSR. Ladoga-Ilmen. Luga, 1900 Elenkin (Elenkin, Lieh. Ross. exs. 147).
GERMANY. Baden, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Pfalz and 

Schleswig-Holstein. Rather common, several collections especially from Schleswig-Holstein 
and Bayern. Bayern, Johannesbad, Reschtale, “Kieselschiefer des blauen Steins”, 1835 v. 
Flotow & Nees v. Esenbeck (BRSL, holotype of Calicium neesii).

2. Cyphelium karelicum (Vain.) Räs. 1939: 188.

Cyphelium lucidum v. karelicum Vain. 1927: 20 — Holotype: USSR. Karelia onegensis. 
Klimski, 1863 Kullhem (H !). 2 isotypes in (H !), one of them in herb. Nyländer 40470.

Acolium inquinans ß virens Krempelh. 1861: 274. — Lectoholotype: W. Germany. Bayern. 
Valepp, Krempelhuber (M !). Isotypes: (B, M, S, UPS, all !).

Exsiccata examined: Körber, Lieh. Germ. 350 (CL, G), p. p.: (BG, H); Lojka, Lieh. Hung. 
5 (B, BG, BP, CL, LISU, M, PR, S, UPS, W); Lojka, Lieh. Univ. 204 (M, p.p.); Suza, Lieh. 
Bohemoslov. 91 (BM, HBG, L, LISU, M, PR, UPS, W), 182 (L).

Thallus faintly greenish grey, in herbarium soon turning + brownish, verrucose or 
usually subareolate, thin and smooth. Apothecia sessile, with faintly white pruinose 
margin, 0.4—0.7 mm in diameter. Excipulum strongly thickened at the base. Asci 
uniseriate, cylindrical, 25-30 x 3-4 g. Spores distinctly constricted at septum, 13-17 x 
8-11 ii. The surface of the spores is not striated, but provided with deep, irregular 
fissures forming a very rough areolate pattern (PI. V: 2). The outer part of the spore 
wall is even sometimes almost flaking off big pieces.

C. karelicum has often been confounded with C. inquinans, but it is easily distin
guished from specimens of the latter species with small apothecia and thin thallus by 
means of the very aberrant spore surface structure.

Chemistry

Thallus: Pd-, K , C , KC -. No lichen substance identified.

Ecology and distribution

C. karelicum occurs mainly on the basal parts of old trunks of Picea and Abies, pref
erably in shady and moist positions. It grows in scattered patches, or might almost
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cover the trunks. It is often intermingled with other members of Caliciales, e.g. Cali- 
cium viride, C. lenticulare, Chaenotheca trichialis and Cyphelium inquinans. The joint 
occurrence of C. inquinans and C. karelicum is often observed in exsiccate material. It 
is also found on lignum and dry twigs of conifers. The substrate of the type specimen 
is indicated as Pinus silvestris, a rather doubtful statement.

C. karelicum is a rather rare species, being rather common in Finland and, probably, 
some parts of Sweden only. In central Europe it occurs in old conifer forests in the 
mountain areas, especially in the Carpathians and Bayern.

AUSTRIA. Nieder-Österreich. Dürrenstein, Lunzer See, alt. 1 400 m, 1917 Suza (PR). 
CZECHOSLOVAKIA. Carpaticum. Banskå Bystrica: Vepor, at Lubietovå, alt. 800 m, on 

Abies, 1937 Suza (PR). Vepor, on Abies, 1884 Lojka (W). — Poprad: Liptovskd Teplicka, on 
Abies, Lojka ( = Lojka, Lieh. Hung. exs. 5). Koprovå dolina, alt. 1 300 m, on Picea, Suza 
(Suza, Lieh. Bohemoslov. exs. 182). Do., not exsiccate (PR). Hercynium. Klatovy: Jezerni 
stena, on Picea, 1924 Hilitzer (PR). Ceské Trouby, on Picea, 1924 Hilitzer (PR). — Prachatice: 
Mt. Plechy, 1930 Hilitzer (PR). Zelnava, Mt. Smrcina, 1938 Hilitzer (PR). Mt. Javor, 1924 
Hilitzer (PR). — Zdar na Mor: Mt. Zåkova hora, 1905 Kovaf (PR). Sudeticum. Sumperk: 
Mechovå strån, on Picea, Suza (Suza, Lieh. Bohemoslov. 91).

JUGOSLAVIA. Hercegovina. Konjic, Borasnica, on Abies, 1886 Lojka (Lojka, Lieh. Univ. 
exs. 204). Hrvalska. Senjsko Bilo, at Krasno, alt. 1 200 m, on Abies, 1912 Baumgartner (W).

POLAND. Wroclaw. “Riesengebirge, Thalgraben unterhalb der Wasserkugel”, 1838 Flotow 
(BRSL, L).

SWITZERLAND. Bern. Chasseral, collector unknown (M). Neuchätel. Creux-du-Van, 
Fontaine Froide, on old Abies, 1958 Frey 20855 (Frey). Creux-du-Van, Fontaine Froide, on 
trunk of old Abies, almost covering the E side of the trunk to a height of 3-4 m, alt. 1 130 m, 
1970 Tibell 4359 (Tib.)

USSR. Carpaticum. Poloniny Mts., Stuzica Reservate, Ravka, on Abies, 1926 Hilitzer (PR). 
W. GERMANY. Baden. Gerbacher Wald, on Abies, 1914 Lettau (B). Waldung Gerbach- 

Todtmoos, 1912 Lettau (B). Feldberg, on old Abies, 1912 Lettau (B, M). For Bayern, where 
the species does not seem to be uncommon, cf. Schmidt (1962). Bayern, Valepp, on an old 
Abies, 1850 Krempelhuber (M, holotype of Acolium inquinans ß virens).

3. Cyphelium lecideinum (Nyl.) Trevis. 1862: 4.

Trachylia lecideina Nyl. 1855: 199. Acolium lecideinum Arn. 1874: 86. — Lectoholotype: 
France. Nyländer 40436 (H !).

Cyphelium zahlbruckneri G. Samp. 1924: 161. — Holotype: Portugal, Taboa?o, 1923 J. 
Sampaio (PO !). Isotype in W !

Exsiccata examined: Arnold, Lieh. exs. 395 (UPS, W); Körber, Lieh. Germ. 378 (B, BERN, 
BG, BRSL, G, L, M, S, UPS, W); Lojka, Lieh. Hung. 6 (B, BG, BP, CL, G, HBG, M, PR, S, 
UPS, W); Nylander, Lieh. Paris 18 (BM, G, M, UPS, W); Sampaio, Lieh. Port. 35 (UPS); 
Vézda, Lieh. Sel. 137 (BM, BP, H, M, UPS, W), 805 (BM, UPS); Zwack-Holzhausen, Lieh, 
exs. 738 (B, M, S, UPS).

Thallus faintly greenish grey, or after some time in the herbaria, light grey, consisting 
of ± densely aggregated, almost round verrucae. Surface of the thallus rugose and a 
little glittering due to the presence of colourless, granular crystals. These crystals are
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also present in the thick and loose hyphal tissue of the medulla. Apothecia sessile,
0.5-0.8 mm in diameter, with distinctly white pruinose margin. Excipulum strongly 
thickened at the base. Asci uniseriate, 24-27 x3 //. Spores small, 9-14x5-6 /(, con
stricted at septum (PI. I: 4). Wall of young spores striated by spirally arranged electron 
transparent zones (PL II: 1). Mature spores coarsely striated and provided by irregular 
fissures (PI. II: 2, VI: 1).

Chemistry

Thallus: Pd+ yellow, turning red, K+ yellow, C —.
Two different types are represented as to content of lichen substances. The following 

specimens were found to contain atranorin, chloroatranorin and norstictic acid: the 
holotype of C. lecideinum, Vézda, Lieh. Sel. exs. 137 (H, UPS) and Zwack-Holzhausen, 
Lieh. exs. 738 (H, UPS). The following specimens were found to contain norstictic acid 
only: the holotype of C. zahlbruckneri, Sampaio, Lieh. Port. exs. 35 (UPS) and Vézda, 
Lieh. Sel. exs. 805 (UPS, Vézda). These six specimens represent all localities known for 
this species, and not much about the distribution of these different chemotypes can be 
concluded, though it is striking that the norstictic acid chemotype is restricted to 
southern areas. All identifications were made by TLC.

Ecology and distribution

C. lecideinum occurs on siliceous rocks, in one case indicated as trachyte, and seems to 
be found in rather shady and moist localities.

C. lecideinum is a rare species, known from six localities only. These are situated in 
central and southern Europe, usually at rather low altitudes, though one locality on 
Corsica is situated at 1 200 m.

CZECHOSLOVAKIA. Pannonicum. Brno: Bild Skala at Dolni Loucky, on gneiss rocks, 
alt. 400 m, 1942 Suza (L). Do., 1962 Vézda (Vézda, Lieh. Sel. exs. 137). Presov: Finta, on 
trachyte rocks, 1868 Lojka (B, BM, BRSL, G, H, HBG, M, PR, S, W). Do., Lojka (Arnold, 
Lieh. exs. 395). Do., Lojka (Lojka, Lieh. Hung. exs. 6). Do., Hazlinsky& Lojka (Körber, Lieh. 
Germ. exs. 378). Do., Lojka (Zwack-Holzhausen, Lieh. exs. 738).

FRANCE. Corse. Evisa, Aitone forest, at Catagnone, alt. 1 200 m, on granite stone walls 
in shady position, 1969 Lambion, Rondon and Vézda (Vézda, Lieh. Sel. exs. 805). Seine-et- 
Marne. Fontainebleau, on rocks, Nylander 40436 (holotype), p.m. 569, 570 and 571 (all inH). 
Do., Nylander (Nylander, Lieh. Paris. 18). Do., 1861 Nylander, (B). Fontainebleau, Fran- 
chard, 1881 Nyländer 40435 (H). Seine-et-Oise. Sl Chéron, Boistel (BM). Prov. unknown. 
Bouray at Paris, Nyländer 40484 (H).

PORTUGAL. Träs-os-Montes e Alto Douro. Taboago, Talisga, 1921 J. Sampaio & Pinto 
(Sampaio, Lieh. Port. exs. 35). Taboago, 1923 J. Sampaio. (PO, holotype of C. zahlbruckneri).

4. Cyphelium lucidum (Th. Fr.) Th. Fr. 1861: 101.

Trachylia lucida Th. Fr. 1855: 18. Acolium lucidum (Th. Fr.) Rabenh. 1870: 25. — Lectoholo- 
type: Ukraine, Czerniajev (UPS !). Isotypes in (BM, M, S, UPS, all !).

Calicium viridulum sensu Schaer. 1833: 227.
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Exsiccata examined: Arnold, Lieh. Univ. 1079 (B, BM, G, H, L, M, PR, S, UPS, W); Krypt. 
Exs. Vind. 172 (B, BM, G, H, L, M, PR, UPS, W); Körber, Lieh. Germ. 351 (G, L, M); Poelt, 
Lieh. Alp. 89 (BP, Frey, G, H, L, HSU, M, UPS, W); Schaerer, Lieh. Helv. 295 (BERN, BG, 
CL, G, L, UPS, W); Vézda, Lieh. Sel. 156 (BM, BP, H, LISU, M, UPS, W).

Thallus intensely yellow, verrucose to subareolate with small, crenulate lobes at the 
margin. Apothecia sessile, 0.5-1.0 mm in diameter, with distinctly yellow pruinose 
margin. Excipulum thick, blackish brown and strongly thickened at the base. Asci 
clavate, biseriate, 23-27 x 3-4 g. Spores constricted at septum, 17-22 x 8-10 g (PI. I: 5). 
Surface of the spores provided with deep, irregular fissures, but without striation 
pattern. This gives rise to a cracky areolate appearance, and the spores have a very 
irregular outline (PI. IV: I, VI: 2).

Chemistry

Thallus: PD -, K -, C -, KC -.
The following specimens were all found to contain vulpinic acid by TLC:

AUSTRIA. Ober-Österreich. Lojka (Arnold, Lieh. exs. 1079, S). — Hallstädter See, Gosau 
Mühle, 1867 Lojka (S). Keimten. Gönfall, 1877 Glowacki (S). USSR. Ukraine, theholotype. 
The occurrence of vulpinic acid in this specimen was confirmed by mass spectrometry by 
Dr J. Santesson. W. GERMANY. Bayern. Schmidt (Poelt, Lieh. Alp. 89, S). USA. Michi
gan. Isle Royale, 1930 Lowe 118 (S). Minnesota. 1897 Fink (S).

Ecology and distribution

C. lucidum occurs in old mountain forests, on trunks of old Abies, Larix and Picea. In 
some instances, e.g. for the holotype, the substrate is indicated as Pinus. This, however, 
seems rather doubtful. It is usually met with on altitudes of 800-1 400 m. It often seems 
to be accompanied by other species of Caliciales, e.g. as in one locality studied by the 
author (Tibell 4334) by the following species: Calicium viride, Chaenotheca phaeoce- 
phala and Ch. trichialis in addition to Lepraria candelaris and L. aeruginosa.

C. lucidum occurs in the Alps and the Carpathians, and is evidently not too rare in 
some parts of Austria, Czechoslovakia and Bayern.

AUSTRIA. 14 localities from Kärnten, Ober-Österreich, Salzburg, Steiermark, Tirol and 
Vorarlberg.

CZECHOSLOVAKIA. Carpaticum. Distr. Poprad: Mountain Skalka at Tatranskå Kot- 
lina, alt. 1 000 m, on Larix, 1962 Vézda (Vézda, Lieh. Bohemoslov. 156). — At Stary Smoko- 
vec, on Larix, 1932 Greschik (BP). Distr. Spis, Nova Ves, at Levoca, on Larix, 1930 Greschik 

At Spisské Vlachy, 1868 Lojka (M). — In Vally Sokol, alt. 620 m, on Larix, 1930 
Suza (PR).

ITALY. Italia septentrionalis", Garovaglio (UPS). “In monte Sineone”, Garovaglio (CL). 
POLAND. Wroclaw. Sudety, Kynast, Körber (Körber, Lieh. Germ. exs. 351). 
SWITZERLAND. Bern. Gurnigel, Schaerer (Schaerer, Lieh. Helv. exs. 295). — Berner 

Mittelland, Gurnigelwald, 1 km N of Berghaus, alt. 1 440 m, on trunk of old Picea at a brook, 
1970 Tibell 4334 (Tib.) Obwalden. Giswil, Merliwald, alt. 1 350 m, on Abies, 1964 Frey 26186 
(Frey).
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USSR. Ukraine. On Pinus, Czerniajev (holotype, cf. above).
W. GERMAN Y. Bayern. Seven localities in addition to those cited by Schmidt (1962: 115).

5. Cyphelium marcianum B. de Lesd. 1908: 120.

Lectoholotype: FRANCE. Hérault. 1908 F. Marc ex herb. B. de Lesd. (W !).
Exsiccate examined: Harmand, Lieh. Rar. 60 (B, G, H, L, W, all isotypes).

Thallus grey, forming small cushions densely wedged into the thallus of Pertusaria 
cf. microstictica. On the scarce material seen it sometimes looks as if the species is para- 
symbiontical with the Pertusaria. Apothecia immersed, usually 1—3(—5) in each ver- 
rucae, 0.5-0.8 mm in diameter. Excipular margin of the apothecia sometimes visible, 
shining black and not pruinose, or totally covered by the thalline margin. Spores 
slightly constricted at septum (PI. I: 6), 11-13 x 6-8 /«, with a distinct striation pattern 
of spirally arranged ridges and furrows (PI. Ill: 2, VII: 1). In mature spores also some 
irregular, cracky fissures occur. The surface pattern is more distinct than in C. inqui- 
nans, but the ridges are not so few and deep as in C. sessile.

Though I have only seen a few specimens of the same, single collection, I do not 
doubt that this is a good species. It is markedly different from the other species treated 
in thalline structure, position of the apothecia and spore surface structure.

Chemistry
Analyses by mass spectrometry carried out by Dr J. Santesson on the thallus of C. 
marcianum (Harmand, Lieh. Rar. exs. 60, W) and the accompanying Pertusaria made 
no identification of the lichen substances present possible. However, the mass spectra 
represent a kind of a chemical “finger-print”, and great similarities were found be
tween the content of the two thalli. There were also differences, indicating that one 
substance produced by C. marcianum was not present in the Pertusaria.

Ecology and distribution

This species is known from one locality in southern France growing on granitic rocks.

FRANCE. Hérault. La Salvetat-sur-Agout, at Devez, on granitic rocks, alt. 700 m. 1908
F. Marc (holotype, cf. above).

6. Cyphelium notarisii (Tul.) Blomb. & Forss. 1880: 95.

Acolium notarisii Tul. 1852:81. Trachylia tigillaris v. notarisii (Tul.) Th. Fr. 1855: 16. — 
Trachylia notarisii (Tul.) Nyl. 1855: 167. — Pseudacolium notarisii (Tul.) Vain. 1927: 16. — 
Cyphelium tigillare ssp. notarisii (Tul.) Weber. 1967: 202. — No type material seen.

Exsiccata examined: Breutel. Flora Germ. 405 (M, PR, S, W); Föriss, Lieh. Bükk. 85 (BP,
G, H, HBG, M, W); Krypt. Exs. Vind. 2343 (BM, CL, G, HBG, L, M, S, UPS, W); Nddvornik, 
Calic. exs. 1 (B, BP, H, HBG, M, PR, UPS, W); Rabenhorst, Lieh. Eur. 42 (BM, CL, G,H, 
HBG, L, M, S, UPS, W); Reichenbach & Schubert, Lieh. exs. 56 (L, M, W); Stenhammar, 
Lieh. Suec. (W, p.p.); Vézda, Lieh. Sel. 479 (BP, H, LISU, M, S, UPS, W).

Svensk Bot. Tidskr. 65 (1971)



The Genus Cyphelium 153

Thallus intensely yellowish green, verrucose to almost totally immersed in the sub
strate. Apothecia immersed, not pruinose, 0.5-0.8 mm in diameter. Excipulum thin, 
rim-like, not thickened at the base. Asci pyriform, 2-3 seriate, 13-17 x 9-11 y, bursting 
at very early stages. Spores 1-septate to submuriform, of very variable shape, 13-32 x 
11-19 y.

Chemistry

Thallus: Pd -, K -, C -, KC -.
Eight specimens investigated by Tibell (1969: 476) were all found to contain rhizo- 

carpic acid.

Ecology and distribution

C. notaris'd grows mainly on dry, weathered wood, such as wooden fences and old 
posts, in exposed positions. It rather frequently seems to occur on lignum of Quercus, 
but also on coniferous wood. Sometimes it is also found on bark of Larix. It seems to 
prefer dust-exposed localities in cultivated areas, and is not found in wild forest areas 
as C. tigillare. C. notarisii is widely distributed in the lowland areas of Europe, only in 
extreme cases reaching altitudes of 1 800 m, as in southern Switzerland. Its northern 
limit crosses Sweden and Finland at about the 61st degree of latitude.

Though this species is impossible to distinguish from C. tigillare by gross morpho
logy, I think it is most suitably treated at the species level distinguished from C. tigillare 
by its peculiar spores and different ecology.

AUSTRIA. Nieder-Österreich. Near Dreistätten at Hohe Wand, alt 500 m, Baumgartner 
(Krypt. Exs. Vind. 2343). — Do., not exsiccate (B, W).

BRITISH ISLES. ENGLAND. Essex. Near Colchester, Crombie (BM). — Hadleigh Great 
Wood, 1862 Piggot (BM). — W. Maldon, Meadow Tangford, 1865 Piggot (BM). Kent. Isle of 
Thanet, Minister Marshes by the River Stour, on fence rail, Brightman (BM). Suffolk. Walton, 
Larbalestier (BM). Yorkshire. Cleveland, Ayton, Holl (BM).

CZECHOSLOVAKIA. Carpaticum. Distr. Michalovce: at Ubrez, on lignum of Quercus, 
alt. 150 m, 1912 Szatala (BP). Distr. Uzgorod, at Cop, alt. 105 m, on lignum of Quercus, 1933 
Nådvornlk (Nådvornik, Calic. exs. 1). Pannonicum. Distr. Presov: Klause at Presov, on lignum 
of Abies, 1860 Lojka (W). Distr. Trebisov: Vajany at Vel. Kapusany, alt. 110 m, on lignum of 
Quercus, 1930 Nådvornik (PR).

DDR. Sachsen. Dresden, Erzgebirge, on old wooden walls, Rabenhorst (Rabenhorst, Lieh. 
Eur. 42). — Dresden, on wooden walls, Hübner (M). — Königsbrück, Hübner (Breutel, Flora 
Germ. exs. 405). — Königsbrück, Schmalz (Reichenbach & Schubert, Lieh. exs. 56). — 
Schkeuditz, 1855 Auerswald (H).

FRANCE. Haute Alps. Ancelle, alt. 1 450 m, on lignum of Larix, 1966 Rondon (Vézda, 
Lieh. Sel. exs. 479). — 15 km NW of Brianfon, Le Casset, alt. 1 600 m, 1955 Kofler & Ozenda 
(G). Haute Loire. On bark of Pinus (Nyländer 40471, H).

HUNGARY. Borsod. Szentlétek, Omassa, alt. 700 m, on lignum of Quercus, 1951 Föriss 
(BP). Heves. Måtra Mountains, Mt. Saskö, alt. 800 m, on lignum, 1930 Gyelnik (BP). — 
Måtra Mountains, Måtrahåza, Mt. Kékes, alt. 900 m, on lignum of Quercus, 1937 Föriss (BP). 
Baranya. Mt. Jakabhegy, alt. 600 m, on lignum of Quercus, 1955 Föriss (BP).
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ITALY. Piemonte. Val d’Aosta, Plan Gonet at Courmayeur, 1922 Sbarbaro (GB). — Val 
d Aosta, la Thuile, alt. 1 700 m, 1962 Schauer (M). Sardinia “Sardinia centrali, ...” (RO).

POLAND. Gdansk. Elblag, 1869 Ohlert (HBG). Zielona Göra. Grünberg, on lignum, 1873 
Hellwig (B).

PORTUGAL. Tras-os-Montes e Alto Douro. Moncorvo, Carvi?ais, 1916 G. Sampaio (OP). 
SWITZERLAND. Wallis. Zermatt: Aroleit, on Larix at a meadow, alt. 1 850 m, 1936 Frey 

29802 (Frey). — Aroleit, on lignum, alt. 1 850 m, 1936 Frey 29801 (Frey). — Aroleit, Blatten, 
alt. 1 730 m, on wooden fence, 1970 Tibell 4251 (Tib.). — Aroleit, 0.5 km SW of Zum See, alt. 
1 820 m, on the trunk of old Larix, 1970 Tibell 4266 (Tib.) Saastal: Saas-Fee, alt. 1 800 m, on 
old, wooden house 1970 Tibell 4315 (Tib.).

USSR. Ukraine. Czerniajev (M, UPS).
W. GERMANY. Mecklenburg. Wolgast, Laurer (BG). Nordrhein-Westfalen. Münster, 

Wilms (H). — Gimble, 1857 and 1860 Lahm (B, H, L, S, UPS, W). Schleswig-Holstein. S. 
Tondern: Insel Föhr, Ziegelei N of Wyk, on lignum 1929 Erichsen (HBG, UPS). — Insel Föhr, 
Boldixum, on lignum, 1928 Erichsen (HBG, UPS).

7. Cyphclium ocellatum (Körb.) Trev. 1862: 4.

Acolium ocellatum Körb. 1861:285. — Lectoholotype: SWITZERLAND, Hepp (Hepp, 
Flechten Eur. 331, ex herb. Korber, L !)

? Calicium inquinans v. suffusum Schaer. 1850: 164. Acolium inquinans ß suffusum (Schaer.) 
Anzi 1860: 98. — The specimen in herb. Schaer. (G) is sterile and in very bad condition.

Lecidea sabuletorum ? v. calyciformis Flot. 1829: 6 and Lecidea sabuletorum ? v. calyciformis 
b. spilomatica (ibid.) are nomina nuda. Cyphelium caliciforme Zahlbr. 1922: 663, was based 
on the first of these names.

Exsiccata examined: Anzi, Lieh. Lang. 211 (BM, M, S, UPS, W); Flotow, Lieh. exs. 128 A 
(UPS); Hepp, Flechten Eur. 331 (L, UPS).

Thallus grey, thick, when well developed with flattened, subcrenulate verrucae, 
sorediate. Soredia ± frequent, forming dark, irregular but well delimited patches. 
Soredia less frequent when apothecia are abundant. Apothecia big, immersed in 
protruding thallus warts, 1.5-3.0 mm in diameter. In some specimens the mazaedium 
and upper part of the thalline margin have a faint greenish yellow pruina. Excipulum 
forming a very thick, blackish brown cushion at the base. The upper part of the ex
cipulum is very thin and colourless. (PL I: 3). Asci persisting for a relatively long time, 
50-65 x 7-8 p. Spores big, broadly oblong 22-28 x12-15 p, slightly constricted at 
septum (PI. I: 7). In mature spores an irregular striation pattern is sometimes discern- 
able in the light microscope. No such structures are however seen in the SEM pictures 
(PI. VII: 2), where only minutely warty structures are seen. The TEM pictures do really 
reveal a peculiar wall structure (PI. III: 1), including a pattern of less electron dense 
parts, very much the same as the weak zones on the outer part of the wall, which give 
rise to the fissures in those species having a striated surface pattern (cf. e.g. C. leci- 
deinum, PI. II: 1).

Chemistry

Thallus: Pd-, KCKC
The chemistry of this species is complex and a bit confusing. TLC investigations
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showed the presence of tetronic acid derivatives in some specimens, but because of the 
very small amounts present and the limited material available it was difficult to judge 
■whether it was epanorin or rhizocarpic acid. The problem was handed over to Dr J. 
Santesson, who kindly investigated 7 specimens by mass spectrometry. In one speci
men, Tibell 4298 (for localities, cf. below) no substance possible to identify was de
tected. One specimen (Hepp, Flechten Eur. 331, UPS) contains usnic acid and the other 
ones tetronic acid derivatives. Epanorin and rhizocarpic acid were found in 1861 Th. 
Fr. (UPS), 1847 Flotow (UPS) and Lojka 4544 (W). Tibell 4246 and Anzi, Lieh. 
Lang. 211 (W) contain rhizocarpic acid only. Rhizocarpic acid is strongly dominant 
over epanorin when both substances occur together. About the joint occurrence of 
epanorin and rhizocarpic acid, hitherto only reported in two species, see J. Santesson 
(1969: 373). The rather puzzling occurrence of usnic acid might be explained as due to 
interference from some adjacent or overgrown thallus of another species.

Ecology and distribution

C. ocellatum occurs on lignum of conifers. It is most often found on wooden fences 
and posts or wooden barns in the vicinity of cultivated areas. The localities are evidently 
dust exposed and richly nutriated. In this kind of localities, where it occurs together 
with e.g. Xanthoria candelaris, Candelariella vitellina, Lecanora muralis, L. varia and 
Physcia spp., it often covers large areas, but apothecia are only rarely seen. Specimens 
richly provided by apothecia, but not so prominently sorediate are found on dry twigs 
or trunks of Pinus cembra or Larix which are probably not exposed to dust impregna
tion. Hence, there seems to be a correlation between frequency of apothecia and 
soredia and habitat.

C. ocellatum occurs in the Alps, the Carpathians and the Sudetes.

CZECHOSLOVAKIA. Carpaticum. Poprad: Kolesarki at Teplicka, 1872 Lojka (M, PR). 
Zaopalens at Teplicka, Lojka 4544 (CL, W).

FRANCE. Haute Savoie. Chamonix, Blaitiére dessous, alt. 1 925 m, on wooden roof of old 
barn, 1970 Tibell 4381, sterile only (Tib.).

ITALY. Lombardia. Sondrio, Anzi (Anzi, Lieh. Lang. exs. 211). Valle d'Aosta. Brusson, 
1863 Carestia (HBG).

POLAND: Wroclaw. Jelenia Göra, Strupice, 1847 Flotow (L, UPS).
SWITZERLAND. Graubünden. St. Moritz, Hepp (holotype cf. above). Mt. Albula, on 

decorticated trunks of Pinus cembra, Schaerer (M). Unterengadin, Scanf on the way to Varusch 
on lignum of Larix, alt. 1 700 m, 1933 Frey 20767 (Frey). Wallis. Zermatt: on lignum, 1865 
Metzler (B, G, L, M). Augstkumme, 1861 Th. Fries (M, UPS). Aroleit, Blatten, alt. 1 730 m, 
on the upper side of projecting log of a barn, 1970 Tibell 4246 (Tib.). Aroleit, Zum See, alt. 
1 760 m, on old, wooden fence, 1970 Tibell 4265 (Tib.). 1 km SW of Zermatt, Tuftern, alt. 
1 670 m, on old, wooden stumps, 1970 Tibell 4286 (Tib.). Täsch, Stafelti, alt. 2 080 m, on old, 
wooden barns, 1970 Tibell 4298 (Tib.). Saastal: Saas-Fee, alt. 1 800 m, on lignum of old barn, 
1970 Tibell 4315 (Tib.).
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8. Cyphelium pinicola L. Tibell 1969: 477.

Exsiccata examined: Anzi, Lieh. Ital. 45a, sub nom. Acolium inquinans (BM, p.p.; M, UPS); 
Krypt. Exs. Vind. 4125, sub nom. Cyphelium tigillare (B, BM, G, H, L, LISU, M, S, UPS, W); 
Rabenhorst, Lieh. Eur. 214 sub nom. Acolium tigillare (HBG, L, p.p.; BM, UPS); Schaerer, 
Lieh. Helv. 451 sub nom. Calicium tigillare (G, p.p.; BG, BM, CL, L, M, UPS, W).

Thallus intensely yellowish green, verrucose, of variable thickness, sometimes almost 
immersed in the substrate. Apothecia sessile, 0.4-0.6 mm in diameter, constricted at 
the base. Margin of apothecia somewhat bent in over the mazaedium, shiny black. 
Excipulum thick and thickened at the base. Asci persisting for a relatively long time, 
50-55 x5-6 g, uniseriate. Spores elliptical, somewhat constricted at septum, 13-17 x 
7-9 ft. Surface of the mature spores a little uneven, but without striation pattern. A few 
and not very deep irregular fissures occur in mature spores (PL VIII: 1).

For a further discussion of this species, see Tibell (1969: 477).

Chemistry

Thallus: Pd-, K-, C-, KC-.
Eight specimens were all found to contain rhizocarpic acid by TLC and mass 

spectrometry (Tibell, 1969:478).

Ecology and distribution

C. pinicola occurs mainly on dry twigs of living trees of Pinus cembra and P. siluestris. 
On P. cembra it is found at the forest limit, where open stands of trees are formed. It is 
most often collected on altitudes of 1 900-2 250 m. On those dry twigs it very fre
quently occurs together with C. tigillare and also C. inquinans, but C. pinicola is usually 
the dominating species. In Scandinavia it occurs also in the mountain region, but on 
moderate altitudes, 500-900 m. Here it prefers dry twigs of P. siluestris, and is most 
often found in continental areas, on dry pine heaths with shrubs and Cladina ssp. 
covering the ground. The preference for Pinus species seems to be due to the abundant 
occurrence of dry twigs in these species. It has been found on dry twigs of Larix and 
Picea, and it also occurs on lignum of Pinus, old stumps or barns, and on lignum of 
Betula.

C. pinicola seems to have a rather wide distribution in the Scandinavian mountain 
range. In continental Europe it occurs only in the high mountain areas of the Alps and 
the Pyrenees, where, however, it is at least locally abundant.

AUSTRIA. Tirol. Steinach, Issemähder at Beutelstein, on logs of a barn, alt. 2 000 m, 1957 
Steiner (Krypt. Exs. Vind. 4125). Ötztaler Alpen, on the roof of a barn, 1952 Poelt (M). Inn 
Tal, Schaerer (Schaerer, Lieh. Helv. exs. 451).

FRANCE. Haute Savoie. Chamonix: 0.2 km ENE of Planpra, alt. 1 960, on dry twigs of 
Larix, 1970 Tibell 4365 (Tib.). 2 km ESE of Chamonix, 0.3 km S of Blaitiére dessous, alt.
2 000 m, on dry twigs and stumps of Pinus cembra, 1970 Tibell 4378 (Tib.). Do., on dry twigs 
of Larix, 1970 Tibell 4380 (Tib.). Pyrénées Orientales. Mt. Canigou, alt. ca. 2 000 m, 1906 
Parrique. (W).
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ITALY. Piemonte. V. Sesia, Riva, Carestia (Rabenhorst, Lieh. Exs. 214). Lombardia. 
Bormio, “Montibus Bormiensis”, Anzi (Anzi, Lieh. Ital. exs. 45a).

SWITZERLAND. Graubünden. Engadin, Samedan, Schaerer (M). Mt. Albula, on lignum 
of Larix, 1821 Brunner (BERN). Wallis. Aletschreservat, alt. 2 100 m, 1935 Frey 9159 (Frey). 
Val d’Anniviers, Zinal, Bourica, alt. 2 150-2 250 m, 1959 Frey 22320 (Frey). Zermatt: Innere 
Wäldern, upper part of Teilbach, alt. 2 200 m, on dry twigs and stumps of Pinus cembra, 1970 
Tibell 4271 (Tib.). 0.2 km N of Augstkumme, alt. 2 260 m, on dry twigs of Pinus cembra, 1970 
Tibell 4274 (Tib.). Augstkumme, 1861 Th. Fries (UPS). Rifelalp, at Hotel Rifelalp, alt. 2 220 
m, on dry twigs of Pinus cembra, 1970 Tibell 4279 (Tib.). Do., on dry twigs of Larix, 1970 
Tibell 4284 (Tib.). Äussere Wäldern, 0.5 km SW of Haueten, alt. 1 950 m, on dry twigs of 
Pinus cembra, 1970 Tibell 4303 (Tib.). Saastal: 1.4 km SE of Saas-Fee, Furgjenn, alt. 2 020 m, 
on dry twigs of Picea, 1970 Tibell 4310 (Tib.). Do., on dry twigs of Larix, 1970 Tibell 4312 
(Tib.). 0.7 km S of Saas-Fee, alt. 1 900 m, on dry twigs of dead Pinus cembra, 1970 Tibell 
4308 (Tib.).

9. Cyphelium sessile (Pers. ex Mérat) Trevis. 1862: 4.

(Calicium sessile Pers. 1797: 59. Before starting point date of the nomenclature of “Fungi 
caeteri”, cf. Santesson 1960: 518.)

Calicium sessile Pers. ex Mérat 1821: 169. Trachylia sessile (Pers. ex Mérat) Rabenh. 1845: 
69. Calicium inquinans 6 sessile (Pers. ex Mérat) Schaer. 1850: 164. Acolium sessile (Pers. ex 
Mérat) Arn. 1885: 49. — Lectoholotype: Calicium sessile ex herb. Persoon (L !).

Calicium stigonellum Ach. 1803: 88 is a nomen dubium. According to the description it 
grows parasitically “in crusta & verrucis Thelotremae pertusae ad caud. fagineos”. The 
specimens ex herb. Acharius of Calicium stigonellum in H and UPS are made up of a mixture 
of specimens, the majority belonging to Sphinctrina turbinata. In H one of five and in UPS one 
of two specimens belong to Cyphelium sessile, both collected in France. None of these two 
specimens grows on Pertusaria pertusa.

Exsiccata examined: Abbayes, Lieh. Armor. 42 (UPS, W); Claudel & Harmand, Lieh. Gall. 
483 (B, BM, H, L, UPS, W); Crombie, Lieh. Brit. 11 (H, M, UPS); Hepp, Flechten Eur. 332 
(BRSL, CL, Frey, G, L, LISU, M, S, UPS); Johnson, Lieh. Herb. 401 (W); Leighton, Lieh. 
Brit. 226 (L, M, UPS, W); Malbranche, Lieh. Normandie 4 (L, M, S, UPS); Mougeot & 
Nestler, Stirp. Crypt. Vog.-Rhen. 858 (BM, G, L, M, UPS, W); Nyländer, Herb. Lieh. Paris. 
17 (BM, G, M, UPS, W); Olivier, Herb. Lieh. 1’Orne 126 (M, UPS); Rabenhorst, Lieh. Eur. 
417 (BM, BRSL, G, H, HBG, L, M, S, UPS, W); Roumeguére, Lieh. Gall. 303 (G, M, UPS); 
Sampaio, Lieh. Port. 34 (M, PR, UPS); Schaerer; Lieh. Helv. 502 (BERN, G, L, UPS, W); 
Zwack-Holzhausen, Lieh. exs. 209 (H, UPS).

Parasymbiont or parasite on Pertusaria spp. Apothecia sessile, margin not pruinose, 
0.3-0.6 mm in diameter. Excipulum thick, distinctly thickened at the base. Asci nar
rowly clavate, biseriate, 23-27x5-7 /«. Spores 11-15x6-8 p, slightly constricted at 
septum. Surface of the spores coarsely spirally striated, in mature spores with irregular, 
deep cracks giving rise to a complicated pattern of spiral ridges and irregular cracks 
(PI. VIII: 2).

The presence of C. sessile causes a ± distinct modification of the Pertusaria thallus. 
This usually gets a slightly darker colour, and the production of isidia is partly in
hibited. Pertusaria coccodes seems to be the only host species for C. sessile, but this is
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very difficult to state with certainty, partly because of the modification caused by the 
parasymbiont and also because of the indistinct limit between different Pertusaria spp., 
not rarely growing one thallus upon another.

Chemistry 

See p. 145.

Ecology and distribution
C. sessile is usually found on old trunks of Quercus. This seems to be largely dependent 
on the fact that Pertusaria coccodes has a high preference for this substratum.

C. sessile occurs in the lowlands of northwestern Europe, being rather common in 
Great Britain, France, West Germany and southern Scandinavia.

BRITISH ISLES. ENGLAND and WALES. Not uncommon in some areas. Known from 
the following provinces: Carnarvon, Dorset, Durham, Essex, Hants, Leicestershire, Shropshire, 
Stafford, Surrey, Sussex, Westmoreland, Worcester and Yorkshire. Scotland. Dumfries. Poet’s 
Corner, Drumlanrig Castle, on Quercus 1965 James (BM). Forfar. Kirriemuir, Inverquharity 
Castle, Carity Burn, alt. 120 m, 1966 James (BM). Ireland. Waterford. Curraghmore, Carrol 
(BM).

DDR. Mecklenburg. Rügen, 1851 Laurer (M). Thüringen. Weissen Hütte, alt. 500 m, on old 
Quercus, Lettau. (B).

FRANCE. Evidently not rare in some areas. Known from the following provinces: Calva
dos, Cher, Cotes-du-Nord, Deux Sévres, Haute Vienne, Hérault, Moselle, Oise, Orne, Sarthe, 
Seine-et-Marne, Seine Maritime, Vendee and Vosges. Province unknown: Mougeot & Nestler, 
Stirpes Crypt. Vog.-Rhcn. 858 and Malbranche, Lieh. Normandie 4.

PORTUGAL. Beira Litoral. Coimbra, Olivais, on Quercus 1916 G. Sampaio (PO). Minho. 
Pövoa de Lanhoso, Pomaelho, on Quercus, 1919 G. Sampaio (PO). Do., 1920 Sampaio (Sam
paio, Lieh. Port. 34.)

SWITZERLAND. Baselland. Liestal, on old Quercus, Hepp (Hepp, Flechten Eur. 332 and 
Rabenhorst, Lieh. Eur. 417). Do., not exsiccate, 1854 Hepp (B, M).

W. GERMANY. Not uncommon in Niedersachsen. Nordrhein-Westfalen and Schleswig- 
Holstein. Known from: Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen and Schleswig- 
Holstein.

10. Cyphelium tigillare (Ach.) Ach. 1815: 266.

Lichen tigiUaris Ach. 1798: 67
Lecidea tigillaris (Ach.) Ach. 1803: 46. Patellaria tigiUaris (Ach.) DC. in Lam. et DC. 1806: 

74. Calicium tigillare (Ach.) Pers. 1810: 14. Acolium tigillare (Ach.) S. Gray 1821: 482. Trachy- 
lia tigillaris (Ach.) Fr. 1836: 282. — Lectoholotype: “Svecia” ex herb. Acharius (H !).

Lichen viridescens Liljebl. 1792: 326 is a nomen dubium, and no material is preserved in the 
herbarium of Liljeblad in UPS. L. viridescens Schrad. is published in Gmelin p. 1361, accord
ing to Stafleau (1967) printed April-October 1792. The flora by Liljeblad is according to the 
printer’s lists kept in the University Library in Uppsala printed Jan.-June 1792. Consequently 
there is an overlapping period as to printing time and it is not at present possible to state the 
priority for the one or the other of these publications.

Exsiccata examined: Anzi, Lieh. Ital. 44 (BM, M, S, UPS, W); Anzi, Lieh. Lang. 426 (BM, 
G, M, S, UPS, W), Lieh. Sond. 228 (UPS); Arnold, Lieh. exs. 1769 (B, BM, G, H, M, PR, S,
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UPS, W); Britzelmayr, Lieh. exs. 647 (BM; CL, GB, H, M); Cretzoiu, Lieh. Rom. 52 (BP, CL, 
HBG, M, UPS, W); Erb. Critt. Ital. I: 124 (B, G, UPS); Flotow, Lieh. exs. 12 (M); Hepp’ 
Flechten Eur. 159 (CL, Frey, G, LISU, M, S, UPS); Kavina & Flilitzer, Crypt. Czech. 22 (BM, 
BP, Frey, PR, UPS); Kerner, Flora Austro-Hung. 2355 (B, BM, BP, CL, GB, H, HBG, M, S, 
W); Körber, Lieh. Germ. 351 (B, BG, S, W); Mougeot & Nestler, Stirp. Crypt. Vog.-Rhen. 
1067 (BM, M, UPS, W); Poelt, Lieh. Alp. 12 (BP, Frey, G, H, LISU, M, S, UPS, W); Raben- 
horst Lieh. Eur. 214 (BM, G, M, S, UPS); Reichenbach & Schubert, Lieh. exs. 56 (BM); 
Schaerer, Lieh. Helv. 451 (BERN, p.p.: BM, CL, M, UPS, W); Schleicher, PI. Crypt. Helv. 
IV: 39 (W); Stenhammar, Lieh. Suec. 222 (p.p.: BM, W); Suza, Lieh. Bohemoslov. 181 (M, 
PR, S, UPS, W); Vézda, Lieh. Bohemoslov. 63 (LISU, M, UPS, W), Lieh. Sel. 55 (BP, W); 
Zwack-Holzhausen, Lieh. exs. 248 (H, S, UPS).

Thallus intensely yellowish green, verrucose, of variable thickness and sometimes 
almost immersed in the substrate. Apothecia immersed in the verrucae, not pruinose, 
0.5-0.8 mm in diameter. Excipulum uniformly thin, rim-like (PI. I: 2). Asci pyriform, 
2-3 seriate, 15-19 x 6-9 g and bursting at very early stages. Spores broadly elliptical, 
17-21 x9-ll g. The surface of the spores is very smooth and without any surface 
sculpture (PI. IX: 1).

Chemistry

Thallus: Pd , K -, C - , KC -.
Eight specimens investigated by TLC in Tibell (1969) were all found to contain 

rhizocarpic acid. It should be noted that some specimens from the Alps, possibly 
depauperate forms, lack rhizocarpic acid and are quite grey.

Ecology and distribution

C. tigillare is most frequently met with on dry, weathered wood of conifers and some
times Quercus. In the higher mountain areas it is often found on dry, decorticated 
twigs of living Pinus cembra, Larix and sometimes Picea. Then it often occurs together 
with C. inquinans and C. pinicola. It is also sometimes found on bark of old trunks of 
Larix. It is usually found on altitudes between 1 400 and 2 100 m in the central euro
pean mountains, while not rarely descending to sea level in Scandinavia.

C. tigillare is together with C. inquinans the most common, or rather less uncommon, 
species of the genus. It has a wide distribution in Scandinavia and the continental 
mountain areas.

AUSTRIA. Several localities, evidently rather common in some areas as Tirol, Steiermark 
and Nieder-Österreich. Known from the following provinces: Kärnten, Nieder-Österreich, 
Salzburg, Steiermark and Tirol.

BRITISH ISLES. SCOTLAND. Easterness. Aviemore, Glen Heshie, Achlean, on de
corticated pine stump, 1968 James (BM).

CZECHOSLOVAKIA. Common in some areas, e.g. the district of Poprad (including partly 
the Tatra Mountains) in Carpaticum. Known from: Carpaticum. Districts of Banskå Bystrica, 
Liptovsky Mikulås, Poprad and Presov. Hercynium. Districts of Jindrichuv Hradec, Klatovy 
and Prachatice.
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DDR. Sachsen. Dresden, Königsbrück, Schmalz (Reichenbach & Schubert, Lieh. exs. 56). 
FRANCE. Bas Rhin. At Strasbourg, on lignum of Quercus (Mougeot & Nestler, Stirp. 

Crypt. Vog.-Rhen. 1067). Haute Savoie. Chamonix: 0.2 km ENE of Planpra, alt. 1 960 m, on 
dry twigs of Larix, 1970 Tibell 4366 (Tib.). 0.4 km S of Planpra, alt. 1 700 m, on dry twigs of 
Larix, 1970 Tibell 4369 (Tib.). 2 km ESE of Chamonix, 0.3 km S of Blaitiére dessous, alt. 
2 000 m, on dry twigs and stumps of Pinus cembra, 1970 Tibell 4379 (Tib.).

ITALY. Lombardia. “Sondrio et Bormio”, Anzi (Anzi, Lieh. Ital. exs. 44). “Prov. Sondrien- 
sis”, Anzi (Anzi, Lieh. Sond. 228). Piemonte. Y. Sesia, Riva, 1858 Carestia (Erb. Critt. Ital. 
I: 124). Trentino-Alto-Adige. Livigno, Val Viera, twigs of Pinus cembra, Anzi (Anzi, Lieh. 
Lang. exs. 426).

JUGOSLAVIA. Bosnai. Crvena stjena, 1885 Beck (W).
POLAND. Krakow. Tatra Mts, at lake Morskie, alt. 1 500 m, on decorticated Pinus cembra, 

1928 Suza (PR). Wroclaw. Kynast, on bark of Pinus and Larix, Körber (Korber, Lieh. Germ, 
exs. 351).

ROUMANIA. Ten collections, most of them from Hunedoara. Also known from Ploiesti. 
SWITZERLAND. In some areas not uncommon. Ca. 30 collections, mainly from Grau

bünden and Wallis. Known from the following provinces: Baselland, Bern, Graubünden, 
Unterwalden, Vaud and Wallis.

USSR. Ladoga-Ilmen. Pskov, 1911 Kake(BP).
W. GERMANY. Several localities, especially in Bayern. Also known from Niedersachsen 

and Württemberg.

11. Cyphelium trachylioides (Nyl. ex Deichm. Branth et Rostr.) Erichs, in Keissl. 1938: 
784.

Spilomium trachylioides Nyl. ex Deichm. Branth et Rostr. 1869: 267. Diococcum trachylioides 
(Nyl. ex Deichm. Branth et Rostr.) Keissl 1923:12. — Lectoholotype: Denmark, Jylland, 
Viborg, Randrup, Deichm. Branth et Rostrup, (herb. Nyl., H !). One isotype in UPS !.

Cyphelium (Acolium) verrucosum Erichs. 1909: 210. — Holotype: W. Germany. Schleswig- 
Holstein. (HBG !) Isotypes: Zahlbruckner, Lieh. Rar. exs. 103 (BM, G, PR, UPS all !) 

Exsiccata examined: cf. above.

Thallus dark grey, verrucose. Apothecia 0.3-0.4 mm in diameter, immersed in 
verrucae with distinctly incised bases, not pruinose. Excipulum thin throughout, rim
like. Asci obovate to pyriform, bursting at very early stages, 17-20 x 6-9 p, 2-3 seriate. 
Spores broadly elliptical, 18-22 x 10-14 p. The surface of the spores is smooth, i.e. not 
striated and without cracks (PI. IX: 2).

The position of this species is rather doubtful, and unfortunately the author has not 
had the possibility to study it in the nature. It is similar to C. tigillare, but lacks the 
yellowish green colour due to the absence of rhizocarpic acid. From the material 
studied, it seems, however, to differ from C. tigillare in having constantly small and at 
the base incised verrucae with small apothecia. It also has a quite different ecology. 
The situation is also complicated by the occurrence of, possibly depauperate, specimens 
of C. tigillare free from rhizocarpic acid. Unwilling to base a taxon on the presence or 
absence of a single lichen substance only, I presently think there are morphological 
and ecological indications justifying C. trachylioides to be retained on the species level. 
The problem can only be solved by studying a larger material and by field studies.
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Chemistry

Thallus: Pd-, K+ reddish brown, C-, KC-.
For further informations on the occurrence of an unknown compound, cf. Tibell 

(1969: 471).

Ecology and distribution
C. trachylioides grows on dry, weathered wood, on some instances indicated as lignum 

of Quercus.
C. trachylioides is an extreme lowland species known from a restricted area in 

southern Sweden, Denmark and northwestern W. Germany only.

DENMARK. Cf. above, type of the species.
W. GERMANY. Nieder Sachsen. Oldenburg, Döhnsdorf, 1904 Junge (HBG). Schleswig- 

Holstein. Husum, Lütjenholmer Sandberger, on wooden fence pole, 1938 Erichsen (BP, HBG, 
PR, UPS). Lauenberg, Duvenseer Moor, on the way from Lüchow to Ritzerau, 23.vi.1907 
Erichsen (holotype of C. verrucosum, cf. above). Lauenberg, Duvenseer Moor, on wooden 
fence, 1908 Erichsen (HBG). Süd-Tondem, Niebüll, Kornskoog, at Riesumer Moor, 1938 
Erichsen (HBG, LD). Süd-Tondern, Klanxbüll, on oak fence, 1937 Erichsen (HBG, W).

Doubtful and Excluded Names

Cyphelium averonense B. de Lesd. 1921:491.—No material seen. Type material 
probably destroyed with the herbarium of Bouly de Lesdain during World War II.

Cyphelium microsporum (B. de Lesd.) B. de Lesd. 1908:420. Acolium microsporum 
B. de Lesd. 1905: 242. Trachylia microspora (B. de Lesd.) Harm. 1905: 195. — No 
material seen. Cf. C. averonense.

Cyphelium montellicum (Beltr.) Trev. 1862: 4. Acolium montellicum Beltr. 1858: 285.

Cyphelium sessile v. montellicum (Beltr.) Keissl. 1938: 748. — Isotype in UPS belongs 
to Pyrgidium, a genus not earlier known from Europe.
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Explanation of the Plates
Plate I
1. C. inquinans. Apothecium. Note the thick and towards the base strongly thickened excipulum. 

x 30. (Tib. 3753.)
2. C. tigillare. Apothecium. Excipulum thin throughout, x 80. (Tib. 3953.)
3. C. ocellatum. Part of apothecium. Note the very thick, cushion formed excipulum being very thin 

and uncoloured at the edge, x 80. (Anzi, Lieh. Lang. exs. 211, UPS.)

4. C. lecideinum. Mature spores, x 800. (Holotype.)
5. C. lucidum. Mature spores, x 800. (W. Germany, Bayern, Wettersteingebirge, Garmischer Haus 

1965 Schmidt, UPS.)

6. C. marcianum. Mature spores, x 800. (Harmand, Lieh. Rar. exs. 60, B.)
7. C. ocellatum. Mature spores, x 800. (Switzerland, Wallis, Zermatt, Augstkumme, 1861 Th. Fries 

UPS.)

Plate II
1. C. lecideinum. Young spores with distinct striation pattern, still lying in an ascus. Pa = paraphysis. 

x 11 000.

2. C. lecideinum. Mature spore. Ridges and furrows fully developed. Note the concentrical layering 
in the spore wall. Pa = paraphysis. x 11 000. (Czechoslovakia, Pannonicum, Presov, Finta, 1868 
Lojka, UPS.)

Plate III
1. C. ocellatum. Note the striation pattern in the wall of the right hand half of the spore and also the 

black and white dotty, radiating structure of the spore wall, x 10 000. (Switzerland, 1861 Th. 
Fries, cf. PI. I.)

2. C. marcianum. Young spore with distinct striation pattern, x 17 500. (Holotype.)
3. C. marcianum. Mature spore, x 6 000. (Holotype.)

Plate IV
L C. lucidum. Mature spore with strongly cracked wall, x 5 000. (Holotype.)
2. C. lucidum. Detail of the spore wall of two adjacent spores. Note the deep crack (c) and the 

concentrically layered structure of the wall. Pa = paraphysis. x 23 000. (W. Germany, Bayern, 
Ammergauer Alpen, Blöckenau at Füssen, 1951 Poelt, UPS.)

Plate V
1. C. inquinans. Spore seen obliquely from one end. x 10 500. (Tib. 3744.)
2. C. karelicum. Mature spore with strongly cracked wall, x 7 000. (Tib. 3888.)

Plate VI
1. C. lecideinum. Mature spore with coarse ridges and cracks, x 14 000. (1868 Lojka, cf. PI. II.)
2. C. lucidum. Mature spore with coarsly and irregularly cracked surface, x 7 200. (Holotype.)

Plate VII
1. C. marcianum. Mature spore with ridges, x 8 700. (Holotype.)
2. C. ocellatum. Mature spore with minutely uneven surface, x 5 700. (Anzi, Lieh Lana exs 211 

UPS.)

Plate VIII
1. C. pinicola. Mature spore with some irregular cracks, x 7 800. (Tib. 3113.)
2. C. sessile. Mature spore with coarse ridges and cracks, x 8 400. (R. Santesson 13947, UPS.)

Plate IX
1. C. tigillare. Mature, very smooth spore, x 7 300. (Tib. 3923.)

2. C. trachylioides. Mature spore. Some foreign particles (f.p.) are also seen sticking to the surface 
of the spore, x 6 800. (Sweden, Skåne, Ottarp, 1907 Alvthin, UPS.)
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Lövvegetationen på Lindö och Kalvö i norra Bohuslän1,2

II. Djupeklåva. Lövvegetationens miljö oeh dynamik

REINHOLD IVARSSON
Kråkekärrsgatan 26, Borås

Abstract

Deciduous scrub and forest vegetation in Lindö and Kalvö in northern Bohuslän in the southwest 
of Sweden. II. Vegetation at Djupeklåva in Lindö. Ecology and dynamics of the deciduous 
scrub and forest vegetation. — As an example of the ecology of the deciduous forest vegetation 
in a limited area, a valley, Djupeklåva, in the northeastern part of the district, was studied in 
1953. The vegetation, especially the field layer communities in the valley have on the whole 
the same composition as in the rest of Lindö and Kalvö.

Among the ecological factors, the wind has a distinctly restrictive and bending effect on the 
ligneous vegetation on leeward. Insolation favourably affects especially the bush vegetation 
which is mainly to be found in southerly exposition. Boulder soil is the habitat especially of 
Prunetum and Vaccinietum deschampsietosum (soil deficient in nutriment), nutritious soil 
of Anemonetum, wet soil of Salicetum, Vaccinietum molinietosum (deficient in nutrition) 
and Filipenduletum (rich soil).

The cultural factor determines the appearance of vegetation today. The greater stability 
of the deciduous forest vegetation of Lindö and Kalvö compared with that of the parish of 
Mollösund is explained by the fact that good and bad times, accompanied by variations of the 
collecting of combustible material by the population and the intensity of grazing have not 
been as marked in the north of Bohuslän as in the south.

Vegetationen i Djupeklåva på Lindö

Allmän översikt över dalens naturförhållanden 

Nordöst om Fagransberget ligger en 200 m lång sprickdal, Djupeklåva, i riktning 
NNV-SSÖ. I N når den ned till Djupeklåvebukt, i S till Fetebukt. Stranden i norr 
är en skalstrand med fast botten, medan stranden i söder har lös gyttjebotten, beväxt 
med Phragmites och Scirpus lacustris.

Djupeklåva är ca 4 m bred i norr, där skogsbrynet börjar (fig. 2), men vidgar sig 
omedelbart innanför detta till 10 m bredd. Mellan branta, ca 6 m höga bergväggar 
lutar dalbotten uppåt, ca 5°, mot det högsta området, där den splittras upp av berg, 
som går i dagen mitt i dalen. I det högsta området är dalen relativt plan och ca 35 m 
bred. De begränsande bergväggarna är 3-4 m höga. Dalen vidgar sig ytterligare mot

1 Tryckningsbidrag från Längmanska Kulturfonden.
1 Del I av detta arbete (här citerat som del I) ingår i Svensk Bot. Tidskr. 65: 1-38.
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Fig. I. Lövvegetationen i Djupeklåva och Stora Ängsklåva. I bakgrunden samhället på Lindö. — 
Bilden är tagen från Klätten mot VNV, juli 1962. — Die Laubvegetation in Djupeklåva und Stora 
Ängsklåva. Im Hintergrund der Ort auf Lindö. Das Bild ist von Klätten aus gegen WNW aufge

nommen, Juli 1962.

söder och sluttar här ca 10". Bergväggarna blir ånyo ca 6 m höga. Vid södra stranden 
blir dalen bredare.

I hela Djupeklåva ligger en skalbank. Den saknas dock fläckvis på de grundaste 
ställena i den högsta delen. I den nordligaste delen är skalbanken lerhaltig och ligger 
på en lerbädd, medan den bildas av grusigt eller sandigt skalgrus i den övriga dalen. 
Nästan överallt ligger den ca 20 cm under markytan. Längst i norr är den vanligen 
ganska tunn, ca 10 cm. Längre mot söder är skalbanken över 60 cm tjock. Även i 
sydsluttningen är den mäktig.

Humuslagret har i den nordligaste delen oftast en grynig struktur och rikligt med 
daggmaskar. På de ställen, där skalbank saknas, är mullen sandig, har enkelkorn- 
struktur och är gråaktig till färgen. Den innehåller vita mineralkorn i stor mängd. 
I den övriga delen av Djupeklåva är humuslagret en svagt grynig, gråsvart sandmull, 
som är rik på vita mineralkorn. Detaljerna i jordprofilen kommer att skildras i 
samband med vegetationen. Humuslagret kan ligga direkt ovanpå skalbanken, men 
det kan även vila på ett mellanliggande sandlager. I dalens nordligaste del är hu
muslagret ovanpå sandlagret ca 20 cm tjockt, i det högsta området i medeltal ca 
10 cm och där sten och berg underlagrar humuslagret är detta ca 15 cm tjockt.

Den nordligaste delen av dalen är starkt fuktig, beroende dels på lerlagret i marken, 
dels på expositionen mot norr. I delar av det högsta området samlas vid nederbörd 
vatten, som sedan genom en bäck letar sig ner mot norr. Över den västra bergväggen
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kommer bäckar på tre ställen. Två av dem förenar sig med det ovannämnda flödet, 
medan den som ligger i dalens sydliga del rinner under markytan mot söder i dalens 
västra del. I norr är det en visserligen liten men dock markant sluttning ner till stran
den. I söder övergår dalen i en plan äng. Grundvattnet står här som ett skikt ovanpå 
saltvattnet och dränker den plana ängen upp till skogsbrynet.

Lindö är sedan gammalt känt för sina botaniska sällsyntheter (se t. ex. v. Düben 
1843, Lindeberg 1858). Den skada växtsamlare kan ha gjort har dock motverkats av 
befolkningens intensiva intresse att skydda öns sällsyntheter. Djupeklåva besöktes 
av Lindeberg, som 1858 meddelade sitt fynd av Epipactis helleborine. Denna art växer 
fortfarande i dalen, ett av de få växtställena i Bohuslän. Lathyrus vernus, som första 
gången omnämndes av H. Fries (1926, s. 45), är societetsbildande i dalen.

Skogen i Djupeklåva är gammal (se s. 192). I åtminstone två generationer har den 
vårdats nästan som naturskog utan huggningar. Ägaren 1953 hade under sin tid 
endast tagit bort torra träd, men i övrigt inte rört skogen. Därvid följde han tradi
tionerna från sin far. Betningen var till 1953 ytterst obetydlig i Djupeklåva. Den bet
ning som skedde ägde rum på hösten, och betestrycket var svagt. Sedan 1953 har 
kulturpåverkan varit ytterst svag på Djupeklåva (se vidare s. 194).

Trädskiktet

I fig. 2 a har kronan av varje träd, ingående i trädskiktet 1953 projicerats på en karta 
över dalen.

I den nordligaste delen av Djupeklåva finns dalens enda barrträd, en Picea abies, 
som möjligen är planterad. Trots att det endast är 1-2 km till barrskogsgränsen såg 
den mycket tynande ut 1953 och hade dött 1964. 1963 hade ett stort antal av Popuius 
tremula i dalens sydsluttning dött eller var döende.

De olika trädarterna grupperar sig efter vattenfaktorn. Det fuktigaste området i 
norr behärskas av Alnus glut inosa. Popuius tremula är viktigast i de områden, där 
vatten rinner fram under och över markytan. Jämte Popuius förekommer här Fraxinus 
excelsior och Betula pubescens. I de torrare områdena dominerar Tilia cordata, ehuru 
den även förekommer tillsammans med Popuius. Quercus-arterna tillhör mestadels 
Tilia cordata-markerna.

Buskskiktet

I fig. 2 b har buskskiktet lagts in på en karta över dalen.
I den nordligaste delen sammanfaller Sa7/x-arternas (övervägande S. aurita) ut

bredning ungefär med utbredningen av Alnus. I Pop«te-området domineras busk
skiktet av Populus-återväxt. Den förefaller ej ha ökat i höjd mellan 1953 och 1963. 
Utom Popuius-plantorna är buskskiktet mycket dåligt utbildat i den nordliga delen 
av Djupeklåva. Förutom några Salix cinerea-buskar i kärret i högsta området saknas
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Fig. 2. Djupeklåva. (a) Trädarternas utbredning den 4-5.7.1953 --------och i juli 1963 -------- . t beteck
nar träd levande 1953, men helt eller delvis döda 1963. (b) Buskarternas utbredning den 6.7.1953. 
(c) Fältskiktets utbredning den 7.7.1953. — Rasterton på berg i dagen. Nivåkurvornas ekvidistans
50 cm. — Djupeklåva. (a) Die Verbreitung der Baumarten am 4-5.7.1953 -------- , und im Juli 1963
-------. | bezeichnet Bäume, die im Jahre 1953 lebten, aber im Jahre 1963 ganz oder teilweise tot
waren, (b) Die Verbreitung der Buscharten am 6.7.1953. (c) Die Verbreitung der Feldschicht am 
7.7.1953. — Grauer Ton: Berg zu Tage ausgehend. Die Äquidistanz der Niveaukurven 50 zm.
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buskskikt nästan helt. I sluttningen mot söder har buskskiktet en helt annan samman
sättning än i norr. Här bildar grupper av Corylus avellana, Crataegus Cl, C. C 2 (In, 
s. 110), Ligustrum vulgare, Rosa canina och Viburnum opulus en mosaik, som på sina 
ställen är ogenomtränglig. Vid det södra skogsbrynet glesnar buskarna åter för att 
helt upphöra innanför brynet.

Fältskiktet

I Djupeklåva är fältskiktssamhällena skarpt avgränsade och enhetliga. De omfattar 
tre unioner, Filipenduletum ulmariae i det nordligaste området, Vaccinietum myrtilli 
i det högsta området och Anemonetum hepaticae i dalens övriga delar (fig. 2 c). Tab. I 
är en sammanfattning av vissa arters uppträdande i Djupeklåvas fältskiktssamhällen. 
Förutom de arter, som återfinns i del I, tab. II, har här upptagits några som i Djupe
klåva har stor frekvens eller är av intresse av andra skäl. Arter i del I, tab. II, som ej 
upptagits i tab. I saknas eller har svag förekomst i Djupeklåva. Fullständiga tabeller 
över fältskiktssamhällenas sammansättning finns deponerade på Växtbiologiska Inst., 
Uppsala och hos förf.

Filipenduletum ulmariae (tab. I, fig. 5 och profil 7-8) i Djupeklåva är utom den typiska 
fasen, som tillhör Molinia coerulea- var. (del I, s. 22), representerat av tre faser, som 
har liten utbredning och troligen endast lokal betydelse.

I Djupeklåva finns av unionens skiljearter (se del I, tab. II), Deschampsia caespitosa, 
Filipendula ulmaria, Geum rivale och Ranunculus acris. I dalen är dessutom Angelica 
silvestris, Caltha palustris och Mentha arvensis skiljearter för Filipenduletum mot de 
andra fältskiktsunionerna. Konstant är utom Filipendula ulmaria även groddplantor 
av Fraxinus excelsior.

Två av de avvikande faserna växer i dalens nordliga del och en i det högsta området 
(Dactylis-fasen). Omkring bäckfåran i nedre delen av nordsluttningen dominerar Caltha 
palustris fältskiktet. Viola riviniana tycks undvika denna fas, men några tydliga skilje
arter finns ej. Vid norra bergväggen uppträder en annan fas av Filipenduletum. Den 
utmärks av att utom Filipendula ulmaria även Lastrea phegopteris (dom.), Maianthe- 
mum bifolium och Viola riviniana är konstanta. Konstanta i fasen vid högsta punkten 
är Carex pallescens, Dactylis glomerata och Ranunculus acris. I denna fas ingår också 
som viktiga komponenter Agrostis stolonifera, Lathyrus pratensis, Maianthemum 
bifolium, Poa nemoralis och Succisa pratensis.

I det område i norr, som behärskas av Filipenduletum, domineras trädskiktet av 
Ainus glutinosa och Betula pubescens. Vid det högsta området härskar i de övre 
skikten Tilia cordata. Buskskiktet i norra området bildas huvudsakligen av Salix 
aurita.

I bottenskiktet dominerar Ctenidium molluscum. Därjämte är Fissidens adianthoides 
vanlig. Påfallande är de avvikande fasernas fattigdom på mossor.

Trädskiktet når här och där upp till 8 m höjd, men har i allmänhet omkring 6 m 
höjd. Det saknas stundom. Täckningen är vanligen stor, ca 65%.
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Tilia cordata 
Malus silvestris 
Quercus robur 
Fraxinus excelsior 
Corylus avellana 
Sorbus aucuparia 
Populus tremula

Polyaonatum odoratum 
Moenringia trinervia 
Geranium robertianum 
Polypodium vulgare 
Sorbus aucuparia gpl 
Deschampsia flexuosa 
Vaccinium myrtillus 
Melica nutans 
Melampyrum silvaticum 
Cotoneaster integerrima 
Festuca ovina 
Veronica chamaedrys 
Rhamnus cathartica gpl 
Tilia cordata gpl 
Rhamnus frangula gpl 
Anemone nemorosa 
Carex digitata 
Primula veris 
Dactylorhiza maculata 
Fraxinus excelsior gpl 
Paris quadrifolia 
Veronica officinalis 
Anemone hepatica 
Convallaria maialis 
Lathyrus vernus 
Solidago virgaurea 
Viola riviniana 
Melampyrum pratense 
Fragaria vesca 
Trifolium medium 
Vicia sepium 
Rubus saxatilis 
Poa nemoralis

Dicranum scoparium 
Hypnum cupressiforme 
Eurhynchium praelongum

Täckningsgrader

0 --- ;
Berg i dagen

Fig. 3. Djupeklåva. Bandprofil (2 dm bred) tvärs över dalen vid a-a (fig. 2). De olika växtsamhällena 
framträder tydligt (jfr fig. 2). Juli 1962. — Djupeklåva. Bandprofil (2 dm breit) quer über das Tal 
bei a-a (Fig. 2). Die verschiedene Pflanzengesellschaften sind deutlich trennbar (Fig. 2). Juli 1962.

Buskskiktet saknas mycket ofta. Det har låg täckningsgrad, ca 50%. Fältskiktet 
bildar vanligen tre skikt. Det översta kan nå upp till 1 m höjd, men blir oftast inte 
högre än 6 dm. Täckningen brukar vara liten. På 4 dm höjd finns oftast ett skikt 
utbildat, som har stor täckning. På 2-3 dm höjd kan ytterligare ett skikt finnas. Ka
rakteristiskt är slutligen ett skikt på 1-| dm höjd, som endast har ca 10% täckning. 
Bottenskiktet är stundom rikt utbildat.

Främst Fraxinus excelsior har en kraftig återväxt av småplantor. Därjämte är små- 
plantorna av Rhamnus frangula vanliga. Enstaka exemplar av groddplantor av 
Corylus avellana, Populus tremula, Quercus sp., Sorbus aucuparia och Viburnum opulus 
förekommer också. Dessa arter är antingen inte alls eller mycket sparsamt represen
terade i buskskiktet, vilket tyder på att de inte förmår överleva de första årens på
frestningar.

Dominanter i Filipenduletum är Caltha palustris, Deschampsia caespitosa, Fili- 
pendula ulmaria, Molinia coerulea och groddplantor av Fraxinus excelsior.
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Filipenduletum är bundet till dalens våtaste ställen. I de fuktigaste områdena före
kommer fasen med Callha palustris, på något torrare platser de övriga faserna. I 
överensstämmelse härmed står att det är de nordexponerade, fuktigare delarna av 
dalen, som främst bebos av unionen. Humusformen är mull, med hög humushalt 
och god omsättning i mullen. Strukturen är vanligen klumpstruktur med hög dagg- 
maskhalt. Under ett mullager på 20-35 cm följer ett sandlager, som kan vara ganska 
grusigt. På ett djup, varierande mellan 33 och 85 cm följer sedan ett lerlager, som 
stundom är överlagrat med skal. Lerlagret verkar som ett för vatten ogenomträngligt 
skikt och åstadkommer att de övre lagren i jordprofilen hålles fuktade. Marklutningen 
är obetydlig. De avvikande faserna har i allmänhet ett tunnare humuslager, under- 
lagrat av sand eller sten. Marklutningen är något större och expositionen sydvästlig.

Vaccinietum myrtilli (tab. I, fig. 4 och profil 3-6) har även i Djupeklåva skiljearterna 
Deschampsia flexuosa och Vaccinium myrtillus mot de andra unionerna (del I, tab. II). 
Mot Filipenduletum är dessutom Luzula pilosa skiljeart. Vaccinetum är representerat 
av båda subunionerna i dalen, molinietosum och deschampsietosum. Vaccinietum 
molinietosum ger endast på små fläckar i det högsta området en antydan om detta 
samhälles normala utbildning. I Djupeklåva är det Cornus - var. som finns. Av dess 
skiljearter enligt del I, tab. II finns här endast Maianthemum bifolium och Molinia 
coerulea. Konstanta i denna subunion är Anemone nemorosa, Melampyrum pratense 
och Molinia coerulea. Vaccinietum deschampsietosum uppträder i några små fläckar 
i nordsluttningen och har sin huvudutbredning i dalens högsta del. Dess areal är dock 
starkt söndersplittrad. Vaccinietum deschampsietosum i Djupeklåva utgör en annan 
fas än de som kunde urskiljas enligt del I, tab. II. Den innehåller inga eller mycket 
sparsamt av de i denna tab. nämnda skiljearterna mot molinietosum. I stället karakteri
seras den här av några arter, som mer eller mindre tillhör Anemonetum, Convallaria 
majalis, Fragaria vesca, Melampyrum silvaticum, Poa nemoralis och Veronica cha- 
maedrys. En avvikande fas är sammansatt främst av gräsarter, Anthoxanthum odora- 
tum, Festuca ovina utom Deschampsia flexuosa. Konstanta är i deschampsietosum 
arterna Deschampsia flexuosa och Melampyrum pratense.

Trädskiktet domineras av Populus tremula och Quercus robur. Därjämte före
kommer Sorbus aucuparia och Tilia cordata rikligt. Buskskiktet är mycket dåligt ut
bildat, med Juniperus communis som viktigaste art i deschampsietosum, Rhamnus 
frangula som viktigaste art i molinietosum. Därjämte ingår Malus silvestris.

Bottenskiktet kan vara ganska artrikt, särskilt i de små fläckar i nordsluttningen, 
som omges av Filipenduletum. Viktigaste bottenskiktsarten är Rhytidiadelpluis tri- 
quetrus, i molinietosum dessutom Mnium hornum.

Trädskiktet når en höjd av 8 m, men har vanligen 5-6 m höjd. Täckningen är stor, 
ca 65%.

Buskskikt finns i regel, men har liten täckningsgrad. I molinietosum finns ett 
buskskikt regelbundet utbildat mellan 1,2 och 2 m.
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Populus tremula 
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Tilia cordata 
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Anthoxanthum odoratum 
Festuca ovina 
Sorbus aucuparia gpl 
Quercus sp. gpl 
Pteridium aquilinum 
Rhamnus cathartica gpl 
Fraxinus excelsior gpl 
Melampyrum pratense 
Viola riviniana 
Lathyrus vernus 
Lathyrus pratensis 
Dactylis glomerata 
Ranunculus auricomus 
Convallaria majalis 
Viburnum opulus gpl 
Poa nemoralis 
Filipendula ulmaria 
Geum rivale 
Carex pallescens 
Tilia cordata gpl 
Hieracium umbellatum 
Melampyrum silvaticum 
Maianthemum bifolium 
Anemone nemorosa

Mnium rugicum 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Thuidium tamariscinum 
F-lypnum cupressiforme 
Camptothecium lutescens 
Climacium dendroides 
Isothecium myurum 
Peltigera sp.
Mnium undulatum
Fissidens cristatus v. mucronatus
Eurhynchium praelongum

Täckningsgrader
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0 1 2 3 m
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Fig. 4. Djupeklåva. Bandprofil (2 dm bred) tvärs över dalen vid b-b (fig. 2). De olika växtsamhällena 
framträder tydligt (jfr fig. 2). Juli 1962. — Djupeklåva. Bandprofil (2 dm breit) quer über das Tal 
bei b-b (Fig. 2). Die verschiedene Pflanzengesellschaften sind deutlich trennbar (Fig. 2). Juli 1962.
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Fältskiktet hos Vaccinietum karakteriseras av att skikten bildas av lågvuxna växter 
Endast på några enstaka fläckar förekommer skikt ovanför 3 dm höjd. Nästan kon
stanta är två skikt, ett mellan 2 och 3 dm, med ganska låg täckningsgrad, och ett mellan 
| och 1 dm med mycket hög täckningsgrad.

Bottenskiktet är inte särskilt rikt utbildat, men finns konstant i molinietosum.
Återväxten av småplantor är mycket dålig. Quercus är vanligast, men enstaka små- 

plantor, i stort sett av de arter, som bildar träd- och buskskikten, förekommer även.
Societetsbildande i unionen är Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, Melampyrum 

pratense, Molinia coerulea och Vaccinium myrtillus.
Vaccinietum deschampsietosum bebor dalens torraste och grundaste marker. 

Humusformen är råhumus, med låg humushalt. Strukturen är enkelkornstruktur. 
Daggmaskar är sällsynta. Den för Vaccinietum deschampsietosum typiska jordpro
filen börjar ovanifrån med ett lager lösförna, som kan vara från 5 mm till 4 cm tjockt. 
Sedan kommer ett humusblandat mineraljordslager, som är från | till 25 cm tjockt, 
och som består av ett övre med små rötter, 4-5 cm tjockt, och ett undre, där rötterna 
är större, 9-18 cm tjockt. Lagret av minerogent kan ligga direkt på berget eller under
lagras av ett sandigt-grusigt lager, som i sin tur vilar på berget. Ehuru jordprofilen 
vanligen är en podsolprofil, framträder detta ofta inte, annat än under stenar el. dyl., 
beroende på att löst material ibland saknas under det humusblandade lagret. Jord
profilen under Vaccinietum deschampsietosum är mycket torr. Marken lutar ofta, 
dock alltid svagt.

Vaccinietum molinietosum växer på fuktig, grund mark, oftast på torv, som kan 
vara filtad.

Anemonetum (tab. I, fig. 3 och profil 1-2, 9-10) i Djupeklåva tillhör Melicanutans- var. 
Av de skiljearter, som nämnts i den allmänna översikten (del I, tab. II), spelar följande 
någon roll: Carex digitata, ConvaUaria majal is, Heracleum sphondylium, Polygonatum 
odoratum och Vicia sepium. Dessutom skiljs Anemonetum från Djupeklåvas andra 
fältskiktsunioner av arterna Anemone hepatica, Campanula persicifolia, Festuca 
rubra, Fragaria vesca, Lathyrus vernus, Melica nutans, Paris quadrifolia, Pimpinella 
saxifraga, Ranunculus polyanthemos, Trifolium medium och Veronica chamaedrys. 
Konstanta är Anemone hepatica och Carex digitata. Anemonetum är enhetlig över 
hela sitt utbredningsområde i dalen, som utgöres av övre delen av nordsluttningen 
och hela sydsluttningen. Något avvikande i artsammansättningen är det i området 
vid norra bergväggen, i ett område mellan den typiska fasen och Vaccinietum des
champsietosum vid det högsta området samt i ett litet område mellan berghällarna i 
dalens norra del vid södra brynet. Vaccinietum deschampsietosum-arter ingår i denna 
avvikande fas. Konstanta här är Campanula persicifolia, Luzula pilosa, Trifolium 
medium, Veronica chamaedrys och Viola riviniana.

Trädskiktet i unionens utbredningsområde domineras av Populus tremula, Quercus 
robur och Tilia cordata.
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Betula pubescens 
Sorbus aucuparia 
Alnus glutinosa 
Quercus robur 
Betula verrucosa
Rhamnus frangula 
Corylus avellana 
Salix aurita

Oxalis acetosella 
Succisa pratensis 
Rubus saxatilis 
Molinia coerulea 
Angelica silvestris 
Carex flacca 
Primula veris 
Anemone hepatica 
Viburnum opulus gpl 
Listera ovata 
Filipendula ulmaria 
Prunella vulgaris 
Carex pallescens 
Juncus effusus 
Tilia cordata gpl 
Ceum rivale 
Mentha arvensis 
Viola riviniana 
Anemone nemorosa 
Lastrea phegopteris 
Melampyrum silvaticum 
Maianthemum bifolium 
Fraxinus excelsior gpl

Ctenidium molluscum 
Plagiochila asplenioides 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Campylium protensum 
Thuidium tamariscinum

Berg i dagen

m 
1 -

O-I------ ,------- ,------- i
O 1 2 3 m

Täckningsgrad

Fig. 5. Djupeklåva. Bandprofil (2 dm bred) tvärs över dalen vid c-c (fig. 2). De olika växtsamhällena 
framträder tydligt (jfr fig. 2). Juli 1962. — Djupeklåva. Bandprofil (2 dm breit) quer über das Tal 
bei c-c (Fig. 2). Die verschiedene Pflanzengesellschaften sind deutlich trennbar (Fig. 2). Juli 1962.

Buskskiktet är artrikt men svagt utbildat.
Bottenskiktet är artrikt, men svagt utbildat, främst i den avvikande fasen. Rhyti

diadelphus triquetrus är den viktigaste arten.
Trädskiktet kan nå en höjd av 8 m, men når vanligen inte högre än 5-6 m. Täck

ningen är vanligen stor, 65%. Buskskiktet finns främst på sydsluttningen. Här och 
där delas det t. o. m. upp i två skikt. I allmänhet är täckningsgraden mycket liten. 
Karakteristisk för fältskiktet i Anemonetum är den ringa höjden. Enstaka fläckar 
uppvisar skikt upp till 8 dm höjd, men de är undantag. I allmänhet kan fältskiktet

Svensk Bot. Tidskr. 65 (1971)



178 Reinhold Ivarsson

-e- -e- -ö-
-e- -e-

393 300

glödgn.

-©- -o-

-e-

35- ^

1 2

Profil 1. Anemonetum (ruta 102). Teckenförklaringar och förkortningar se s. 183.
0-7 cm. Starkt humusrik mellansand med grynstruktur och svart färg. Rikligt med daggmaskar. 

Mycket stakt utbildad rotfilt av smårötter. Vita mineralkorn föga framträdande. På provet Carex 
digitala och Trifolium medium. Provet (taget 0-7 cm djupt) circumneutralt (pH 7,2), ledningsförmåga 
mycket hög (434). Svagt karbonathaltigt.

7-12 cm. Humusrik mellansand med svag grynstruktur och svart färg. Få daggmaskar. Rötterna 
som är grövre än i föregående lager, bildar ej någon tät rotfilt. Vita mineralkorn föga framträdande. 
Gränsen mot underliggande lager skarp, men de nedre delarna av lagret är blandade med skal
fragment. Provet (taget 7-12 cm djupt) circumneutralt (pH 7,4), ledningsförmåga hög (351). Starkt 
karbonathaltigt.

12- cm. Mjälig-lerig skalbank med mestadels små skalfragment och grå-vitgul färg. Skalbankens 
övre gräns mycket skarp. Här och där i skalbanken små inneslutningar med humus. Rötterna 
nådde åtminstone 40 cm ner i skalbanken. Denna hade en mäktighet av minst 80 cm och var starkt 
fuktig i de lägre delarna. Provet (taget 15-20 cm djupt) circumneutralt (pH 7,7), ledningsförmåga 
medelhög (176).

Profilen är en brunjordsprofil.

Profit 2. Anemonetum (ruta 82). Teckenförklaringar och förkortningar se s. 183.
0-7 cm. Svagt humushaltig sand med svag grynstruktur och gråsvart färg. Få daggmaskar. Starkt 

utbildad rotfilt av smårötter. Vita mineralkorn föga framträdande. På provet Anemone hepatica, 
Plantago media, Poa nemoralis och Primula veris. Provet (taget 0-7 cm djupt) circumneutralt (pH 
7,4), ledningsförmåga medelhög (211), glödgningsförlust medelstor (16%). Starkt karbonathaltigt. 
Halterna utbytbara metallkatjoner mycket hög (300 mekv), vätejoner mycket låg (0 mekv) och 
Ca-joner höga (HAc: 37, NH4Ac: 29 mekv). Fosforhalterna medelhöga (laktattal: 5,4, HAc: 28 
ppm, H2S04: 192 ppm, totalt 488 ppm). Den mycket höga neutralisationsgraden (100%) indikerar 
en mull.

7-12 cm. Skiljer sig föga från föregående lager. Rötterna är grövre och bildar ej någon rotfilt. 
Provet (taget 7-12 cm djupt) circumneutralt (pH 7,2), ledningsförmåga mycket hög (492). Starkt 
karbonathaltigt. Fosforhalterna medelhöga (laktattal: 4,8, HAc: 28 ppm, H2S04: 186 ppm, totalt: 
414 ppm).

12-15 cm. Sandig skalbank med grova skalfragment och grå färg. Genomsatt av grova rötter 
och humusfläckar. Provet (taget 12-15 cm djupt) circumneutralt (pH 7,5), ledningsförmåga mycket 
hög (461), glödgningsförlust liten (7%).

15- cm. Moig-sandig skalbank med små skalfragment och gråvitgul färg. Få rötter. Provet (taget 
15-20 cm djupt) circumneutralt (pH 7,6), ledningsförmåga låg (68).

Profilen är en brunjordsprofil.
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Profil 3. VaccinietunTmolinietosum (ruta 75). Teckenförklaringar och förkortningar se s. 183.

0-1 ä 2 cm. Lager av lövförna.
2-6 cm. Svagt humushaltig sand med antydan till grynstruktur och svart färg. Få daggmaskar. 

Starkt genomväxt av svamphyfer och smårötter. Vita mineralkorn tydligt framträdande. På provet 

Juncus effesus, Molinia coerulea och Succisa pratensis. Provet (taget 2-6 dm djupt) måttligt surt 
(pH 5,1), ledningsförmåga hög (318), glödgningsförlust medelstor (27%). Karbonat saknas.

6-25 cm. Svagt humushaltig sand med svag torvbildning och gråsvart färg. Få daggmaskar. 
Rötter grova, få. Vita mineralkorn tydligt framträdande. De nedre delarna av lagret med Fe-an
rikning och stycken av kolat trä. Provet från övre delen av lagret (taget 6-15 cm djupt) starkt surt 
(pH 4,6), ledningsförmåga hög (203), glödgningsförlust medelstor (20%). Karbonat saknas. Prov 
från den nedre, Fe-rika delen av lagret (taget 15-23 cm djupt) starkt surt (pH 4,8), ledningsförmåga 
hög (219), glödgningsförlust medelstor (17%). Karbonat saknas.

25- cm. Anstående berg.
I profilen finns en svag anrikningshorisont utbildad i de nedersta delarna, vilket framgår av det 

högre pH-värdet och den högre elektrolythalten, däremot ej av glödgningsförlusten. Profilen är en 
podsolprofil men inte typisk. Särskilt det översta lagret förefaller delvis vara mullartat.

Profil 4. Vaccinietum molinietosum (ruta 53). Teckenförklaringar och förkortningar se s. 183.
0- 1 cm. Lager av lövförna.
1- 6 cm. Starkt filtat humuslager med brunsvart färg. Daggmaskar saknas. På provet Maianthe- 

mum bifolium, Vaccinium myrtillus och Polytrichum commune. Provet (taget 1-6 cm djupt) starkt 
surt (pH 4,0), ledningsförmåga mycket hög (454), glödgningsförlust mycket stor (94%). Karbonat 
saknas. Utbyteskapacitet hög (ca 68 mekv). Halterna utbytbara metallkatjoner låg (12,7 mekv), 
vätejoner hög (ca 55 mekv) och Ca-joner låga (HAc: 3,0, NH,,Ac: 4,0 mekv). Fosforhalterna höga 
(laktattal: 26,6, HAc: 104 ppm, H2S04: 172 ppm, totalt: 1038 ppm). Den låga neutralisationsgraden 

(19%) och den höga glödgningsförlusten indikerar en torv.
6-17 cm. Svagt torvartat humuslager med svag inblandning av mineralkorn (sand) och svartbrun 

färg. Mineralkornen vita. Daggmaskar saknas. Provet (taget 6-17 cm djupt) starkt surt (pH 4,0), 
ledningsförmåga hög (298). Karbonat saknas. Fosforhalterna höga (laktattal: 12,5, HAc: 49 ppm, 

H2S04: 66 ppm, totalt: 1 114 ppm).
17-21 cm. Humushaltigt, sandigt gruslager, som även bildar linser i föregående lager. Färg ljus. 

Provet (taget 17-21 cm djupt) starkt surt (pH 4,1), ledningsförmåga medelhög (168), glödgningsför
lust medelstor (12%). Järnhalten hög, minskande nedåt (15 cm djup: 10,1, 20 cm djup: 6,7).

21-25 cm. Mycket svagt humusblandat, sand-gruslager, innehållande en mängd kolade träbitar, 
som ger hela lagret en svart färg. Provet (taget 21-25 cm djupt) starkt surt (pH 4,4), ledningsför
måga medelhög (119), glödgningsförlust liten (9%). Järnhalt låg (25 cm djup: 2,6).

25-35 cm. Stenigt sand-gruslager, starkt genomväxt med rötter i hela sitt djup. Färg gulbrun. 
Stenhalten ökar nedåt upp till ca 0,7-1 dm stora stenar. Provet (taget 25-32 cm djupt) starkt surt 
(pH 4,4), ledningsförmåga medelhög (146), glödgningsförlust liten (9%). Järnhalt låg (30 cm djup: 

4,3).
35- cm. Anstående berg.
Profilen är en utpräglad podsolprofil. Urlakningsskiktet ligger mellan 17 och 21 cm djup och före

faller utvidgas uppåt (lågt pH-värde). Urlakningen tycks endast gälla humusämnen, då Fe-halten 
och ledningsförmågan ej är lägre i detta skikt. Värdena på glödgningsförlusten visar emellertid ej 
detta klart. Mellan 21 och 25 cm djup har humusämnena anrikats (högre pH-värden). Seskvioxi- 
derna har här urlakats (ledningsförmågan och järnhalten är låg). Mellan 25 och 32 cm är lednings
förmågan och järnhalten högre, medan pH-värdet ligger lika högt som längre upp i profilen. Här 

är anrikningsskiktet för seskvioxiderna.



180 Reinhold Ivarsson

\\\

5

pH •

\ \ \
\ \\
\ \.\

6

Profil 5. Vaccinietum deschampsietosum (ruta 59). Teckenförklaringar och förkortningar se s. 183.
0—cm. Lager av lövförna.
l~4i cm. Starkt hopfiltat humuslager med stark mineralinblandning (sand) och svart färg. Dagg

maskar saknas. Talrika vita mineralkorn. På provet Deschampsia flexuosa och Thuidium tama- 
riscinum. Provet (taget 1-41 cm djupt) måttligt surt (pH 5,0), ledningsförmåga medelhög (182).

4^-12 å 13\ cm. Starkt mineralhaltigt humuslager (sand) med enkelkornstruktur och gråsvart 
färg. Talrika vita mineralkorn. Provet (taget 5-13 cm djupt) starkt surt (pH 4,3), ledningsförmåga 
hög (213). Karbonat saknas.

13\-15 cm. Sandigt gruslager med gulbrun färg. Provet (taget 13J-15 cm djupt) måttligt surt 
(pH 5,9).

75- cm. Anstående berg.
Av pH-värdena framgår, att lagret mellan 4J och 13£ cm djup är ett urlakningsskikt. Anrikning 

har skett i gruslagret alldeles ovan berget. pH-värdena indikerar en utbildad podsolprofil.

Profil 6. Vaccinietum deschampsietosum (ruta 65). Teckenförklaringar och förkortningar se s. 183.
0-4 cm. Lager av lövförna.
4-8 cm. Mycket svagt hopfiltat humuslager med stark mineralinblandning och svart färg. Dagg

maskar saknas. Starkt utbildad rotfilt av smårötter. Talrika vita mineralkorn. På provet Des
champsia flexuosa. Provet (taget 4-8 cm djupt) måttligt surt (pH 5,7), ledningsförmåga mycket hög 
(460), glödgningsförlust medelstor (14%). Karbonat saknas. Utbyteskapacitet låg (19 mekv). 
Halterna utbytbara metallkatjoner låg (15,3 mekv), vätejoner låg (3,3 mekv) och Ca-joner medel
höga (HAc: 11,3, NH4Ac: 10,6 mekv). Fosforhalterna medelhöga (laktattal: 4,5, HAc: 27 ppm, 
H2S04: 249 ppm, totalt: 441 ppm). Den mycket höga neutralisationsgraden (82%) indikerar en 
mull.

8-24 cm. Humushaltigt sandlager med enkelkornstruktur och gråsvart färg. Enstaka grova rötter. 
Daggmaskar saknas. Provet (taget 8-20 cm djupt) måttligt surt (pH 5,2), ledningsförmåga hög 
(236), glödgningsförlust liten (9%). Karbonat saknas. Fosforhalterna låga (laktattal: 1,5, HAc: 
17 ppm, H2S04: 292 ppm, totalt: 328 ppm).

24- cm. Anstående berg.
Profilen uppvisar en svagt antydd urlakningshorisont på 10 cm djup, framträdande i pH- och 

Fe-värdena, troligen främst gällande humus, då ledningsförmågan är låg. Anrikningsskiktet ligger 
på ca 15 cm djup beträffande humus (det höga pH-värdet och den låga elektrolythalten) och på 
20 cm djup beträffande seskvioxiderna (Fe-halten). Under det typiska mullagret har sålunda en 
podsolprofil utbildats.

delas upp i två skikt, det ena med 2-4 dm höjd, det andra 1-J dm högt. Båda skikten 
har mycket stor täckning, 60-70%.

Fraxinus excelsior har i Anemonetum, liksom i Filipenduletum, stor återväxt. Det 
dominerande trädet i detta avseende är emellertid Tilia cordata. Populus tremula 
ha ett kraftigt rotuppslag i sluttningen mot norr.

Dominerande arter i Anemonetum hepaticae är Anemone hepatica, Lathyrus vemus,
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Profil 7. Filipenduletum (ruta 11). Teckenförklaringar och förkortningar se s. 183.
0-22 cm. Starkt mineralhaltigt humuslager (mellansand) med svag grynstruktur och svart färg. 

Rikligt med daggmaskar. Övre delen av lagret är mycket starkt genomväxt av en rotfilt av små- 

rötter. Klumpstruktur utbildas allt tydligare, ju längre ner i lagret det är, samtidigt som genom- 
rotningen minskar och rötterna blir grövre. Vita mineralkorn är föga framträdande. På provet 

Filipendula ulmaria, Fraxinus excelsior, Geum riuale och Molinia coerulea. Provet från övre delen 
av lagret (taget 0-10 cm djupt) circumneutralt (pH 6,2), ledningsförmåga hög (434). Karbonat 
saknas. Prov från nedre delen av lagret (taget 10-20 cm djupt) circumneutralt (pH 6,5), lednings
förmåga hög (434). Karbonat saknas.

22-80 ä 90 cm. Överst ett lager med 1-2 dm stora stenar. Därunder moigt sandlager med små 
rostfläckar här och där och gråvit färg. Lagret är starkt fuktigt under 20 cm djup. Rötter mycket 
få. Provet (taget 40-50 cm djupt) circumneutralt (pH 6,9), ledningsförmåga medelhög (145).

90- cm. Moig lera.
Profilen är en brunjordsprofil med glei.

Profil 8. Filipenduletum (ruta 22). Teckenförklaringar och förkortningar se s. 183.
0-17 cm. Svagt mineralblandat humuslager med klumpstruktur och svart färg. Rikligt med dagg

maskar. Genomrotningen ej lika kraftig som i profil 7. Vita mineralkorn är föga framträdande. 

På provet Angelica silvestris, Filipendula ulmaria, Mentha arvensis och Molinia coerulea. Provet 
(taget 0-15 cm djupt) circumneutralt (pH 6,9), ledningsförmåga mycket hög (615), glödgningsför- 
lust medelstor (23%). Karbonat saknas. Utbyteskapacitet låg (31 mekv), halterna utbytbara metall- 
katjoner hög (30 mekv), nästan helt bestående av Ca (HAc: 33, NH.,Ac: 28 mekv), halten utbytbara 
vätejoner låg (0,5 mekv). Fosforhalterna låga (laktattal 3,5, HAc: 21 ppm, H2S04: 529 ppm, totalt: 
261 ppm). Den mycket höga neutralisationsgraden (93%) indikerar en mull.

17-28 cm. Humushaltigt och sandigt gruslager med brun färg och få rötter. Provet (taget 17-28 
cm djupt) circumneutralt (pH 6,6), ledningsförmåga hög (350), glödgningsförlust liten (9%). 
Karbonat saknas.

28-33 cm. Sandigt skalgruslager. Provet (taget 28-33 cm djupt) circumneutralt (pH 7,6), lednings
förmåga medelhög (137).

33- cm. Skalhaltig lera. Provet (taget 35-40 cm djupt) circumneutralt (pH 7,7), ledningsförmåga
hög (217).
Ca-jonernas höga koncentration även i de övre lagren, jämte de nedåt fallande Fe-värdena, 

understryker att detta är en utpräglad brunjordsprofil.

Melampyrum silvaticum, Poa nemoralis och Viola riviniana. Till Anemonetum hör de 
i Bohusläns kustland ovanliga Epipactis helleborine, Inula salicina och Ligustrum 
vulgare, utom den ovan nämnda Lathyrus vernus.

Anemonetum växer på god mull på djupa jordar. Mullen är ganska humushaltig. 
Strukturen kan vara klumpstruktur, men den kan också vara sämre. Daggmaskhalten

12-713876 Svensk Bot. Tidskr. 65 (1971)
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Profil 9. Anemonetum (ruta 38). Teckenförklaringar och förkortningar se s. 183.
0-6 cm. Starkt mineralblandat (finsand) humuslager med svag grynstruktur och svartbrun färg. 

Enstaka daggmaskar. Mycket starkt utbildad rotfilt av smårätter. Vita mineralkorn tydligt fram

trädande. Pä provet Carex digitala, Poa nemoralis, Veronica chamaedrys och Viola riviniana. Provet 
(taget 0-6 cm djupt) circumneutralt (pH 6,0), ledningsförmåga medelhög (194), glödgningsförlust 
liten (8%). Karbonat saknas. Utbyteskapacitet liten (15 mekv). Halterna utbytbara metallkatjoner 
låg (12,1 mekv), vätejoner låg (3,0 mekv) och Ca-joner låga (HAc: 7,4, NH4Ac: 5,0 mekv). Fosfor
halterna låga (laktattal: 0,9, HAc: 27 ppm, H2S04: 281 ppm, totalt 229 ppm). Den höga neutralisa- 

tionsgraden (80%) indikerar en mull.
6-18 cm. Starkt sandigt humuslager med enkelkornstruktur och gulbrunsvart färg. Daggmaskar 

saknas. Rötter ej talrika, grövre än i ovanliggande lager. Provet (taget 6-19 cm djupt) måttligt 
surt till circumneutralt (pH 5,9-6,2), glödgningsförlust liten (5%). Karbonat saknas. Utbytes
kapacitet liten (12 mekv). Halterna utbytbara metallkatjoner låg (9,6 mekv), vätejoner låg (2,5 
mekv) och Ca-joner låg (HAc: 5,6, NH4Ac: 3,4 mekv). Fosforhalterna låga (laktattal: 0,4, HAc: 
35 ppm, H2S04: 286 ppm, totalt 234 ppm). Den höga neutralisationsgraden (79%) indikerar en mull.

18- cm. Överst ett lager av minst 1 dm stora stenar. Därunder rödbrun mellansand.
Profilen är en brunjordsprofil.

Profil 10. Anemonetum (ruta 48). Teckenförklaringar och förkortningar se s. 183.
0-6 cm. Starkt mineralhaltigt (mellansand) humuslager med svag grynstruktur och svartbrun 

färg. Få daggmaskar. Mycket starkt utbildad rotfilt av smårätter. Vita mineralkorn tydligt fram

trädande. På provet Anemone hepatica, A. nemorosa, Deschampsia flexuosa, Luzulapilosa, Melam- 
pyrum silvaticum och Trifolium medium. Provet (taget 0-6 cm djupt) måttligt surt (pH 5,6), lednings
förmåga hög (334). Karbonat saknas.

6-21 cm. Svagt humushaltigt sandlager med enkelkornstruktur och grå färg. Provet (taget 6-18 
cm djupt) måttligt surt (pH 5,0), ledningsförmåga låg (58). Karbonat saknas.

21- cm. Lager av mellan-grovsand och grus med gulbrun färg. I övre delen av lagret ett skikt av 
minst 1 dm stora stenar.

Profilen är en brunjordsprofil, men visar tydliga tecken på podsolering.

är vanligen inte stor. Anemonetum saknas på de torraste och på de våta jordarna. 
I norr är underlaget något fuktigare. Under ett mullager på från 5 till 30 cm tjocklek 
följer i allmänhet sandigt skalgrus. Mullagret kan delas i ett övre upp till 7 cm tjockt 
lager med smårötter och ett undre med grövre rötter. Ett tunt lager sand kan före
komma mellan mullagret och skalgruset. Marken är sällan helt plan i Anemonetum, 
men lutar vanligen ej mer än 5°. Expositionen kan vara åt vilket väderstreck som helst.
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Teckenförklaring till jordprofilerna

4 4»
4 4 4

-©- -©• 
-©- -e--e-

-e- -e-

\ \ \ 
\ \ \

Starkt filtat

Svagt filtat

Mycket svagt filtat

Klumpstruktur

Grynstruktur

Humushaltigt mineraljordlager

O a

Skal grus

Stenigt

Grusigt

Sandigt

Lerigt

Anstående berg

Lager med förkolnade träbitar

— 1^20 ~ (^h+^2o] ' 106 Kemiska bestämningar (pH och Fe203) utförda på stickprov har marke
rats med öppna symboler.
} = omfattningen av ett generalprov. O t.h. om jordprofilen = stickprov.

Lövvegetationen och miljöfaktorerna

För lövvegetationen på Lindö och Kalvö, liksom för hela Bohusläns kustland, gäller 
skildringen i In (s. 146-176). Ytterligare fakta kan dock i vissa fall redovisas från 
föreliggande undersökning. Beträffande lövvegetationens allmänna utbredningsför- 
hållanden i och utanför Norden hänvisas till In, s. 162-163.

Lövvegetationen och vinden

Lövvegetationens expositionsriktningar tycks ej påverkas i någon högre grad av 
dalarnas, beroende på dessas sträckning, nämligen NÖ, SÖ, SV och NV (del I, s. 3).

Om man bortser från de ej exponerade växtplatserna växer lövvegetationen mesta
dels i sydlig (SÖ-SV: 34% av samtliga) och östlig (SÖ-NÖ: 33%) expositionsriktning. 
Växtplatserna är mera sällan exponerade mot nordliga (NÖ-NV: 24%) och västliga 
(NV-SV: 18%) väderstreck. Vinden är ej den enda orsaken till denna fördelning på 
expositionsriktningarna, då de hårda vindarna kommer från SV (del I, s. 10). 
Vindpåverkan spelar en viss roll för lövvegetationens utbredande över öarna, men 
är inte den viktigaste av de faktorer, som gör att skogsvegetationen endast finns i 
NÖ (s. 195).

I området vid Vadholmebukten bildas stranden av stora block, där snårvegetation 
helt saknas. NÖ och Ö om Skarphuvudet, i lä för den förhärskande vindriktningen 
täcks blocken av snår (del 1, fig. 8). På Vadholmens östsida bildar Pinus silvestris en
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nästan sluten skog, med huvudsaklig undervegetation av mot marken plattryckta 
exemplar av Juniperus communis.

Skildringen av vindens påverkan på de enskilda träden och buskarna som givits 
i In (s. 147-156) är i allt tillämplig även på förhållandena på Kalvö och Lindö.

Den morfologiska typ, som kratten i Bohusläns kustland ofta intar, och som liknar 
en dyn (In, s. 147), med kraftigt växande läsida och svagt växande lovartsida, före
kommer här och där. Exempel finns i området SÖ om snår nr 4 (del I, fig. 8), där det 
största exemplaret av Pinus på platsen har årsskott som är ca 3 cm långa i västra delen 
av kronan, 15 cm långa i östra delen. Exemplar av Betula verrucosa, som växer på 
samma plats, har i V 6 cm långa årsskott, i Ö 15 cm långa. Här växer även exemplar 
av Juniperus communis, som är tryckta mot marken. Deras mot V vettande sida är 
död, men någon skillnad på årsskottens längd i V och i Ö kan ej märkas. Lika långa 
årsskott (20 cm) i V och i Ö har även ett exemplar av Malus silvestris, som växer vid 
porten till inägan i Kloppedammen. Detta exemplar är avskuret i övre delen av kro
nan, järns med det i V skyddande bergets krön.

Til ia cordata kan förekomma även i stark exposition. Till uppträdandet är den starkt 
plastisk och liknar mycket Quercus robur. Vindens påverkan kan sålunda göra att den 
växer plattryckt mot marken. Exemplaren av Tilia cordata söder om snår nr 35 har 
troligen ej fått sitt mot det lodräta berget plattryckta växtsätt som följd av vindens verk
ningar, då de växer i gott vindskydd. Möjligen kan hårt betestryck ha spelat en viss 
roll i kronans nedre delar, ev. tillsammans med instrålningens verkningar (se In, 
s. 157).

Ett gammalt exemplar av Prunus spinosa växer plattryckt mot det lodräta berget 
vid snår nr 8. Vinden har säkerligen spelat en stor roll vid uppkomsten av detta 
växtsätt, även om bidragande orsaker kan ha varit hårt betestryck och instrålning.

Påfallande är öarnas rikedom av Juniperus communis, som mycket ofta uppträder 
plattryckt mot marken. Detta växtsätt kan orsakas av kraftigt betestryck (jfr Petters
son 1958, s. 202). Däremot spelar vinden troligen ej någon roll, då Juniperus upp
träder på detta sätt även i skyddade lägen. Ligustrum vulgare tycks ej i någon högre 
grad påverkas av vinden. Även där växtplatsen är relativt exponerad växer Ligustrum 
i täta buskage, liknande de som bildas på mera skyddade platser.

Lövvegetationen och instrålningen

Ljustillgången torde spela en viss roll för fördelningen av arterna i kontakt- resp. 
lövsamhällena. Även om andra faktorer kanske är viktigare är ljustillgången en 
bidragande orsak till skillnaderna i artsammansättning, som skildrades i del I, s. 16f. 
Påverkan av temperaturen, som den skildrats från Mollösunds socken (In, s. 157-159), 
med följd att vedväxternas grenverk växer plattryckt mot underlaget, förekommer inte 
så ofta på Lindö och Kalvö. Som exempel har endast Prunus spinosa (exemplaret 
sydväst om Hagarna) och Tilia cordata (exemplaret söder om snår nr 35 — del I, 
fig. 8) nämnts.
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Tabell II. Vissa trädarters exposition

Procentuell fördelning Antal
Växtlokalen------------------------------------------------------ -------------------------------------------- --------- ana-
exponerad mot ... Ej N NÖ Ö SÖ S SV V NV lyser

Fraxinus excelsior 8 4 4 8 15 15 19 15 12 10
Betula verrucosa 16 —■ 11 16 22 16 12 6 2 29
B. pubescens 25 8 8 8 8 17 8 8 8 6
Populus tremula 13 5 9 12 13 15 15 11 7 39
Quercus robur 8 4 4 8 13 17 21 13 13 12
Tilia cordata — 6 6 11 11 17 22 17 1 1 6
Sorbus aucuparia 11 5 12 12 17 12 14 8 8 91
S. intermedia 13 3 10 17 27 13 10 3 3 14

Samtliga trädarter växer mestadels på lokaler exponerade mot sydliga väderstreck 
(SÖ, S och SV, tab. II). Orsaken till denna fördelning på expositionsriktningar får 
sökas i den förhärskande vindriktningen, SV, men framför allt i de lokalklimatiska 
förhållandena, som ger den avgjort varmaste växtplatsen i sydläge. I nordläge är sanno
likt lokalklimatet alltför hårt, särskilt under vintern. Betula pubescens förekommer 
mestadels på lokaler, som ej är exponerade mot något bestämt väderstreck, medan 
T ilia cordata växer på främst mot S-V exponerade lokaler. Avgörande för Betala 
pubescens är vattenfaktorn, medan värmefaktorn måste spela stor roll för Tilia.

Prunetum växer oftast exponerat mot NÖ, Ö och SÖ (tab. 111). Då västlig exposi
tion sällan förekommer, förefaller vindfaktorn vara avgörande här. Salicetum växer 
mestadels på ej exponerade lokaler. Bland de exponerade växtlokalerna framträder 
en svag övervikt för de mot SV exponerade, medan Salicetum sällan växer exponerat 
mot N och NV. 72% av Salicetum-lokalerna har plant underlag (tab. V), mot endast 
15% av Prunetum-lokalerna. Tillgången till vatten, avgörande för Salicetum, räcker 
även i ett läge, exponerat för sydvästvindarna.

Filipenduletum växer mest på lokaler, exponerade mot N, NÖ och Ö (tab. IV). 
NV-SV förekommer minst bland expositionsriktningarna för denna union. Fuktig- 
hetskraven torde vara avgörande.

Vaccinietum molinietosum, Succisa pratensis - var. växer på lokaler, övervägande 
exponerade mot NÖ-SÖ, medan S är sällsynt som expositionsriktning. Tillgången 
på vatten torde vara avgörande. Cornus suecica -var. tillhör marker ej exponerade

Tabell III. Buskunionernas exposition

Procentuell fördelning Antal
Växtlokalen----------------------------------------------------------------------------------------------------—— ana-
exponerad mot ... Ej N NÖ Ö SÖ S SV V NV lyser

Prunetum 6 9 17 14 17 11 12 6 8 47
Salicetum 19 2 12 12 12 12 14 12 5 20
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Tabell IV. Fältskiktssamhällenas exposition

Procentuell fördelning Antai

Ej N NÖ Ö SÖ S SV V NV lyser

Filipenduletum 7 12 17 17 16 10 7 7 7 22

Molinia - var. 4 21 21 21 18 11 7 4 4 10

Arrhencitherum - var. 
Vaccinietum

10 13 13 13 13 10 7 10 10 12

molinietosum 24 4 9 9 11 13 13 13 5 27

Succisa - var. 14 7 18 14 18 4 7 7 11 12

C o nuts - var. 33 — — 4 4 22 19 19 — 15
deschampsietosum 4 4 8 12 21 18 18 8 6 39

Arrhenatheriun - var. 2 3 8 10 22 17 20 8 8 30
Festuca rubra - var. 9 4 9 17 17 22 13 9 — 9

Anemonetum 8 9 13 13 12 10 13 10 13 31
Pimpinella - var. 13 16 23 13 10 3 3 3 16 13

Melica - var. 4 4 6 13 13 15 19 15 11 18

Antal analyser 27 8 9 18 12 17 12 12 4 119

mot något bestämt väderstreck, men förekommer även ofta i exposition mot SV och 
V. Exposition mot NV-NÖ förekommer minst. Även i detta fall torde vattentill
gången vara avgörande.

Lokalerna för Vaccinietum deschampsietosum är mestadels exponerade mot Ö, 
SÖ, S och SV. Expositionsriktning mot NV och N förekommer minst. Temperatur
förhållandena är troligtvis den avgörande faktorn.

Anemonetum, Pimpinella saxifraga-var. förekommer mest på lokaler med exposi
tion mot NO, minst i exposition mot SV, S och V. Melica nutans - var. förekommer 
oftast på mot sydväst exponerad mark, minst i nordlig exposition.

Beträffande underlagets lutning i de olika fältskiktssamhällena, se tab. VI.

Lövvegetationen och markförhållandena

Skildringen från Mollösunds socken (In, s. 164-168) gäller i tillämpliga delar även 
Lindö och Kalvö. Se i övrigt tab. VII.

Hällmarker. Hällmarksplatåer, bildade av granit, är vanligen ej lika starkt sönder
spruckna som gnejsplatåer (del I, s. 3). På nordöstra Kalvö har lövvegetationen i de

Tabell V. Underlagets lutning i de olika buskskiktssamhällena

Procentuell fördelning Antal
------------------------------------------------------------------------------------------------------  ana-

0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° lyser

Prunetum 15 33 20 13 15 2 2 2 55
Salicetum 72 10 10 5 5 21
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Tabell VI. Underlagets lutning i de olika fältskiktssamhällena

Procentuell fördelning Antal
ana
lyser0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°

Filipenduletum 55 23 9 9 5 22

Molinia - var. 80 10 10 10

Arrhenatherum-vav. 33 33 17 8 8 12

Vaccinietum
molinietosum 74 15 7 4 27

Succisa - var. 67 25 8 12

Cornus - var. 80 7 13 15

deschampsietosum 24 29 24 8 16 38

Arrhenatherum - var. 24 31 17 10 17 29

Festuca rubra - var. 22 22 44 11 9

Anemonetum 23 26 16 10 3 13 3 3 3 31

Pimpinella - var. 23 15 8 23 8 8 8 8 13

Melica - var. 22 33 22 17 6 18

Antal analyser 48 28 18 8 8 5 1 1 1 118

sprickor som finns i hällmarksplatåerna främst av Betula verrucosa nått en maximal 
utbredning. Här förekommer även Quercus robur och Pinus silvestris, i mera skyddade 
lägen även Picea abies. Även i hällmarkssänkorna uppträder denna vegetation, till
sammans med Salicetum och Vaccinietum molinietosum.

I de västliga delarna av öarna är situationen en annan. Inte bara hällmarkspla
tåerna utan även hällmarkssänkorna saknar vanligen lövvegetation. Om en utveckling 
mot det stadium, som hällmarkernas lövvegetation i NÖ befinner sig i, överhuvud
taget kommer att äga rum på hällmarkerna i V, bör den ta mycket lång tid.

Blockmarker. Främst Vaccinietum deschampsietosum, Arrhenatherum-var. växer 
på detta underlag, vilket också Anemonetum, Pimpinella-var. gör. Av Vaccinietum 
molinietosum, Cornus -var., förekommer den del av var., som ej tillhör torvmarker, 
enbart på blockmark.

62% av Prunetum växer på blockmarker, men endast 24% av Salicetum.

Dalbottnar. De olika trädarternas krav på vattentillgång framgår av kartan över 
trädskiktets utbredning i Djupeklåva (fig. 2a, jfr s. 167). Av trädarterna kräver Alnus 
glutinosa, Betula pubescens, B. verrucosa och Populus tremula riklig tillgång på vatten, 
medan Quercus robur och framför allt Tilia cordata kan klara sig även på ganska svag 
vattentillgång.

Även buskskiktets differentiering och utbredning beror, åtminstone delvis, av 
vattentillgången (se fig. 2 b och s. 167). Salicetum i norra Djupeklåva är vatten- 
krävande, medan Corylus avellana i söder inte är lika beroende av vatten.

Fältskiktssamhällenas utbredning i Djupeklåva (se fig. 2c ochs. 172) visar att Fili- 
penduletum och Vaccinietum molinietosum tillhör de våta markerna, Anemonetum
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Tabell VII. Samhällenas procentuella fördelning på humuslager av olika beskaffenhet

Textur

Allmänt

Lerig Moig Sandig
Grövre
(blockmark)

Antal
prov
ställen Djupeklåva

Filipenduletum 5 21 47 26 19 Sandig
Molinia coerulea - var. 13 25 50 13 8
Arrhenatherum - var. 18 45 36 11

Vaccinietum
molinietosum 33 67 12 Sandig

Succisa pratensis - var. 67 33 6
Cornus suecica - var. 100 6

deschampsietosum 9 12 79 34 Sandig
Arrhenatherum - var. 15 85 27
Festuca rubraar. 43 57 7

Anemonetum 27 13 60 30 Sandig
Pimpinella saxifraga - v ar. 23 77 13
Melica nutans - var. 47 6 47 17

Totalt 1 16 22 62 95

de med god, men ej flödande vattentillgång, och Vaccinietum deschampsietosum de 
torrare.

Beträffande kraven på jordlagrets mäktighet gäller att Salicetum växer på betydligt 
djupare jordar än Prunetum. Underlaget under Salicetum bildas vanligen av svart 
torv, medan Prunetum oftast växer på sandigt, gråsvart humuslager med enkelkorn- 
struktur och talrika vita mineralkorn.

På de djupaste jordarna växer av fältskiktssamhäilena Vaccinietum molinietosum, 
Cornus- var., Vaccinietum deschampsietosum, Festuca-war. och Filipenduletum, 
Molinia-var. Det humusbaltiga lagret är genomgående gråsvart, under Anemonetum 
med en brun nyans och under Vaccinietum molinietosum, Cornus-v ar. svart. Textu
ren är, bortsett från blockmarkerna, vanligen sandig, men under Vaccinietum des
champsietosum, Festuca - var. och under Anemonetum, Melica - var. ofta även moig.

Vaccinietum växer främst på jordar, där mineralkornen lyser vita på grund av att 
Fe lösts ut (hög konc. av H+-joner). Mineralkornen i Filipenduletum, Molinia - var., 
och även Anemonetum är mera sällan berövade sitt rödbruna rostlager. Vaccinietum 
molinietosum växer på starkt humushaltiga lager, torv, vilket förklarar avsaknaden 
av vita mineralkorn. Strukturen är, framför allt under Vaccinietum deschampsieto
sum, enkelkornstruktur.

Ytterligare detaljer i markförhållandena framgår av profilbeskrivningarna, s. 178—
182.
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Surhetsgrad
Struktur

Inga el. 
få vita 
mineral
korn

Rel. många 
vita
mineral
korn

Manga
vita
mineral
korn

Antal
prov
ställen

Djupe-
klåva

Fil
tad

Enkel-
kornig

Gry
nig

Klum
pig

Antal
prov
ställen

Djupe-
klåva

54 46 13 Få vita 13 69 6 13 16 Grynig

86 14 7 mineral- 44 11 22 9 klum-

17 83 6 korn 100 7 pig
Många

50 50 4 vita 83 11 6 18 Filtad

50 50 4 mineral 67 22 11 9 grynig
korn 100 9
Många

14 86 7 vita 13 88 8 Filtad

100 4 mineral- 20 80 5

33 67 3 korn 100 3

20 10 70 10 Få vita 8 69 23 13 Grynig

100 1 mineral- 67 33 3

22 78 9 korn 10 70 20 10

35 3 62 34 35 53 9 4 55

Lövvegetationen och hushållningen

Den allmänna påverkan hushållningen på öarna utsatt lövvegetationen för, skiljer 
sig föga från förhållandena i Mollösunds socken (In, s. 168-176). Kulturpåverkan 
bestod sålunda i utmarkerna främst av betning, bränning och insamling av brännbart, 
i inägorna av betning och slåtter. Vissa skillnader i hushållningens ekonomi mellan 
norra och södra Bohuslän fanns dock (jfr del I, s. 13).

Betningen. Resultatet av betningen, i samverkan med andra faktorer, kan lätt iakttagas 
i den regionala fördelningen av öarnas lövvegetation. Fårbetning har ägt rum i Lindös 
västra och södra delar samt på Kalvö, där den nutida lövvegetationen främst består 
av snår och kratt. Ko- och hästbetning gav förutsättning för lövvegetation på nord
östra Lindö och vid inägorna i Hagarna på Kalvö.

Även i detalj bestämde hushållningen lövvegetationens utbredning. 1 Fagransberget 
växer på naken blockmark en låg, mycket tät skog av Tilia cordata. Den slutar mycket 
tvärt vid en gärdesgård. På andra sidan gärdesgården ligger blockmarken helt utan 
vegetation. Kloppedammen ger ett gott exempel på hur betningen, här av får, skärper 
gränsen mellan inäga och utäga (jfr fig. 6 och In, s. 172).

De lövträdsarter som på öarna troligen främst blev lidande av betningen i utmar
kerna, var Betula verrucosa och Populus tremula. De hålls fortfarande borta i utmar-
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Fig. 6. Kalvö. Gränsen mellan inägan Kloppedammen (nr 129 — del I, fig. 2) och utmarken Ram- 
bergssand. Bilden är tagen not NO, juli 1962. — Kalvö. Grenze zwischen dem nahe dem Hof ge
legenen Kloppedammen (Nr. 129 — Teil I. Fig. 2) und dem abseits vom Hof gelegenen Rambergs- 
sand. Das Bild ist gegen NO aufgenommen, Juli 1962.

kerna på västra och södra Lindö samt på Kalvö, även om Betula verrucosa börjar 
uppträda i fuktigare marker, främst i S ofta tillsammans med Pinus silvestris.

Betningen är en av orsakerna till att det främst är torniga buskar som är kratt- 
bildande. Prunetum har sålunda en mycket större utbredning på öarna än Salicetum.

I inägorna finns många exempel på hur betningen påverkat den nutida vegetationen. 
Som sådana kan nämnas snår nr 95 (del I, fig. 8) med tydliga tecken på att ha slutits i 
sen tid och nr 78, som innehåller Arabis hirsuta och Botrychium lunaria, växter typiska 
för öppen skalbanksvegetation.

Bränningen. Markerna brändes med jämna mellanrum, men vanligen inte för att 
förnya ljungen, utan för att få bort den rikliga vegetationen av Juniperus communis. 
Med den avsikten brändes Näsuddsklev på 1940-talet. På 20-25 år har den forna 
Juniperus-dominerade vegetationen ersatts av lövvegetation. Fältskiktet, till största 
delen bildat av Vaccinietum molinietosum, Succisa - var., uppvisar ej några säkra 
skillnader mot kontaktsamhället, som utgöres av Mo/w/w-samhället.

Slattern. I inägorna är det främst Populus tremula som brett ut sig när slåttern mins
kade eller upphörde. Detta är tydligt iakttagbart i lövvegetationen på Klättens syd
västsida (snår nr 96), i Stora Ängsklåva, öster om Äng, i Kloppedammen (snår nr 
59 a-d) och i Flagarna (snår nr 20).

Av profilen genom lövvegetationen på Klättens sydvästsida (snår nr 96) framgår,
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hur den Populus-dominerade del av lövvegetationen, som vandrat ner i den tidigare 
ängen, nu har ett fältskikt bildat av Vaccinietum deschampsietosum, Festuca rubra- 
var. Ängens vegetation som bildar kontakt härmed utgöres av Arrhenatherum pra- 
te/we-samhälle, innehållande Briza media.

På skifteskartan 1860-62 är åker utritad i Stora Ängsklåva (del I, fig. 8). Denna 
åker finns även på en skifteskarta från 1924 (LSA 832). Av den nutida lövvegetatio
nens utseende att döma tycks emellertid lövvegetationen ha växt i blockmarkerna vid 
bergkanterna även under den tid, man använde dalbotten till åker, åtminstone under 
1900-talet. Fältskiktet är i blockmarkerna Anemonetum, Melica nutans - var. IN och S 
bildas fältskiktet på de gamla åkrarna av Filipenduletum, i mera öppna partier av 
Filipendula ulmaria-samhälle. I det högsta partiet utgöres fältskiktet i de öppna par
tierna av Arrhenatherum pratense-samhälle, innehållande Briza media, i lövvegeta
tionen av Vaccinietum deschampsietosum, Festuca rubra-wax.

Vägen mot Ö från Äng var ännu 1953 öppen, men växte fram till 1963 helt igen. 
I Kivängen, som tidigare varit utlagd som åker, har nu Populus tremula från det tidi
gare skogsbrynet brett ut sig i ängen med en mängd rotskott.

Det hus som stått i Kloppedammen flyttades 1911 till Kalvö by. Träden där måste 
ha växt upp efter 1911. De höggs ner 1942. Utanför den nutida lövvegetationen 
består fältskiktet av Arrhenatherum pratense - samhälle, innehållande Elytrigia repens, 
inne i lövvegetationen av Vaccinietum deschampsietosum, Festuca rubra- och Arrhe
natherum pratense - var.

Snår nr 20 vid Flagarna är uppenbarligen resterna av ett brynsnår, utbildat omkring 
Betula verrucosa och upplöst, när Populus tremula i sen tid kom in.

Lövvegetationens dynamik

Äldre tid

Lantmäterikartorna (mitten av 1800-talet) lämnar de viktigaste upplysningarna, när 
det gäller öarnas tidigare träd- och buskvegetation. Dessutom har några botanister 
besökt öarna, främst Kalm (1746).

Tiden före 1658. Den rika namnfloran på öarna (se del I, fig. 2) innehåller endast få 
namn, som tycks ha anknytning till lövvegetation (Aspholmen, Hasselvik, Lövlund, 
Videmyr, Lindeberget, Ekelidhällarna). Det är tyvärr ej möjligt att avgöra åldern på 
dessa namn.

När befolkningen tog torv i Blötemyr, fann de ekrötter, rester av bränd skog. 
Rötterna var så stora att de måste spettas upp. Även i Knutbergsdammen hittade man 
stora ekrötter i klevan omkring år 1900. Rodi har härletts av stor rot, men betyder 
troligen stället där man rodde över (mellan Lindö och Kalvö).

Tiden 1658-1700. På Kietell Classon Felteri karta 1673 (fig. 7, jfr In, s. 177) saknas 
helt träd- eller busktecken på öarna. Det finns därmed inga arkivaliska bevis för löv
vegetation på öarna under denna tid.
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Fig. 7. Lindö, Kalvö och Trossö på Kietell Classon Felterus: Special Landhkort oc Geografisk 
Afrittningh öfwer Bohus Lähn, 1673. V rakt upp. Skogstecken västligast på Rossöön (Råssö), 
Rijsöön (Resö) och Raftetången. — Lindö, Kalvö und Trossö auf Kietell Classon Felterus: Special 
Landhkort oc Geografisk Afrittningh öfwer Bohus Lähn, 1673. W gerade hinauf. Baumzeichen am 
westlichsten auf der Insel Rossö (Råssö), auf der Insel Rijsö (Resö) und Raftetången.

1700-talet. Kalm (1746 s. 88-93) besökte 1742 Lindö. Några uppgifter om lövvege
tation lämnar han ej, men inte heller några uppgifter om att här skulle vara särskilt 
kalt.

1800-talet. Ett exemplar av Quercus petraea, växande i Djupeklåva, har grott alldeles 
efter sekelskiftet 1700-1800 (åldersbestämning med tillväxtborr). Under 1800-talet 
har lämnats ett flertal skildringar från öarna. v. Düben (1843 s. 85-86) nämner, att 
Lindö flerstädes är beväxt med tät snårskog. »Av Sorbus Aria vexte ett par 7-8 alnar 
höga buskar långt upp i en buskbevext äng.» Andra arter, tillhörande lövvegetation, 
som v. Düben nämner, är Actaea spicata, Cornus sanguinea, Hieracium murorum 
(Vulgatif.), Inula salicina, Listera ovata, Lychnis silvestris (Melandrium rubrum), 
Orchis conopsea (Gymnadenia c.), Paris quadrifolia, Melampyrum silvaticum, Triticum 
caninum (Roegneria canina), Ranunculus polyanthemos.

Även Lindeberg (1864 s. 40) nämner Cornus sanguinea såsom »teml. allmän på de 
nordligaste öarna, t. ex. Lindö, Kosteröarna». 1854 nämner samma förf. (s. 8) Rosa 
inodora från Kalfö, en uppgift, som är utelämnad 1864 (s. 41).

På Kronprins Karls skogskarta över Sverige (1846) har Lindö och norra hälften av 
Kalvö fått en markering, som avser Buskage och Löfskog.

1846-47 förrättades laga skifte på Kalvö. I beskrivningen till skifteskartan användes
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namnet Skogsklofbacken vid Höglandsklevorna. Huruvida namnet Snårsbackarna på 
södra delen av Hagarna kommer av snårvegetation där, går ej att nu avgöra. Laga 
skiftet på Lindö skedde 1861-63. I protokollet till skiftet gives de gamla ägarna rätt 
att inom tre år avverka skog, som växer i Bergemellan (snår nr 79 — del I, fig. 8), 
mellan Farklåvestrand (kallas i kartbeskrivningen Furuklåfvan) och Djupeklåva, 
samt vid Kivängen. I beskrivningen till skifteskartan kallas nordvästra delen av Fag- 
ransberget för Hasselberget. Området mellan Husstan och Rodi kallas för Ekeberget 
i samma beskrivning. Hassel vik har givits epitetet »god betesmark», Djupeklåva »annan 
klofva, sämre», medan området från Fetebukt, söder om Klätten, fram till Otter- 
klåva har beteckningen »skogsbacke», i öster »do, bättre».

1880 upprättades kartor för hemmansklyvning både på Lindö och Kalvö. I proto
kollet till Lindö lyder § 14: »Skogsliquiden uppgjordes på så sätt att hvar och 
en tager den skog som finnes å hvardera egolotten, hvarförutan Nikolaus Andersson 
eger att inom 10 år från dato afverka ett utstakat område i liden å Långängarne, och 
kommer de träd som därefter förefinnes att tillfalla jordegaren.» Den i protokollet 
nämnda liden låg alldeles öster om snår nr 75.

Från Kalvö nämns ingenting om lignosvegetation. Enligt AH fanns på Kalvö om
kring 1849 utom några pilar endast ett exemplar av Malus silvestris (vid Dunnare- 
backen, fortfarande levande), ett exemplar av Sambucus nigra (vid Kalvö by, lever 
ännu) och två exemplar av Sorbus aucuparia (ett vid Kalvö by och ett vid Rambergs- 
sand, båda döda). Exemplaret vid Kalvö by (snår nr 58) var redan för 100 år sedan så 
stort, att barn använde dess av sydvästvinden till marken pressade stam som sittplats. 
Det andra exemplaret av Sorbus aucuparia växte nedanför Ramberget innan man kom
mer till Vrakklåva. 1849 togs Videmyrsältan (Hvitemyr) upp. Den var då tätt beväxt 
med Salix sp. Ett nu stort exemplar av Sorbus intermedia vid den Sörensenska gården 
planterades år 1880.

1900-talets början. Smedbergsskogarna (snår nr 103 och 104 — del I, fig- 8) har fun
nits åtminstone sedan 1900-talets början (AH). Lilla Smedbergsskogen har något ut
vidgat sin areal, medan träden i Stora Smedbergsskogen har stått oförändrade. Det 
största exemplaret av Popuhts tremula i Lilla Smedbergsskogen mätte en diameter av 
1,5 dm 2 dm upp på stammen (ihålig). I Stora Smedbergsskogen hade den största 
aspstammen en diameter av 2 dm, 3 dm upp. I östra delen av Kloppedammen växer 
fortfarande ett gammalt exemplar av Malus silvestris.

I Hagarna fanns även förr skog, ett stort exemplar av Salix caprea, ett stort exemp
lar av Betula sp., några exemplar av Populus tremula och det trädformade exemplaret 
av Prunus spinosa. Denna skog växte alldeles vid berget. Gatan mellan de två gärdes- 
gårdarna växte igen med Prunus spinosa och Rosa spp. redan före år 1900.

I Höglandsklevorna fanns vid början av 1900-talet buskar med rik vegetation av 
bl. a. Anemone hepatica. Ligustrum vulgare saknades. Den fanns före år 1900 på Get
holmen och har under 1900-talet spritt sig troligen enbart härifrån.
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Vid Lindeberget söder om snår nr 35 växer två exemplar av Tilia cordata, som är 
mycket gamla.

Vild ek har ej funnits på Kalvö under de senaste 65 åren (AH). Tre exemplar tagna på 
Lindö, planterades vid Tollesens hus på Kalvö omkring 1890. Två av dem är nu stora, 
liksom ytterligare ett, planterat vid Halvordssons. Endast de senaste tio åren har dessa 
exemplar förmått sprida arten. Skogsarten Ranunculus ficaria planterades in av A. 
Sörensen och har spritt sig genom Sörensens och Halvordssons trädgårdar på Kalvö.

Den nutida lövvegetationens successionsförhållanden

Av arkivalier och AH:s berättelser att döma fanns vid 1900-talets början löv
vegetation i delar av Lindö (från och med Hasselvik till och med Djupeklåva, Klättens 
väst- och sydsida, Bergemellan och Kivängen) och Kalvö (Smedbergsskogarna och 
vid västra bergkanten i Hagarna). Även om en del av den lövvegetation, som nämndes 
i skiftesprotokoll o. dyl. verkligen avverkades, så tyder många fakta på att detta ej 
skedde överallt. Där avverkningen genomfördes återkom lövvegetationen av allt att 
döma mycket snabbt.

I Djupeklåva utfördes 1953 åldersbestämningar med tillväxtborr. Äldst var ett 
exemplar av Quercus petraea från de första åren av 1800-talet. Det växte i det högsta 
området. Där växte även ett exemplar av Populus tremula, som grott före 1820. Av 
Quercus robur växte i det högsta området ett exemplar från 1820-talet samt två exemp
lar från 1850-talet. Ett exemplar av Fraxinus excelsior i det högsta området var från 
1830-talet, medan ett annat, liksom ett exemplar av Betula pubescens, hade grott på 
1850-1860-talen. I övriga delar av Djupeklåva var träden något yngre. I nordslutt
ningen fanns två exemplar av Fraxinus excelsior från 1850-talet samt ett exemplar av 
Populus tremula och ett av Tilia cordata från 1840-talet, ett exemplar av Sorbus obtusi- 
folia från 1850-talet samt två exemplar av Populus tremula från 1860-talet. Vid brynet 
i söder var ett exemplar av Quercus robur från tiden före 1820-talet, medan ett exemplar 
av Fraxinus excelsior var från 1860-talet. Det är sålunda tydligt, att lövvegetationen 
åtminstone delvis sparades i Djupeklåva.

I området S om Äng fälldes sommaren 1963 ett exemplar av Populus tremula, som 
räknade minst 81 årsringar (centrum rötat) 3 dm upp. Det är möjligt att detta träd 
och andra, som det förefaller likåldriga, i samma område är rester av eller har upp
kommit efter avverkningar i samband med skiftet 1860. I varje fall har det grott 
senast under 1870-talet.

Fältskiktsvegetationen i Djupeklåva visar en mycket hög grad av stabilitet. Den 
kartering av fältskiktet, som gjordes 1953 och upprepades 1963, visade att gränserna 
mellan de olika växtsamhällena ej någonstans ändrat läge eller skärpa. Många av 
asparna i trädskiktet hade under de tio åren dött men någon förändring i fältskiktet 
under dem härav kunde ej iakttagas. Denna stabilitet i fältskiktet gäller lövvegeta
tionen överhuvudtaget på öarna.
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Filipenduletum, Arrhenatherum pratense -var. tillhör snåren och står närmast 
Filipendula «/mar/a-samhället. Molinia coeridea - var. är ett skogssamhälle. Högre skikt 
påverkar föga Filipenduletum i dess artsammansättning.

Vaccinietum deschampsietosum, Arrhenatherum pratense -var. tillhör snåren och 
verkar ha uppkommit ur Arrhenatherum pratense-samhället. Festuca rubra - var. inne
håller en del element, som tillhör starkt kulturpåverkad vegetation eller strandvege
tation.

Vaccinietum molinietosum, Succisapratensis - var., tillhör något ljusare eller närings- 
rikare marker än Cornus- var. och kan möjligen ha utvecklats ur ängssamhällen utan
för Arrhenatherum ^rateMe-samhällets krets. Cornus suecica - var. är ett skogssamhälle.

Anemonetum, Pimpinella saxifraga-var., tillhör snåren. Melica nutansar. är ett 
skogssamhälle.

Det ligger nära till hands att tolka stabiliteten i öarnas lövvegetation som en följd 
av den relativt långa tid, den fått tillfälle att utveckla sig under endast svag kultur
påverkan. Den starka växling mellan ekonomiskt fattiga och rika tider, som ägde 
rum i södra Bohuslän, finns det endast svagare motsvarighet till i^norra. Därmed 
har ej heller växlingen mellan stark och svag kulturpåverkan på lövvegetationen varit 
så stor. Resultatet har blivit en likartat utbildad lövvegetation över stora delar av 
öarna. På nordöstra Lindö har utbildats verklig skog, beroende på detta områdes 
avvikande natur- och kulturmiljö. Närheten till det lilla samhället Lindö och det rela
tivt stora samhället Kalvö, tillika med de naturliga miljöfaktorerna, har nästan helt 
hållit lövvegetationen borta från de västliga och sydliga delarna av Lindö och från 
Kalvö. I sen tid har lövvegetationen här fått möjlighet att liksom i Mollösunds socken 
breda ut sin areal, främst beroende på att först nu har här mycket stora förändringar 
skett i hushållningen på öarna. Spridningen av diasporer över de öppna områdena 
har skett på samma sätt som skildrats från Mollösund (In, s. 164).

Vid genomförandet av fältarbetet till föreliggande uppsatser har förf. haft åtskilliga med
hjälpare, främst slöjdlärare Bengt Faleskog och herr Erik Hedqvist. Manuskriptet har grans
kats av professorerna G. E. Du Rietz och Hugo Sjörs, som framfört många påpekanden. 
Översättningen till tyska har ombesörjts av adjunkt Sten Lidén. Ritarbetet har utförts av herr 
Sven Jansson, Uppsala. Ekonomiskt bidrag till översättningen av sammanfattningen har jag 
erhållit av Herbert och Karin Jacobssons Stiftelse. För all hjälp jag sålunda fått tackar jag 
varmt.

En mycket stor del i fältarbetet och i sammanfattningen av resultaten har min hustru Louise 
tagit. I känsla av min stora tacksamhet härför tillägnas hon detta arbete.

Zusammenfassung

Die Laubvegetation auf den Inseln Lindö und Kalvö, Nord-Bohuslän, Schweden

Einleitung. Die vorliegenden Untersuchungen sind eine Fortsetzung der vom Verfasser im 
Jahre 1962 veröffentlichten Arbeit (im folgenden als In zitiert). Sie sind in 2 Teilen publiziert 
worden (hier als Teil I und II zitiert. Teil I erschien im 1. Heft dieser Zeitschrift für 1971).
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Naturverhältnisse. Die drei Inseln Lindö, Kalvö und Trossö hängen seit 100-150 Jahren 

zusammen. Sie liegen im Granitgebiet von Nord-Bohuslän (siehe Teil I, Fig. 1). Die Unter

suchung gilt nur Lindö und Kalvö, die Laubvegetation haben, während die Lignosenvege- 

tation auf Trossö von Pinus silvestris dominiert wird.

Die Inseln sind zum Teil hoch oder von hohen Inseln umgeben (30-60 m ü. d. M.). Die 

Täler der Inseln laufen in NW-SO oder NO-SW. Das Gelände ist meistens stark kupiert, 

aber die Felsböden des Granits sind nicht so kleinrissig wie die Gneisböden, z. B. im Kirch

spiel Mollösund (siehe In). Die Armut an lockeren Erdarten ist auf den Inseln gross. Geröll

böden kommen oft vor.

Die Temperaturverhältnisse auf Lindö und Kalvö dürften ziemlich wohl mit den Verhält

nissen auf Ursholmen übereinstimmen (siehe Teil I, Fig. 6). Der jährliche Temperaturrhytmus 

ist in Süd-Bohuslän mehr kontinental als in Nord-Bohuslän. Die Niederschlagsverteilung in 

Nord-Bohuslän ist dagegen mehr maritim. Im Vergleich mit der Küste weiter nach Süden hin 

hat Ursholmen eine verhältnismässig kleine Frequenz harter Winde. Von September bis 

März sind sie am gewöhnlichsten. Südliche bis westliche Windrichtungen herrschen vor. Die 

Vegetation ausserhalb der Laubgebiete wird Teil I, S. 10 übersichtlich geschildert.

Kulturverhältnisse. Der grosse Einfluss der Heringsfangsperioden auf die Ökonomie der 
Bevölkerung im südlicheren Gebiet scheint nicht im gleichen Grade Nord-Bohuslän getroffen 

zu haben. Während die Bevölkerung im Süden Fischer mit der Landwirtschaft als Neben

erwerb wurden, behielten die Einwohner von Nord-Bohuslän die Landwirtschaft als ihre 

hauptsächliche Erwerbsquelle, während der Fischfang ein Nebenerwerb war. Dadurch wurde 

der Einfluss auf die Laubvegetation auch nicht so ungleichmässig im Norden wie im Süden, 

wo die Armut zeitweise sehr gross sein konnte. Seit dem 17. Jahrhundert liegt der grösste 

Ort der Inseln auf Kalvö. Im 20. Jahrhundert weideten Kühe und Pferde auf dem nordöst

lichen Lindö und dem nördlichen Kalvö. Die Schafe grasten auf dem südlichen Lindö und 

und dem westlichen Kalvö.

Dieselbe Terminologie und Methodik wie in In (S. 185) ist verwendet worden.

Die heutige Zusammensetzung und Ökologie der Laubvegetation. Die Kontaktvereine der 

Laubvegetation sind die Filipendula ulmaria-, Molinia coerulea- und Arrhenatherum pratense- 
Vereine. Die Trennarten dieser Vereine gehen von Teil I, S. 16-18 vor.

Die Kontaktvereine sind bezüglich ihrer Zusammensetzung den entsprechenden Vereinen 

der Laubvegetation sehr ähnlich. Zwischen Filipenduletum ulmariae in der Laubvegetation 

(siehe Teil I, Tab. I) und dein Filipendula ulmaria-Werein besteht der Unterschied nur darin, 

dass die Laubvegetation Geranium robertianum und Glechoma hederacea enthält. Vaccinietum 
deschampsietosum unterscheidet sich stark von den Kontaktvereinen.

Die Verbreitung der Laubvegetation geht aus Teil I, Fig. 8 hervor.

Die Laubvegetation besteht aus der Filipendula ulmaria-Union (Filipenduletum ulmariae), 

der Vaccinium myrtillus-Union (Vaccinietum myrtilli) und der Anemone hepatica-Union 
(Anemonetum hepaticae). Die Einteilung der Unionen in Subunionen und Varianten geht 

aus Tab. I in Teil I hervor. Ihre Artenzusammensetzung geht aus Teil I, Tab. II hervor. 

Die Zusammensetzung der Baum- und Buschschichten, und welche Feldschichtsunionen die 

verschiedenen Baum- und Buscharten gehören, geht aus Teil I, Tab. III hervor.

Djupekläva. Um die Ökologie der Vegetation im einzelnen zu studieren, wurde eine gründ

lichere Untersuchung des Tals Djupekläva gemacht. Das Resultat wird in Teil II, Tab. I und 

Fig. 1-12 gezeigt. Durch das schmale Tal hindurch erstreckt sich eine Schalentrümmerbank, 

ausser im höchsten Teil. Dadurch erhält die Vegetation eine Üppigkeit, die dem Tal eine
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einzigartige Stellung im ganzen Küstenland Bohusläns gibt. Hierzu trägt der Umstand bei, 
dass wenigstens in den letzten 100 Jahren der Kultureinfluss auf die Laubvegetation des Tals 
schwach gewesen ist.

Die Laubvegetation und die Milieufaktoren. Die Milieufaktoren, die auf die Laubvegetation in 
dem Küstenland von Bohuslän einwirken, sind schon in In (S. 146-176) behandelt worden. 
Auf S. 183-191 werden einige ergänzende Angaben aus Lindö, Kalvö und Trossö angeführt. Die 
Schilderung aus dem Kirchspiel Mollösund gilt aber im wesentlichen auch für die Inseln. 
„Die Laubvegetation und der Wind“ leitet die Schilderung der Milieufaktoren ein. Das 
Kapitel von der Laubvegetation und der Einstrahlung enthält einen Bericht über die über
wiegenden Expositionsrichtungen der verschiedenen Unionen und das Gefälle des Bodens in 
verschiedenen Arten von Laubvegetation. Das Resultat geht aus Tab. II-VI hervor. Die 
Laubvegetation und die Bodenverhältnisse gehen aus Tab. VII hervor. Sie wächst auf Felsen
böden, Geröllböden oder in Talsohlen. Die Wirtschaft auf den Inseln hat die Laubvegetation 
stark beeinflusst. Vor allem haben Weiden und Abbrennen und auch das Einsammeln von 
Heizmaterial in abgelegenen Teilen der Höfe, Weiden und Heuernte auf den nahegelegenen 
Feldern die heutige Laubvegetation gestaltet. Im Kapitel von Laubvegetation und Wirtschaft 
werden eine Reihe Beispiele gegeben. Das Weiden der Kühe und Pferde auf dem nordöstlichen 
Lindö und auf den nahen Feldern bei Hagarna auf Kalvö schuf die Voraussetzung für die 
dortige reichere Laubvegetation, während das Weiden der Schafe in den anderen Teilen von 
Lindö und Kalvö offene Gebiete oder möglicherweise Gebüsch zu Folge hatte. Man kann 
die Einwirkung von Abbrennen und Heuernte auf die heutige Laubvegetation immernoch 
spüren, während das Einsammeln von Heizmaterial anscheinend keine Spuren hinterlassen 
hat.

Die Dynamik der Laubvegetation. Archivalien und Schilderungen der Vegetation auf den 
Inseln vor dem Anfang des 19. Jahrhunderts geben keine Auskunft, dass es hier eine Laub
vegetation gegeben habe. Der älteste Baum in Djupekläva (Quercus petraed) keimte kurz 
nach dem Jahre 1800. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts werden mehrere Baum- und Busch
arten auf den Inseln erwähnt, aber erst am Ende des 19. Jahrhunderts fing die Laubvegetation 
an, sich zu verbreiten. Das Kapitel „Die Sukzessionsverhältnisse in der heutigen Laubvege
tation“ schildert sowohl das Resultat von Bohrungen mit Zuwachsbohrer als auch was münd
liche Mitteilungen von der Verbreitung der Laubvegetation im 19. Jahrhundert erzählen. Die 
Feldschichtsvegetation in Djupekläva, die das erste Mal im Jahre 1953 untersucht wurde, 
zeigte bei der Wiederholung der Untersuchung im Jahre 1963 keine Veränderungen, obgleich 
im Laufe der zehn Jahre viele Exemplare von Populus tremula gestorben waren. Vaccinietum 
deschampsietosum, Arrhenatherum pratense-Var., gehört zum Gebüsch und scheint aus dem 
Arrhenatherum pratense-Verein entstanden zu sein. Festuca rubra -Var. enthält einige Arten, 
die zu einer stark kulturbeeinflussten Vegetation oder Strandvegetation gehören. Vaccinietum 
molinietosum, Succisapratensis -Var., gehört zu etwas lichteren oder nahrungsreicheren Böden 
als Cornus suecica-Var., und können sich möglicherweise aus Wiesenvereinen ausserhalb des 
Kreises des Arrhenatherum pratense-Vereins entwickelt haben. Die Cornus suecica -Var. 
ist ein Waldverein. Filipenduletum, Arrhenatherum pratense -Var., gehört zum Gebüsch und 
steht dem Filipenduia ulmaria-Verein am nächsten. Molinia coerulea- Var. ist ein Waldverein. 
Höhere Schichten haben wenig Einfluss auf die Artenzusammensetzung des Filipenduletum. 
Anemonetum, Pimpinella Saxifraga-Var., gehört zum Gebüsch. Melica nutans-Var. ist ein 
Waldverein.

Die grössere Stabilität der Laubvegetation auf Lindö und Kalvö im Vergleich mit dem 
Kirchspiel Mollösund kann man als eine Spiegelung des Umstandes betrachten, dass schlechte
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und gute Zeiten für die Bevölkerung im Norden nicht so stark wechselten wie im Süden. 
Dieselbe Beobachtung wie im Kirchspiel Mollösund kann man auf Lindö und Kalvö machen, 
nämlich dass sogar die Bevölkerung eines verhältnismässig grossen Orts, wie Mollösund und 
das Dorf Kalvö, die Laubvegetation nicht ganz fernhielt, ausser in einem Gebiet in unmittel
barem Anschluss an den Ort.
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Stipagrostis giessii (Gramineae), a New Species 
from the Namib Desert

LARS E. KERS
Botanical Institute, University of Stockholm, Sweden

Abstract

Stipagrostis giessii is described. The species is allied to S. hochstetteriana (Beck, ex Hack.) de 
Winter, from which it differs in the interrupted, branched panicle. The species is confined to 

the Namib Desert of Angola and S.W. Africa and the distribution range coincides with that 

of Welwitschia.

Stipagrostis giessii Kers, spec. nov.

Species nova Stipagrostidis hochstetterianae (Beck, ex Hack.) de Winter affinis sed differt 

inflorescentiis interruptis paniculatisque (in S. hochstetteriana spiciformibus), ramis 5-70 mm. 

longis, spiculis pedicellatis, quoque in ramo 3 - ca. 15 (in S. hochstetteriana rami nulli, spiculae 
solitariae subsessiles e rachidi prodientibus). Glumae chartaceae vel cartilagineae, nervis 

distincte perceptibilibus (in S. hochstetteriana exilibus).

Typus speciei. Kers 1736, 10.vi.1963, S.W. Africa, Kaokoveld. Near Orupembe water hole. 

Route: Orupembe-Sarusas. On a Namib gravel flat situated between rocky hills. Common in 

shallow water run-offs on the desert plain (Holotype in S., isotype in Windhoek).

Icon. Figs. 1, 2.

Distrib. Fig. 3.

Caespitose, tufted perennial herb. Culms 20-70(-80) cm tall (-120 cm fide coll.), 
rather rigidly erect from the densely clustered basal parts of the plant, generally simple, 
rarely with a few innovation shoots from the lowermost nodes, 2-4(-5)-noded. Inter
nodes densely and minutely ribbed, glabrous or minutely scabrous, faintly glacous at 
least when young, with a thickened and yellowish shining zone below the nodes which 
is often viscid and provided with numerous minute oblong warts. Upper leaf sheaths 
tightly adpressed to the internode, faintly glaucous when young, minutely scabrous, 
naked or pilose (in the lower sheaths at least) with up to 4 mm long spreading hairs, 
the sheaths usually about 1U~1U as long as the internode. Basal sheaths dry and papery, 
densely clustered around the base of the plant and protecting this, 3-10 cm long. Ligule, 
a dense fringe of minute stiff hairs, often also with lateral tufts of up to 5 mm long 
spreading hairs. These long hairs at least present in the lower leaves. Blade rather weak, 
erect—ascending, usually inrolled and setaceous, sometimes flat and filiform, (2-)7-25 
cm long and up to 2 mm broad, tapering to a fine tip, minutely scabrous on both sides, 
smooth or pilose, at least the lower leaves are pilose (on both sides) and especially
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Fig. 1. Stipagrostis giessii. (Holotype in S, photo by Miss Y. Sahlberg.)
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richly so at the base of the blade, hairs up to 3 mm long, weak and spreading. In
florescence, an interrupted, ± contracted panicle, 6.5-20(-30) cm long, 1-4.5 cm broad, 
oblong to narrowly ovate in outline, for a long time sheathed below; rhachis stiff, 
glabrous or minutely scabrous, terete-subterete between the lower two branches, 
higher up triangular in cross section; branches ascending, rather stiff, minutely scab
rous, 7-20(-ca. 30) in number along the rhachis, often borne at irregular intervals, 
sometimes borne at almost equal interruptions, lowest branch 4-70 mm long; peduncles 
1—7(—10) mm long, minutely scabrid, triquetrous in cross section, broadening apically. 
Spikelets 13-22 mm long, narrowly ovate, pallid, ascending—spreading. Glumes equal 
or unequal in length, when unequal the lower glume is regularly a little shorter than 
the other, very minutely scabrous, gradually tapering to a long narrow tip, pale green 
to almost white, glaucous when young, nerves distinctly marked, evanescent apically, 
glumes generally of a firm texture (chartaceous to cartilaginous and of a texture almost 
comparable with that in S. ciliala); lower glume 12-21 mm long, 3(-4-5)-nerved, often 
purple coloured at the base, rarely also at the tip; upper glume 13-22 mm long, 3- 
nerved. Lemma of the body with the 2 mm long callus 5.5-6 mm long, shiny yellowish, 
minutely and indistinctly punctulated all over; callus pungent, bearded. Column 7-23 
mm long, exceeding the glumes or not, generally loosely twisted, glabrous. Central 
awn 36-105 mm long, plumose except in the lower 1/s, rhachis excurrent into a naked 
4-10 mm long tip. Lateral awns naked, minutely scabridulous, very thin (13-)20-35 
(-44) mm long. Anthers 5-6 mm long. Palea ca. 2 mm long, hyaline, apex rounded- 
blunt. Lodicules ca. 2 mm long, hyaline, pillow-shaped and juicy at anthesis, after 
anthesis very thin. Caryopsis 3-5 mm long, terete, yellowish brown, with a distinct 
dark brown longitudinal groove; embryo ca. 2/s as long as the caryopsis. Coleoptile 
(always ?) purplish coloured.

This species is closely allied to Stipagrostis hochstetteriana (Beck, ex Hack.) de 
Winter, but is separated from that species by having an interrupted panicle, not a 
dense spike-like inflorescense as in the allied species. Moreover, in nearly all examples 
of the new species, the ripe glumes have a firmer texture than in the allied species and 
the nerves are distinct and protrude a little from the upper surface of the glume. In 
S. hochstetteriana the glumes are rather thin (membranous) and almost transparent, 
and the nerves are weakly marked and therefore difficult to observe and to count. The 
difference in the glumes is especially evident in the ripe spikelets. The two species 
differ also in their ranges of distribution.

Previously the material of this species has been determined as Stipagrostis hochstett
eriana, rarely S. dinteri (Mez) de Winter. Specimens of S. giessii with especially weak 
and meagre panicles resemble S. dinteri, but the latter species differs e.g. in the softly 
hairy glumes, the very scabrid leaves, the membraneous glumes and in the presence of 
a peculiar type of gland on the culms and on the leaves (de Winter 1965, p. 322). 
Furthermore S. dinteri usually lacks a well developed naked awn tip, or, if present, the 
tip is only about 1 mm long and is not strictly naked as it bears small hairs up to the
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very apex (cp. Kers no. 128 of S. dinteri in S). Stipagrostis hochstetteriana, S. dinteri 
and S. giessii undoubtedly show clear interrelations.

Stipagrostis giessii is named in honour of Mr Willy Giess, the keeper of the State 
Herbarium in Windhoek, S.W. Africa.

Discussion

Although S. giessii and S. hochstetteriana are immediately distinguished from each 
other by their different inflorescence types, the author has met with difficulties when 
tracing other morphological features which could aid in separating them.

In his treatise on Stipagrostis, de Winter suggested that specimens cited here under 
S. giessii represented merely robust modified forms of S. hochstetteriana, grown on 
especially favourable habitats. These robust forms were also said to occur always in 
association with typical S. hochstetteriana (de Winter 1965, pp. 315-16). The present 
author, however, cannot agree with this suggestion. The rich herbarium material now 
available shows undoubtedly that these specimens with an interrupted panicle do not 
merely represent a modified form of S. hochstetteriana. In the following the author has 
listed some of the arguments which form the basis for his treatment of the material.

1. Different inflorescenses

The collective material of both species is without any difficulty divisible into two 
groups, one with branched panicles ( = S. giessii) and one with spike-like inflorescenses 
( = S. hochstetteriana). Although the panicles show variation, e.g. in length and number 
of branches, there are no clear intermediate forms or any gradual transition between 
these two morphological groups. In the inflorescence of S. hochstetteriana there are no 
branches and the spikelets are borne solitarily on very minute peduncles and these 
develop in a regular and dense sequence from the rhachis (Fig. 2 D, F, G). No such 
regular and dense pattern can be found in the panicle of S. giessii (Fig. 2 E, H-L).

2. Different ranges of distribution

S. giessii is an element of the “Northern Namib Desert” and extends from Moqamedes 
in Angola to the Swakopmund district of central S.W. Africa (Fig. 3). On the other 
hand, S. hochstetteriana may be characterized as an element of the Namaqualand

Fig. 2. A-C, Stipagrostis giessii. A, Spikelet. B, Lower glume. C, Upper glume. D, Stipagrostis 
hochstetteriana. Basal portion of rhachis with the spikelets removed, showing the regularly borne 
and very minute peduncles. E, S. giessii. Basal portion of the rhachis with the lowest branch. The 
four spikelets removed. F, S. hochstetteriana var. secalina. Inflorescence. G,S. hochstetteriana var. 
hochstetteriana. Inflorescence. H-L. S. giessii, panicle variation.

The diagram illustrates the relation: length of lowest panicle branch/number of spikelets on the 

same lowest branch. The measurements made from the cited material of S. giessii. Only the number 
of well developed spikelets have been counted. On specimens with the lowest panicle branch ex
ceptionally short, there are often some rudimentary spikelets beside the normal ones. The panicles 
"H-L” have been arranged roughly above their places in the diagram (All drawings from herbarium 
material. A-C, E, J, 36-Kers 3579; D, F= Kers 1981; G=Kers 2657; H= Kers 515; L=Kers 274).
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Fig. 3. Distribution of Slipagrostis giessii. The distribution range is identical with the extension of 
“the Northern Namib Desert” and coincides also with the range of Welwitschia (cp. Kers 1967, 
p. 116, Fig. 5).

Region which element has a northern extension up to the central parts of S.W. Africa. 
The species occurs from the Orange River in the south, is still frequent in the Swakop- 
mund and Karibib districts of S.W. Africa and has some isolated outposts further 
north (Omaruru and Outjo districts). The distribution ranges of these two species 
consequently overlap, but only within a rather restricted area of the total range of 
both. This means of course that both species do not always occur in the same localities 
but may do so in their overlapping area.

3. Habitats, ecology

S. giessii is now known from a considerable area and from a variety of habitats and 
the specimens have without doubt grown under quite diverse conditions. The same can 
be said with regard to S. hochstetteriana. In spite of this, there is a vast northern and 
southern desert area from where only the one or the other of these species is known. 
This situation should certainly not exist if the one species was a modified form of the 
other.

There is seemingly also no great difference in their ecological requirements. The 
author, however, has not observed them growing in association, but always in pure
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stands, though it is true that these stands were in fact separated by only a few miles, 
e.g. near Swakopmund and at Brandberg. Nevertheless, from herbarium material 
there exists evidence that both species occur locally associated, for example at Spitz- 
koppe in the Karibib district.

By no means does S. giessii always occur in more favourable habitats when com
pared with S. hochstetteriana. The author has seen several examples on depauperate 
specimens of S. giessii which have grown under unusually bad environmental condi
tions. But these dwarf and meagre specimens always develop a clear, interrupted 
panicle. Likewise robust specimens of S. hochstetteriana, collected from water channels 
and after rich rainfall, always develop a dense spike-like panicle.

Although S. giessii and S. hochstetteriana in their overlapping distribution area 
occur close to each other and even grow associated with one another and seemingly 
show no distinct difference in their ecological demands, they are easily distinguishable 
morphologically. This favours the view taken here that they represent two different 
taxa.

4. Morphological variation

5. hochstetteriana is fairly uniform. The only variation worth mentioning is the 
difference between glabrous and pilose lower glumes, a difference which separates the 
var. hochstetteriana from the var. secalina. There exist possibly due to hybridization 
all transitional stages between these two varieties. On the other hand, S. giessii shows 
a much broader range of variation, e.g. in the length of glumes and columns, in the 
inflorescence, etc. Stipagrostis giessii shows features which do not occur in S. hoch
stetteriana and the new species also shows a morphological variation range of its own 
This speaks also in favour of a distinction between the two taxa.

A study in the morphological variability shown by the material of S. giessii which 
was gathered from an area where S. hochstetteriana does not occur, e.g. in Angola, 
displays no great difference from what we find in the material gathered from other 
parts of its distribution range. Although the most open panicles—those with com
paratively long branches, borne at long and unequal interruptions—are more com
monly found in the northernmost portion of the range, such a type can occur also 
elsewhere. The author has in fact not been able to trace any north-south running dines 
in the variation of morphological details, a feature which might have been expected, 
and this neither in the material restricted only to S. giessii, nor in the collective material 
of S. giessii and S. hochstetteriana.

The above mentioned arguments all speak in favour of the opinion that we have a 
taxon which ought to be distinguished from S. hochstetteriana. The question is then if 
the new taxon should be treated as a subspecies of S. hochstetteriana or as a distinct
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species. The clear-cut difference, which is found in the type of inflorescence, is by the 
author reckoned as a character of high taxonomic value which here merits the separat
ing of the material into two species.

A fact weakening a specific distinction would exist if a repeated and common 
hybridization occurred between S. giessii and the allied species, and if the hybrid off
spring turned out to be successful in the natural environments and consequently result 
in no sharp limit between the two species. No such indication is known—on the condi
tion that one draws the specific distinction as it has been done here: i.e. open panicle 
contra spike-like inflorescense. Nevertheless there are two samples of plants which 
here are suggested as putative hybrids between S. giessii and S. hochstetteriana, and 
both collections come from an area where the distribution ranges of these species over
lap, viz. in the Karibib district at Spitzkoppe (de Winter & Hardy 8058, de Winter & 
Hardy 8097, both collections in K). These specimens have interrupted panicles but the 
lower glumes are pilose with stiff ascending hairs, a feature not observed in any other 
specimens of S. giessii. The type of hairs coincides with those found on the glumes of 
S. hochstetteriana var. hochstetteriana, a variety which occurs in the same area as these 
putative hybrids. In one of these collections (de W. & H. 8058) the specimens have 
viable seeds, while the other sample is only at flowering stage. The panicles are rather 
narrow with comparatively numerous (15-30) branches but these are short and rather 
equally borne along the rhachis. The branches are all of about the same length. These 
samples could therefore also, owing to their rather dense panicles, be taken as “inter
mediates” between S. hochstetteriana and such specimens of S. giessii which develop 
an open and few-branched, “typical” panicle (e.g. Giess, Volk & Bleissner 5809a, also 
from Spitzkoppe, in Herb. Windhoek). But similar, comparatively dense and richly 
branched panicles occur scattered within the entire distribution range of S. giessii, 
even in Angola from where we do not know of any finds of S. hochstetteriana. More
over, specimens showing a rather dense panicle grow near specimens which have an 
open panicle, e.g. in Angola. There also occur all intermediate stages between these 
two types, but they never transgress into the regular branching pattern shown by 
S. hochstetteriana. The length of the panicle branches seemingly modify to a certain 
extent, due very likely to environmental factors. The author has therefore failed to 
trace putative hybrids which might have originated by crosses between the new species 
and S. hochstetteriana var. secalina, because both have glabrous glumes. An experi
mental hybridization and a study of the hybrid offspring, if any, would here be of 
great interest and taxonomic guidance.

If spontaneous hybridization or even backcrosses were to be verified as occurring 
between S. giessii and 5. hochstetteriana—which would not be too surprising—it would 
not mean that there would then exist a serious argument against the species concept 
applied by the author. Several examples are known of verified or suggested hybrids 
between different Stipagrostis species as well as between many other grass species and 
even genera. The following examples of hybridization in Stipagrostis can be mentioned:
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S. namaquensis x brevifolia, S. ciliata x zeyheri, S. obtusa x hermannii, S. uniplumis x 
hirtigluma (de Winter 1965, pp. 328, 351, 353, 360, 379).

After taking all the above mentioned arguments into consideration, the author finds 
it possible and even advisable to separate the material showing interrupted panicles 
from S. hochstetteriana as a distinct taxon and also to give this a specific rank.

Material of Stipagrostis giessii
Angola
Mogamedes distr.: Azancot de Menezes 260, 6.V.1962, Caracul, Posto Experimental (K); 
Barbosa & Correia 9090, 14.iv.1960, Caracul, area do Posto do Caracul (K); Gossweiler 
11047, 29.V.1937, Rocha de Azevedo, 330 m (K); Gossweiler 11048, 20.V.1937, Vimpongos, 
200 m (K); Kers 3579, 23.iv.1968, 55 km S of Mogamedes, near the road to Pediva (S); Kers 
3591, 23.iv.1968, near Calipope River, on the road Mo?amedes-Iona (S).

South West Africa
Kaokoveld: Giess 3874, 13.xi.1961, Delta of Unjabmund (K); Giess 7439, 9.VI.1963, 20 Meilen 
südlich Orupembe am Weg nach Sarusas (S); Giess 8858, 7.VI.1965, 41 Meilen südlich Otji- 
nungua (WIND); Giess 9385, 24.iv.1966, Ongutu (S); Giess 9408, 24.iv.1966, 39 Meilen NW 
Orupembe (S); Giess 9411, 24.iv.1966, 12 Meilen W Orupembe (S); Giess & Leippert 7413, 
8.VI.1963, 4 Meilen östlich Okonjombo (WIND); Giess & Leippert 7457, 10.vi.1963, 8 Meilen 
nördlich Sarusas (WIND); Giess & Leippert 7477, 10.vi.1963, Sarusas (WIND); Kers 1206, 
2.VI.1963, along Guaruseb River, 22 miles from Sanitatas. Route: Kaoko Otavi-Sanitatas 
(S); Kers 1474, 9.VI.1963, near Sechumib River, along the track to Sarusas (S); Kers 1736, 
10.vi.1963, near Orupembe (S); Kers 1757, 10.vi.1963, near Sechumib River, ca. 25 miles from 
the coast (S); Tinley s.n., s.d., Op vlakte by Purros (S); de Winter & Leistner 5692, 3.v. 1957, 
24 miles W of Otjihua on the road to Orupembe (K, WIND).

Outjo distr.: Giess, Volk & Bleissner 6138, 31 .m. 1963, Farm Bethanis OU 514 (WIND); 
Giess, Volk & Bleissner 6184, 2.IV.1963, 14 Meilen östlich Torra Bay (WIND); Giess, Volk & 
Bleissner 6285, 2.IV.1963, 14 Meilen östlich von Torra Bay (WIND); Kers 274, 22.V.1963, near 
Huab River, on the route Petrified Forest-Torra Bay (S); de Winter & Hardy 8175, 2.IV.1963, 
no locality given. Probably same locality as de W. & H. 8178 and 8185 (K); de Winter & 
Hardy 8178, 2.IV.1963, 17 miles from Torra Bay on the road to Welwitschia (K, WIND); de 
Winter & Hardy 8185, 2.1V.1963, 17 miles from Torra Bay on the road to Welwitschia (K);

Omaruru distr.: Kers 932, 14.ni.1963, SE of Brandberg, Okombahe Res. (S); Liebenberg 
4993, iv.1949, 13 miles from Brandberg (WIND).

Swakopmund distr.: Benseler, Homann & Mittendorf 39, v.1969, Rössingberge, ca. 32 km 
O von der Küste (WIND); Galpin & Pearson 7425, 27.1.1907, Haigamschab (K); Kers 515, 
12.in.1963, at Tsawichab river passage, at Swakop River (S).

Karibib distr.: Boss s.n., 1.1937. Spitzkoppje (K); Giess, Volk & Bleissner 5809a, 18.ni. 1963, 
Farm Spitzkoppe 70 (WIND); Giess, Volk & Bleissner 5810, 18.ni.1963, Farm Klein Spitz- 
koppe 70 (WIND).

Windhoek distr.: de Winter 2644, 3.IH.1955, Farm Auchabis 311, S of Otjimbingue (K, 
WIND).
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Taxonomic Notes on Ascomycetes

VII. Schizothyrioma Ptarmicae (Desm.) von Höhnel, and its Double

LENNART HOLM

Institute of Systematic Botany, University of Uppsala

Abstract

The Discomycete Schizothyrioma Ptarmicae has been found to comprise two separate, though 
closely allied and macroscopically indistinguishable taxa, viz. S. Ptarmicae s.str. and S. 
aterrimum (Karst.) n.comb. The former species has 2-spored asci, which are J-, while S. 
aterrimum has 8-spored asci, J + . The spores are different, too, being considerably thicker in 
S. Ptarmicae s.str. The taxonomic position of the genus is discussed, and the author suggests 
that Schizothyrioma should be referred to the Pseudopezizoicieae.

Several years ago, in 1945, the author collected abundant material of an Ascomycete, 
parasitizing Achillea Ptarmica, in Lövånger, province of Västerbotten, northern 
Sweden. The fungus was identified as Schizothyrioma Ptarmicae, but found to deviate 
by having 8-spored asci—according to the floras the asci of S. Ptarmicae generally are 
2-spored. Now, about 25 years later, I have finally realized an intention of long stand
ing to investigate the case more closely, making the surprising discovery that there 
apparently exist two closely allied, macroscopically indistinguishable taxa, which have 
both passed under the name Schizothyrioma Ptarmicae. Neither of them seems to be 
common. The host plant is fairly common in wide areas of Europe and Asia, and, as 
introduced, in North America, but the fungi concerned are so far known only from 
Europe. (The saprophytic Hypoderma ptarmicola Fairman, described from Lyndon- 
ville, N.Y., is widely different.)

The first lines of this story were published in 1826 by Desmazieres on the label no. 
189 of his exsiccata Plantes Cryptogames du Nord de la France. Here he issued a fungal 
parasite on Achillea Ptarmica, new to science, naming it in sched. Labrella Ptarmicae. 
The description is short, but is quite sufficient to validate the new name. Desmazieres 
treated this fungus anew in 1849, supplying a somewhat more detailed description, 
reporting inter alia the occurrence of asci (“theques”). Moreover he transferred the 
species to a new genus, Schizothyrium (now generally typified on S. acerinum).

An important advance was made in 1873 when Schröter published a new and thor
ough description of the fungus—though based on another gathering, viz. Raben- 
horst, F. eur. no. 1714. This author rightly pointed out one of its main characteristics, 
the 2-spored asci (Schröter in sched. and in Hedwigia 13, p. 41).
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Fig. 1. (a) Schizothyrioma aterrimum, ascospores; (b) S. Ptarmicae, ascospores; (c) S. aterrimum, 
ascus; (d) 5. Ptarmica, ascus and paraphyses. About x 860.

Further information was given by Rehm in his Discomycete flora (1887, p. 75). He 
mentioned another important diagnostic trait, viz. the lack of an iodine reaction in the 
asci. Moreover he indicated the presence of a certain variation in the number of spores: 
“die Schläuche enthalten, wie Cooke (Fungi brit. II. 663 icon.) beweist und Minks 
(Symb. lieh. myc. I. pag. 146) bestätigt, auch manchmal die ursprünglich angelegten 8 
eiförmigen, einzelligen Sporen” (l.c.). This statement of Rehm’s, however, is not quite 
correct, and needs a commentary.

It is true that Cooke issued a fungus (under the name Labrella Ptarmicae) as no. 663 
in his Fungi Britannici, ed. 2. A drawing of an 8-spored ascus was appended to the 
label (and the material has almost consistently 8-spored asci; vide infra). Minks (1881, 
p. 146) had examined a copy of Rabenhorst, F. eur. no. 1714, i.e. Schröter’s fungus, 
and he confirmed that the asci were normally 2-spored, though he also reported “das 
sehr vereinzelte Auftreten von Schläuchen mit 8 ovalen, einzelligen, den ganzen Raum 
derselben ausfüllenden Sporen” (l.c.). Minks thus claimed to have noticed the very 
rare occurrence of 8-spored asci among the normally 2-spored ones. I cannot corrobo
rate this report, as I have never observed an 8-spored ascus in the true Schizothyrioma 
Ptarmicae, but it may well be met with as an exception. Anyhow, Minks in no way 
confirms the indication of Cooke, of which he most probably was not aware.

Rehm was to return to this fungus about 25 years later, when publishing a sort of 
supplement to his Discomycete Flora (1912, p. 128). Here he treated “Labrella Ptar
micae” anew, giving several new localitites for it, and, moreover, a new synonym, viz. 
Fabraea aterrima Karst. Rehm did not comment upon this alleged synonymy, and it
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is open to doubt whether he had seen any material of Karsten’s. A priori the identity 
seems highly probable, as Fabraea aterrima, too, is a parasite on Achillea Ptarmica. 
But Karsten’s original diagnosis deviates in some respects. The asci are said to be 
8-spored, and his spore measurements are rather different from Rehm’s (10-13 x 2-3 //, 
against 12-14x5-6 n). I have examined type material of Fabraea aterrima and can 
confirm Karsten’s statements, adding the remarkable fact that the asci are J +. In all 
respects, this fungus is a close match of Cooke’s form, referred to above.

In view of this variation I have examined the herbarium material in S and UPS, and 
I have been able to establish the existence of two closely related but obviously separate 
taxa, viz. (1) the true Schizothyrioma Ptarmicae with 2-spored asci, J -, and rather 
broad spores (Fig. lb, d. PI. I: 4), and (2) its double-ganger, with 8-spored asci, J + , 
and narrow spores (Fig. la, c. PI. I: 1-3, 5-6). For this taxon the new name Schizo
thyrioma aterrimum is proposed, cf. p. 211. (It could well be questioned whether these 
two forms are really specifically distinct, the differences being due perhaps to only a 
few genes. A problem for the future.)

The iodine reaction of the asci is a character generally considered to be of great 
taxonomic importance, not least on the supraspecific level. “Natural genera are re
markably constant in regard to the presence or absence of a reactive pore. Only a few 
genera, notably such large, heterogeneous (and unnatural) genera as “Helotium”, have 
species with asci which both blue and fail to blue with iodine. Indeed, not only genera 
but whole families or orders of the Ascomycetes may at times be characterized by the 
presence or absence of such a reaction, which thus appears to offer some fundamental 
criterion in classification” (Korf 1962, p. 15). The discovery of two undoubtedly closely 
related taxa, differing in iodine reaction, is thus of considerable interest. It can hardly 
be denied that the 2-spored, J - ascus of Schizothyrioma Ptarmicae represents an 
advanced type, which can be derived from the 8-spored, J + ascus of S. aterrimum. It 
should be noticed, too, that the ascus of S. Ptarmicae is not only j but entirely lacks 
an apical ring. Apparently the absence of an apical ascus apparatus can be a secondary 
phenomenon. In this case a minor taxonomic significance only should be attributed 
to it.

Another problem is the disposition of these fungi in the system of the Inoperculate 
Discomycetes. In Rehm’s Flora Schizothyrium Ptarmicae was placed in the family 
Euphacidieae, and this idea of a kinship with the Phacidiales has been expressed by 
several subsequent investigators. In the first place von Höhnel (1917 a, p. 296) should 
be mentioned. He emphasized the stromatic nature of the fruit bodies and their sub
cuticular habitat. He erected the new genus Schizothyrioma to accomodate Desma- 
ziéres’ Schizothyrium Ptarmicae, and so far this genus has been monotypic. According 
to von Höhnel (l.c., and cf. 19176, p. 418) it comes close to Hypoderma. Dennis (1968, 
p. 212) apparently does not quite agree, as he does not refer it to the Hypodermataceae 
but to the Phacidiaceae (which according to him is an unnatural taxon).

Müller & von Arx (1962, p. 564) likewise consider Schizothyrioma to be a member
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of the Phacidiaceae. But it must be emphasized that these authors do not regard the 
Phacidiaceae as Discomycetes, as they doubt the existence of true paraphyses in that 
group; according to them we find in the Phacidiaceae interthecial hyphae which have 
been mistaken for paraphyses: “Die Asci wachsen im Stromainneren zwischen hya
linen, einfachen, anfänglich mit der Basal- und Deckschicht verbundenen, sich von der 
letzteren früh lösenden und von echten Paraphysen nicht mehr zu unterscheidenden 
Hyphen heran” (l.c.). As far as Schizothyrioma is concerned this statement is evidently 
wrong; this genus undoubtedly has paraphyses (cf. Fig. Id, PI. I: 5).

It is apparent that Schizothyrioma will hold a very isolated position among the 
Phacidiales, and I will rather suggest that its true relations are to be found in the 
Pseudopezizoideae. This was obviously Karsten’s opinion, too, as he referred his fungus 
to Fabraea. There are a number of characters, speaking in favour of this view. First of 
all Schizothyrioma is biologically more akin to the Pseudopezizoideae as being a 
parasite on a herbaceous dicot. Morphologically there are also great similarities. The 
fruit body has been considered stromatic, by von Höhnel and others, rightly as I take 
it. There may sometimes be considerable difficulties in recognizing the limits between 
stroma and excipulum (cf. Schüepp 1959), but it seems to me that Schizothyrioma 
lacks an excipulum, and that the hymenium is immersed in the stroma. Such a type of 
fructification is encountered not only in the Phacidiales, but in the Pseudopezizoideae 
as well, e.g. in the genus Pseudopeziza in the restricted sense of Schüepp. As to spores, 
asci and paraphyses, the resemblances between Schizothyrioma and Pseudopeziza 
s.lat. are striking. But it must be emphasized that our genus will occupy a rather 
isolated position even in the Pseudopezizoideae, deviating not least by its peculiar sub
cuticular habitat.

I will conclude this discussion with some formal notes on synonymy with lists of 
exsiccata and other material examined:

Schizothyrioma aterrimum (Karst.) L. Holm n.comb.

Fabraea aterrima Karsten, Hedwigia 24, p. 73 (1885). — Coll, orig.: Finland, Mustiala, 
Achillea Ptarmica, caules aridae 4.VJ.1872 leg. Karsten (H !).

Exs.: Cooke, F. brit. II: 663 sub nom. Labrella Ptarmicae. — Rbh., F. eur. 1518 sub nom. 
Schizothyrium Ptarmicae. — Syd., Myc. march. 2441 sub nom. S. Ptarmicae.

Asci 42-52 x 7-8 p, subclavate, with an apical ring, J +, generally with 8, not infrequently 
with 6 spores. Ascospores subclavate, 10-12.5 x 2-2.5 p, with one slightly submedian septum, 
hyaline.

Besides the four collections mentioned above, from Finland, England, and Germany, I have 
seen three more, viz.: SWEDEN. Ångermanland, Mellansel 14.vn.1905 leg. K. Johanson 
(UPS); Västerbotten, Lövånger, Lappviken 27.vm.1945 leg. L. Holm (UPS). DENMARK. 
Funen, Klingstrup 19.ix.1882 leg. C. J. Johanson (UPS).

Schizothyrioma Ptarmicae (Desm.) von Höhnel, Ann. Myc. 15, p. 297 (1917)

Labrella Ptarmicae Desmaziéres, PI. Crypt. Nord France no. 189 (1826). — Schizothyrium
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Ptarmicae (Desm.) Desm., Ann. Sei. Nat. Bot. III: 11, p. 361 (1849). — Aulographium Ptar- 
micae (Desm.) Massee, Grevillea 22, p. 35 (1893). — Coli, orig.: France, Lille (?) = Desm., PI. 
Crypt. Nord France no. 189 (UPS !).

Phacidium Ptarmicae Schröter in Rbh., F. eur. no. 1714 (1873). — Coli, orig.: Germany, 
Rastatt 1873 leg. Schröter (UPS !).

Exs.: All. & Schnabl, F. bav. 167. — Desm., op. cit. — Krieger, F. sax. 384. — Rbh., F. eur. 
1714. -— Rehm, Asc. 1060. — Moug. & Nestl., St. Vog. Rhen. 987. —- Roumeg., F. gall. 390.
— Syd., Myc. germ. 2715. —Vgr., Micr. 1335.

Asci 38-45 x 7.5-10 /u, subclavate, without an apical ring, with 2 fully developed spores and 
often some aborted ones. (Once only I have observed an ascus with 4 well developed spores.) 
The spores are + obovoide, 9-12.5 x4-5 p, hyaline, septate below the middle.

In all I have seen nine collections of this species, from France, Holland, and Germany (= the 
above mentioned exsiccata).
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Explanation of Plate
Plate I
1-3, 5-6. Schizothyrioma aterrimum: 1, apothecia, x 3; 2, do., x 25; 3, do. in section, x ca. 200; 5, 
asci and paraphyses, x ca. 530; 6, ascus, J + , x ca. 1 300.
4. S. Ptarmicae, ascus, J —, x ca. 530.
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Kärlväxtfloran i Veddige socken i norra Halland

MANNE OHLANDER
E. Dahlbergsgatan 54, Göteborg

Abstract

The flora of Veddige parish, N. Halland, Sweden.—The flora of different vegetational types in 
the parish of Veddige, south of Göteborg, is described. Veddige does not reach the sea, but is 
situated near the coast. Apart from the Viskan valley Veddige is mountainous and wooded. 
Owing to the climate many species of Veddige belong to the Atlantic flora. However, in the 
mountainous and oligotrophic lake district in the inner part of the parish, we find North- 
Swedish, usually boreal-montane species. Among the plant findings in Veddige several are 
new to the parish. In the end of the paper there is a complete list of species.

Inledning
Orientering

Veddige socken är belägen omkring 20 km NO om Varberg. Ytan är drygt 81 kvkm. 
Genom det mot SV avsmalnande området flyter Viskan. Dalbottnen kring denna ut
görs av bördig lera. Här är området starkt kulturpåverkat. Terrängen både norr och 
söder om Viskadalen är i allmänhet bergig och barrskogsbeväxt med rika inslag av 
sjöar och mossar. Detta gäller särskilt den östra hälften av det område, som norr om 
Viskan reser sig brant till höjden över 100 m (max. 160,5 m). Berggrunden är framför
allt gnejs. I riktning mot kusten blir bergen allt lägre för att så småningom övergå i ett 
tämligen flackt, småkulligt lågland med urbergsknallar, ljungmarker och mellanlig
gande mindre odlingar. Viskadalens sluttningar — i synnerhet de norra — är flerstädes 
täckta av mäktiga grus- och sandavlagringar. Sådana finns exempelvis söder om 
kyrkan, vid Järlöv, Vabränna och Högalid.

Låga, nederoderade kullar i sockenområdets mellersta del är vanligen beklädda med 
ek- eller blandskog. Bok förekommer här och där inom socknen men bildar sällan 
homogena bestånd.

Fast socknen aldrig når ända fram till havet, äger den atlantiskt klimat med milda 
vintrar och tämligen hög nederbörd (700-800 mm), som ökar med avståndet från 
kusten och höjden över havet. Vissa oceana och suboceana arter — Narthecium ossi- 
fragum, Hedera helix, Teesdalia nudicaulis, Galium saxatile, Lonicera pericymenum 
m. fl. — är därför väl hemmastadda i socknen. Det kyligare klimatet i den högre 
liggande skogsbygden mot Västergötland medför att socknen jämväl hyser sådana 
nordsvenska arter, som normalt ingår i sydsvenska höglandets flora. Hit hör Carex 
magellanica, Goodyera repens, Stellaria longifolia, Linnaea borealis m. fl. Sedum
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album och Allium vineale, som anträffas vid Viskan ca 4 km från Kosterfjordens in
nersta del, är kanske marina relikter från den tid, då havet utbredde sig över stora 
delar av den nuvarande Viskadalen.

Viskans flora

Vattenståndet i Viskan varierar starkt. Detta är särskilt märkbart på de långgrunda 
stränderna vid Dran, Kantabur, Lunna m. fl. platser. Vid lågvatten torrlägges »över- 
svämningszonen». I den blottlagda ävjan kan man då finna flera ej tidigare i socknen 
observerade arter — Scirpus acicularis, Peplis portula, Callitriche polymorpha och 
Limosella aquatica. Något längre ut från lågvattenslinjen uppträder gärna täta grupper 
av högväxta vattenväxter. Här märks tämligen allmänt Acorus calamus, Scirpus 
lacustris, Iris pseudacorus, Typha latifolia och den på gyttjiga åkajer icke ovanliga 
Glyceria maxima. Butomus och Typha angustifolia är betydligt sällsyntare. Cicuta 
virosa påträffades tillsammans med Carex elongata och Montia lamprosperma vid ån 
strax ovanför Åsbro. Detta är anmärkningsvärt, då de båda förstnämnda ej tidigare 
noterats i Veddige och den sistnämnda blott är känd från ytterligare en lokal inom 
socknen. Nynoterade för socknen och bundna till Viskans stränder är också Rumex 
hydrolapathum (2 lokaler), Tlia/ictrum flavum, Mentha aquatica x arvensis, och Bidens 
cernua.

På maderna nedanför Järlövs gård växer Veronica longifolia och Barbarea stricta. 
De nås emellertid sällan av högvattensfloden. Lysimachia nummularia har påträffats på 
tre ställen utmed Viskan, på samtliga platser inom räckhåll för åvattnet. Detta har 
kanske tjänstgjort som spridningsmedium.

Potamogeton obtusifolius och Elodea canadensis, som tidigare varit okända i Viskans 
Hallands-del, har påträffats vid Åsbro och Näs på ungefär en meters djup, strax intill 
den brant sluttande åkajen. Det kanske närmast är en slump att inga andra påträffats 
i det praktiskt taget ogenomskinliga, sakta framflytande vattnet. I strömt och grunt 
vatten vid norra åfåran ovanför bron vid Kullagården finner man Callitriche hamulata 
och Ranunculus peltatus förankrade bland bottenstenarna. Sistnämnda art, Sparga- 
nium erectum och Alisma plantago-aquatica dominerar ofta vegetationen i de leriga 
bäckdikena inom Viskans avvattningsområde. På flera lugnvattensställen i ån upp
träder Potamogeton natans, Lemna minor och gul näckros. Hägg, skörpil, klibbal och 
andra lövträd tillhör den fastare åkanten. På fuktiga gräsängar å ömse sidor om 
Viskan är Myosotis palustris överallt allmän. Den uppträder någon gång tillsammans 
med Stellaria palustris och Calamagrostis neglecta.

Viskadalens kulturmarkflora

Större delen av Viskadalen är numera kulturmarker, där annan »vildflora» än ogräs 
praktiskt taget saknas. Trots användandet av kemiska och mekaniska utrotningsmedel 
är ogräsfloran ännu rikhaltig. Praktiskt taget alla de vanliga trädgårds- och åkerogrä
sen påträffas.
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Samhället Veddige befinner sig i snabb utveckling. I utkanten av tätbebyggelsen, 
vid Björkholm, Vabränna och andra platser, domineras örtfloran speciellt på nyschak- 
tade, ännu ej planterade villatomter av Chrysanthemum segetum. Chrysanthemum 
vulgare spelar en liknande roll längs huvudvägarna genom Viskadalen. Så gör också 
mer lokalt Agrimonia eupatoria. Ahlfvengren (1924) uppgav den från Vallby, där den 
alltjämt lever kvar. Den finns emellertid numera även på ett par andra platser i om
rådet.

Jordbrukets tekniska utveckling har även i Veddige medfört påtagliga frekvens
förändringar då det gäller vissa ogräs. Agrostemma githago har t. ex. ej noterats efter 
1952. Centaurea cyanus är också praktiskt taget försvunnen. Den i Halland tämligen 
allmänna Crepis t ec tor um har blott noterats från två platser i socknen. Detta gäller 
också Veronica agrestis. Veronica persica, som enligt Ahlfvengren ej varit känd i 
socknen, finns däremot numera på tre lokaler.

På ladugårdsbackar och liknande näringsrik tomtmark frodas Juncus compressus, 
Rumex obtusifolius, Polygonum hydropiper, P. aviculare, Chenopodium album, Ch. 
rubrum, Ch. glaucum, Capsella bursa-pastoris, Sisymbrium officinale, Matricaria 
matricarioides, Arctium minor o. dyl. Som trädgårds- och parkogräs förekommer ej 
sällan Aegopodium podagraria. Denna kvarstår ofta på övergivna tomtplatser som 
vittnesbörd om var mänsklig odling tidigare gått fram genom bygden.

Dnder senare år har Galinsoga ciliata, som ej omnämnes av Ahlfvengren, allt oftare 
trängt in i planteringar och rabatter. Utbredningen är dock ännu inskränkt till fyra 
lokaler. Solanum nigrum, som dock är betydligt äldre i socknen, är ännu begränsad till 
tre lokaler. Epilobium adenocaulon, okänd som Hallandsväxt för 40 å 50 år sedan, har 
snabbt vunnit terräng i provinsen. Den är ganska vanlig på fuktiga platser. Juncus 
tenuis och Thlaspi alpestre, som blott påträffats på var sin lokal, gör intryck av att vara 
bestående och stadd i utbredning.

De lundliknande områdenas flora

Viskadalen äger här och där ö-liknande bergspartier — Byareåsen, Skrattås, Näsbo
berg m. fl. — vilka exponerar sin brantaste sida mot söder. Här är vegetationen för
hållandevis rik och stundom ganska lundartad. Följande arter har antecknats för 
terrängen nedanför Skrattås: Chelidonium majus, Filipendula vulgaris, Astragalus 
glycyphyllus, Geranium sanguineum, Hypericum montanum, Satureja vulgaris, Sambucus 
racemosa m. fl. Näs på sydsluttningen av Näsboberg kan bl. a. redovisa Cynosurus 
cristatus, Album scorodoprasum, Sedum rupestre, Potentilla rupestris, Crataegus caly- 
cina och Lamium album. Flera av de för Skrattås och Näs uppräknade arterna åter
kommer inom liknande ståndorter annorstädes inom socknen. Lathyrus niger, Coto- 
neaster niger, Hottonia palustris och Lonicera xylosteum har vardera blott påträffats på 
en enstaka eller några få lokaler.

Circaea alpina, som av Ahlfvengren uppgavs för Hjörne, har icke återfunnits. Där 
finner man emellertid rikligt med Impatiens parviflora. Då den icke uppgivits av
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Ahlfvengren, torde den ha inkommit relativt sent. Hjörne hyser också sådana tidiga 
vårväxter som Adoxa moschatellina och Corydalis fabacea. Lathraea squamaria har 
nedanför Kajeberget sin enda växtplats i socknen. Där finner man också Melica uni- 
flora, Stellaria nemorum, Hedera helix och Campanula persicifolia. Ingen av dessa är 
dock särskilt ovanlig i socknen.

Ett litet lundområde påträffas vid Telnebacka (S om Viskan). Här växer den i Ved- 
dige socken tämligen allmänna Mercurialis perennis samt Matteuccia struthiopteris, 
Polygonatum multiflorum, Trollius europaeus, Myosurus minimus, Carex acutiformis 
och Cirsium heterophyllum. Växtplatsen genomflytes av en bäck, som snart utfaller i 
Viskan.

I äldre botanisk litteratur nämns den naturskönt belägna Kullagården vid Viskan S 
om kyrkan som särskilt rik ur floristisk synpunkt. Här fanns enligt Gabrielsson (1882) 
Oenanthe fistulosa. Denna har icke kunnat återfinnas. Ahlfvengren fann Viola epipsila. 
Inte heller denna har återfunnits. Härifrån rapporteras å andra sidan för socknen nya 
växtfynd: Poa Chaixii, Festuca heterophylla, Holcus mollis, Luzula luzuloides m. fl. I 
de ståtliga eklunderna kring Kullagården växer också Ornithogalum umbellatum och 
Allium ursinum. Åtminstone den förstnämnda torde vara förvildad från gamla od
lingar. Den numera från sex andra Veddige-lokaler kända Vicia cassubica har iaktta
gits i närheten.

Grustagens flora
Thymus serpyllum, Jasione montana och Gnaphalium silvaticum är spridda över större 
delen av socknen men är särskilt vanliga vid vägar och grustäkter inom det område, 
som utmärkes av de i inledningskapitlet nämnda grus- och sandavlagringarna. Här 
förekommer också Rumex thyrsiflorus, Cerastium arvense, Silene cucubalus, Turritis 
glabra, Anemone pulsatilla och Artemisia campestris. Den näst sistnämnda av dessa 
finns mångenstädes i Veddige och ofta i rika bestånd. Övergivna grustag har i ett par 
fall använts som avfallsplatser. Här tillkommer en del ruderatväxter, som troligen 
inkommit i sen tid. Setaria viridis, Melandrium album, Saponaria officinalis, Euphorbia 
esula, Oenothera biennis, Bryonia alba och Solidago canadensis kan nämnas. Vid Ved
dige järnvägsstation tillkommer Berteroa incana och Chaenorrhinum minus.

En del inom socknen mer ovanliga »sandväxter» är bundna till humusblandad sand 
i kvarstående schaktväggar eller till det fasta, tunna, men på sina ställen fuktiga jord
lagret på bottnen av tömda sandtag. Här må nämnas: Poa compressa, som dock finns 
på ytterligare två lokaler, Trifolium aureum, Vicia hirsuta, V. tetrasperma, V. angusti- 
folia, Medicago lupulina, Verbascum thapsus, Filago arvensis och Galinsoga parviflora. 
Dessutom tillkommer Carex vesicaria och Veronica scutellata vid den tidvis uttorkade 
regnvattensdammen i bottnen av grushålan söder om kyrkan.

Barrskogsfloran
Mot Veddiges NV-gräns blir jordmånen allt näringsfattigare. Molinia, Empetrum, 
Erica och Vaccinium börjar dominera markfloran. Bokbestånden Ö om Frillesås-
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vägen SO om Björkhult samt vid skogsvägen NV om L:a Årsjön avlöses snart av den 
egentliga skogsbygdens barrskogar. I dessa trakter är Narthecium ossifragum icke 
ovanlig — denna anträffas också ofta på lägre nivåer.

I något torrare skogsmark har Goodyera repens påträffats. Linnaea borealis finns 
stundom. Calamagrostis arundinacea och Lactuca muralis, som gärna växer på branta 
södersluttningar, är relativt vanliga i skogsområdet. Carex digitata och Origanum 
vulgare är mer sparsamt representerade. Lycopodium annotinum är allmän i de fukti
gare barrskogarna.

Hornsjöns flora

Hornsjön (eller Stora Horredsjön) hör till Hallands större insjöar och ligger vid Ved- 
diges nordgräns. Sjön har klart, rent vatten och vanligen klippiga, skogbevuxna strän
der utan nämnvärd vassvegetation. I de steniga och grunda vikarna påträffas ofta 
Lobelia in mot land. Isoetes echinospora uppges växa på den mer leriga sjöbottnen 
utanför Björkholm. Där barrskogen icke når fram till vattenbrynet, är stranden van
ligen långgrund och täckt av större eller mindre glattslipade stenar, inbäddade i fint 
lerslam. Här finns ett stycke utanför den normala vattenlinjen Eleocharis uniglumis 
och E. pauciflorus, Drosera intermedia, Mentha arvensis, Scutellaria galericulata och 
Veronica scutellata. På landstranden finner man i regel ett flertal mer ovanliga växter: 
Lycopodium inundatum, Radiola linoides, Hydrocotyle vulgaris, Centunculus minimus. 
Bland Hornsjöns övriga strandväxter märks olika former av Carex Oederi, enstaka 
C. acuta, Juncus nodulosus, Linum catharticum, Lysimachia thyrsiflora och den på 
strandängarna växande Pedicularis silvatica. Nära Hornsjön hyser barrskogen Pyrola 
minor och Ramischia secunda. På landsvägen ett stycke inåt land har hybriden mellan 
Juncus alpinas och J. articulatus påträffats.

Ytterligare påpekanden beträffande socknens flora

Det synes motiverat att ägna några ej ovan kommenterade arter och fyndplatser viss 
uppmärksamhet.

NO om Järlövs gård löper utefter Viskan en ca 1 km lång, åtskilliga meter bred vall 
av grus, sten och lera. Den synes vara ett mänskligt verk. Materialet torde åtminstone 
delvis vara hämtat från åbottnen intill. På vallen växer Silene nutans, Carlina vulgaris 
samt i tämligen rika bestånd Sanguisorba minor. Den senare upptäcktes där 1952 av 
lantbrukaren Osc. Johansson, Släp, som också gjort andra växtfynd inom socknen 
(bl. a. de nu troligen försvunna Stellaria holostea och Neslia paniculata). På den del 
av vallen, som samtidigt är åbrink, finns Lysimachia nummularia och den för övrigt 
inom socknen felande Alnus incana.

Gråalen har kanske vandrat in från nordost via Viskan, som fört frön eller kvistar 
till växtplatsen. Andra nytillskott till socknens flora är Senecio aquaticus och Poly
gonum bistorta, som nu finns nedanför Hjörnetorp. Ahlfvengren uppgav dem icke för 
socknen men fann dem i grannsocknen Ås vid Viskans nedre lopp, dvs. ganska nära
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den anförda Veddige-lokalen. Samma författare meddelar att Leersia oryzoides ej an
träffats längre norrut inom provinsen än t. o. m. Viskan i Veddige, Värö och Ås sock
nar. I Veddige har den icke återfunnits. Åsbro och Apelberg inom Veddige torde emel
lertid hysa Hallands nordligaste lokaler för Lonicera xylosteum.

Ett utmärkande drag för socknens flora är den nästan totala bristen på Geranium 
silvaticum. Den finns sparsamt blott på en lokal, som ligger tätt intill gränsen till 
Västergötland. Arten är emellertid med undantag av Ätradalen sällsynt även i övriga 
Halland. I Västergötland betecknas den som allmän. Veddigelokalen kan därför be
traktas som västlig utpost mot kusten.

Tidigare undersökningar, förkortningar m. m.

Uppgifter rörande Veddiges flora förekommer hos Ahlfvengren (Ah), »Hallands Växter», 
1924 och Erdtman (Er), 1925. Tullkontrollör F. Lundberg (Lg) har till mig överlämnat för
teckning över av honom inom socknen funna växter. Min under 1969 och 1970 utförda artin
ventering har också väsentligt underlättats genom medverkan av Osc. Johansson (Jn), apote
kare H. Steineck (St), Falkenberg, och andra. Pressade beläggexemplar har överlämnats till 
Göteborgs universitets botaniska museum (GB). De har kritiskt granskats av fil. dr C. Blom. 
För all denna värdefulla hjälp tackar jag varmt.

Förutom ovan angivna signaturer används följande: Wn = F. Wessman, Ol ’författaren. 
Den senare signaturen utsättes endast då mer anmärkningsvärda växtfynd gjorts av mig till
sammans med annan person. Förutom ovannämnda förkortningar och andra sammandrag, 
vars innebörd torde vara klar, används följande: jv: järnväg, kn kyrkan, [v landsväg, 
sn = socken, vn = vägen. Utropstecken efter växtplats eller signatur betyder att växter åter
funnits av mig på denna lokal.

Nomenklatur och växtlistans uppställning följer huvudsakligen Hylander (1955). Universi- 
tetsherbarier utanför Göteborg har ej utnyttjats. Rosa, Rubus, Taraxacum och Hieracium har 
endast behandlats mer eller mindre kollektivt.

Artförteckning

(Arter utan lokaluppgift är allmänt, tämligen allmänt eller mångenstädes förekommande 
inom socknen.)

Lycopodium selago. L. annotinum. L. inundatum — Björkholm mot sjön (Lg); Hornsjöns 
SO-sida; Iglasjöns utlopp (Jn + OI). Isoétes echinospora — Hornsjön nära Björkholm (Lg). 
Equisetum arvense. E. silvaticum. E. pratense — bäckdal Ö om Ry. E. palustre — Hornsjön 
nära stranden; fuktig skogsväg NO om Björkholm. E. fluviatile. Pteridium aquilinum. Mat- 
teuccia struthiopteris — bäck mot Viskan S om Vabränna; Sannagård (Jn + Ol); Telnebacka. 
Woodsia ilvensis — Hjörne o. Järlöv (Lg); Korpaklint; Vallby. Cystopteris fragilis. Athyrium 

filix-femina — vn till Mellanmossen. Lastrea dryopteris. L. phegopteris. Dryopteris filix-mas. 
D. spinulosa. D. dilatata. Asplenium trichomanes. A. septentrionale. Polypodium vulgäre.

Picea abies ssp. europaea. Pinus silvestris. Juniperus communis.
Typha iatifolia. T. angustifolia — Hjörnetorp vid ån. Sparganium angustifolium — L. Årsjön; 

Iglasjön (Jn + Ol). S. simplex — bäckdike mot ån nedanför Kantabur (Jn + Ol); Nykvarn (Ah). 
S. ereetum ssp. microcarpum. Acorus calamus — 9 lok. vid Viskan; NV om Vabränna. Calla 
palustris — Järlöv nr 5 vid jv; Vadkärr vid mossjön; Älgaslätt (Er) = ? Torsjön (St + Ol); NNV 
om Kantabur. Lemna minor. Triglochin palustre — Hornsjön 1 km NNO om Björkholm; 
Dämmet; Näs; 500 m N om Vasakulla. Potamogeton obtusifolius — Näs; Åsbro ca 50 m ovan
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för bron (Jn + Ol). P. natans. P. polygonifolius. Butomus umbellatus — Nykvarn o. Dran i 
Viskan (Ah), ej återf.; Åsbro (Jn + Ol). Elodea canadensis — Näs o. Åsbro i Viskan; Skuttran 
S om Bernts (Jn + Ol). Alisma plantago-aquatica.

Narthecium ossifragum. Allium ursinum — Kullagården, trol. förvildad. A. oleraceum — 
Veddige (Ah); bron vid Kullagården o. 500 m nedom denna; vn S om Veselången (Jn + Ol). 
A. vineale — »bergen vid Viskan N om Åsbro» (Ah); Näs (Friberg)!; Hjörne (Lg)!; Skrattås i 
S, ett fåtal ex., A. scorodoprasum — Näs, rikl. Gagea lutea. Ornithogalum umbellatum — Ö om 
Kullagården i löväng (Lg), förvildad. Maianthemum bifolium. Convallaria majalis. Polygona- 
tum odoratum. P. multiflorum — NNV om Bingas nära Åsbro (Jn + Ol); Telnebacka. Paris 
quadrifolia — Lunna; Ry; Telnebacka; Kullaberg i Ö (Ol + Wn); Näs vid kvarnen (Jn + Ol). 
Iris pseudacorus.

Juncus squarrosus. J. compressus. J. tenuis — vn S om Bergås (St + Ol). J. bufonius. J. bulbo- 
sus. J. articulatus. J. alpinus ssp. nodulosus — Hornsjöns SO-strand. J. alpinus x articulatus — 
lv c. 600 m NO om Strucksjö. J. effusus. J. conglomeratus. J. filiformis, Luzulapilosa. L. cam- 
pestris. L. luzuloides — Kullagården 1953 (Lg). L. multiflora.

Setaria viridis — Järlövs gård (Ah), ej återf.; grustaget V om Låke. Sieglingia decumbens. 
Molinia coerulea. Leersia oryzoides — Viskan (Ah), ej återf. Phragmites communis. Nardus 
stricta. Melica nutans. M. uniflora — Kajeberget o. Kullaberg i Ö (Jn + Ol); Hjörne (Jn); NO 
om Järlöv; Skrattås i S. Glyceria fluitans. G. plicata — utan närm. lokal-uppg. (Ah). G. maxima. 
Festuca ovina. F. trachyphylla — Veddige jvst. (Lg). F. rubra. F. heterophylla — Kullagården i 
gräsmatta 1953 (Lg). F. pratensis. Lolium perenne. L. multiflorum ssp. italicum — Björkholm; 
Dalen. Poa annua. P. trivialis. P. pratensis. P. Chaixii — Kullagården (Lg). P. compressa — 
grustaget S om kn; Hjörne; NO om Dran. P. nemoralis. P. palustris — åkant strax ovanför 
bron vid Kullagården; min ån o. fotbollsplanen. Briza media — bäck V om vn till Gröne- 
gatan; Persgård; N om Kulla. Cynosurus cristatus — Näs o. N om Kulla (Jn + Ol); Hjörne vid 
ån (St + Ol). Dactylis glomerata. Arrhenatherum elatius. A. pubescens. A. pratense — nära jv- 
övergången S om Vabränna grustag; Skrattås; Flöga gård; min Brännås o. Björkholm. 
Deschampsia caespitosa. D. flexitosa. Holcus lanatus. H. mollis — Kullagården (Lg). Calama- 
grostis epigeios. C. canescens. C. arundinacea. C. neglecta — Hjörnetorp vid ån nära sn-grän- 
sen. Agrostis stolonifera. A. gigantea —• Låke grustag; Hjörne vid lv (St + Ol). A. tenuis. A. 
canina. Alopecuruspratensis. A. geniculatus. Phleumpratense. Phalaris arundinacea. Anthoxan- 
thum odoratum. Bromus hordeaceus. Brachypodium silvaticum — Lunna nära jv (Ah), ej återf. 
Elytrigia repens, Roegneria canina.

Eriophorum vaginatum. E. angustifolium. Scirpus silvaticus. S. lacustris. Eleocharis palustris 
■— Åsbro; åkant strax ovanför bron vid Kullagård. E. mamillata — Dammahult (Jn), det. 
C. Blom. E. uniglumis — Hornsjöns SO-strand. E. acicularis — Björkholm vid Hornsjön (Lg); 
Dran o. Lunna vid Viskan. E. pauciflora — Björkholm (Lg). Trichophorum caespitosum ssp. 
germanicum — L. Årsjön i N; St. Årsjöns SV-vik; Finndalsvn Ö om Kulladal; myr vid Kulla
dal; Ö om Hallatorpet. Rhynchospora alba. R.fusca — Hornsjön vid Björkholm (Lg); L. År
sjön mot Mellan-Årsjön. Carex dioeca — Strucksjögård i S; Björkholm (Lg). Carex canescens. 
C. echinata. C. elongata — Åsbro i rikkärr 150 m ovanför bron. C. contigua — vallen NO om 
Dran. C. disticha — Näs (Er); 150 m ovanför Åsbro; lv-dike på Byareåsens N-sida; Hjörne o. 
Jonsjö i lv-dike. C. leporina. C. nigra. C. acuta — t. a. vid Viskan o. dess större tillflöden; 
Hornsjön spars. C. magellanica — L. Årsjön; Kroksjön i N (Ol + Jn); Torsjön (St + Ol). C. 
limosa — L. Årsjön. C. panicea. C. hostiana — Strucksjö (Er), ej återf. C. Oederi — Hornsjöns 
SO-strand, här i olika former. C. Oederi x tumidicarpa — Hornsjöns SO-strand. C. tumidicarpa 
— vid lv nära Kroksjöns N-ände o. nära Hindsjön (Jn + Ol); Hornsjön N om Strucksjö; 
lv N om Kantabur. C. lasiocarpa — Hindsjö (Jn + Ol); L. o. Mellan-Årsjön i V; St. Årsjön i 
NV. C. acutiformis — Telnebacka min lv o. bäcken, det. C. Blom. C. vesicaria. C. rostrata. C.
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hirta. C. pallescens. C. digitata — Kajeberget (Jn + Ol); SV om Fageråkra; N om Kantabur. 
C. montana — Sandlid i NV o. Flöga (Jn + Ol); nära Järlövsgården (St + Ol); 600 m S om Lo- 
bergsslätt; Korpaklint; kullen S om Fageråkra. C. pilulifera. C. caryophyllea — Näs; Sand- 
lid; N om Bingas på åkerkant; NNO om Kullagård. C. ericetorum — utmed jv mot Järlöv samt 
Telnebacka i V (St + Ol); vn till Högaslätts grustag nära bäck (Jn + Ol).

Platanthera bifolia — lv SV om Vrångatorpet; Sandlid i NV; Persgård; Kantabur nedom 
bergåsen (Jn + Ol); Näs (Friberg). P. chlorantha — min Strucksjö o. Strucksjögård = ? hag- 
mark vid Hornsjöns SO-sida (Lg); Jonsjö (d:o); Lunna vid bäckdamm. Dactylorchis maculata
— V om Sandlid (Jn + Ol); Persgård o. Strucksjögård. Goodyera repens — Dammahult (Jn); 
skogsvägen V om Garnasjön (Jn + Ol).

Populus tremula. Salix aurita. S. aurita x cinerea — Byareåsen i NO. S. cinerea. S. caprea. 
S. repens. S. fragilis. S. fragilis x triandra — bäckdike mot Viskan nedom Kantabur; ån 500 m 
ovanför Kullgårds bro, det. C. Blom. S. pentandra — Bingas; Dämmet; Dran; Hornsjön; 
Åsbro. Myrica gale. Corylus avellana. Betula verrucosa. B.pubescens. Ainusglutinosa. A. incana
— vallen vid Viskan ca 300 m NO om Järlövs gård (Jn + Ol). Fagus silvatica — mångenst. i 
blandskog, sällan som lund. Quercus robur. Q. petraea. Uimus glabra ssp. scabra.

Humulus lupuius. Urtica urens — jvst.; Syllinge i trädg.-land; Ytt. Syllinge (Jn + Ol); Hjörne. 
U. dioeca. Rumex hydrolapathum — Hjörne o. Näs vid Viskan (St + Ol). R. longifolius. R. 
crispus. R. crispus x obtusifolius — Nykvarn (Ah), ej återf. R. obtusifolius. R. acetosa ssp. 
pratensis. R. acetosella. R. thyrsiflorus — i grustag vid Järlöv; Låke; Vabränna; jvst.; S om kn 
etc. Polygonum aviculare. P. amphibium. P. bistorta — Hjörnetorp nära ån o. sn-gränsen, spars. 
P. persicaria. P. minus — Dran i översvämningszonen; Telnebacka. P. lapathifolium ssp. 
pallidum. P. hydropiper. P. cuspidatum — Lunna (Lg), förv. P. dumetorum. P. convolvulus. 
Fagopyrum esculentum — SV om Strucksjö (Ah), ej återf. Chenopodium album. C. polyspermum
— SO om Jonasgård (Jn + Ol). C. glaucum — Syllinge ladug. = Skrattåsens Ö-sida (Jn + Ol); 
nära vn till Kullaberg (St + Ol); Kloskifte (Lg). C. rubrum — Lobergslätts gård; Ytt. Syllinge 
ladug. (Jn + Ol). Atriplex patula. A. iatifolia — Jonasgård. Montia fontana ssp. lamprosperma
— Kajeberget (Jn + Ol); 150 m ovanför Åsbro, i rikkärr vid ån.

Steliaria nemorum — Hjörne (Ah); Kajeberget (Jn + Ol); Åsbro o. Telnebacka nära Viskan. 
S. media. S. holostea — Lunna 1952 (Jn) enl. herb, ex., ej återf. S. aisine. S. palustris — Telne
backa; Veselångens S-trand; Hjörnetorp. S. graminea. S. longifolia — Dämmet SO om Björk- 
holm; min Strucksjö o. Strucksjögård nära Hornsjön; S om Bockö nära lv; Jonsjö gård (Lg). 
Cerastium arvense. C. holosteoides. C. glomeratum — vn till Strucksjö nära bäck. C. semide- 
candrum — Högaslätt min jv o. lv; Järlöv o. grusvall vid Viskan Ö om Järlövs gård (St + Ol); 
Näs; Larsgård. Sagina subulata — Veddige (Ah) utan närm. lokaluppg.; Näs o. V om Jonsjö 
(Lg); Högaslätt (Jn). S. procumbens. Arenaria serpyllifolia — grustag S om kn; Skrattåsens 
O-sida (Wn + Ol); Näs; NO om Dran. Moehringia trinervia. Spergula arvensis. S. vernalis — 
Näs (Wn + Ol). S. rubra. Scleranthus perennis. S. annuus. Agrostemma githago — Järlöv bland 
säd 1952 (Lg), ej återf. Lychnis flos-cuculi. Viscaria vulgaris — t. a.; några svagt rosafärgade 
ex. funna S om kn. Silene cucubalus. S. dichotoma — Lunna o. Järlöv 1952 (Lg), ej återf. S. 
rupestre, S. nutans. Meiandrium album — utkastplats vid grustag S om kn. M. rubrum. Sapo- 
naria officinalis — kn (Er) !; grustag S om kn (Lg) 1; Näs; Lobergsslätt.

Nymphaea alba. Nuphar luteum. Aquilegia vulgaris — damm vid Lunna; grustag S om kn; 
V om Larsgård. Thaiictrum flavum — Viskan NV om Telnebacka gård. T. simplex —• Nykvarn 
(Ah), ej återf. Trollius europaeus — Björkholm o. Näs (Er); Ytt. Syllinge o. Kullaberg (Lg) !; 
Albäck (Jn + Ol); Telnebacka, SV om Grönegatan etc. Anemone hepatica. A nemorosa. A. 
pulsatilla. Ranunculus peltatus. R. sceleratus — Hjörne vid ån (St + Ol); ovanför Åsbro (Jn + 
Ol). R. auricomus. R. acris. R. repens. R. bulbosus. R. flammula. R.f. var. repens— Hornsjöns 
SO-strand. R.ficaria. Myosurus minimus — Telnebacka nära bäck; Ytter-Syllinge (Lg). Ber-
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ber is vulgaris — V om Åsbro (Lg); Näs (Wn + Ol); Ö om Näsboberg (St + Ol); V om Larsgård. 
Chelidonium majus — Kullagård (Lg) !; Vallby, Vabränna gård o. min denna o. Kajeberget 
(Jn + Ol); Syllinge (Wn + Ol). Fumaria officinalis. Corydalis fabacea — Kullaberg i V (Lg) !; 
Hjörne vid lv o. Låke Ö om grustaget (Jn + Ol).

Brassica campestris — min Vabränna o. Kajeberget (Jn + Ol); Kloskifte (Lg). Sinapis 
arvensis. Raphanus raphanistrum — Skuttran SSV om Vallby (Jn + Ol); lv N om Heden. 
Thlaspi alpestre — Brännås (St + Ol). T. arvense. Teesdalia nudicaulis. Capsella bursa-pastoris. 
Alyssum alyssoides — vallen vid Viskan NO om Dran (Lg), återf. som fjolårsex. Neslia pani- 
culata — V om Lunna (Jn) enl. herb. ex. 1952, ej återf. Berteroa incana — stationsomr. i Ved
dige samh. (Lg)!; grustaget S om kn. Erophila verna. Cardamine amara. C. pratensis. Barbarea 
vulgaris. B. stricta — S om jvst mot Viskan (Lg) !; S om Järlövs gård (Jn + Ol). Arabidopsis 
thaliana. Turritis glabra. Rorippa islandica — t. a. särsk. vid Viskan. Erysimum cheiranthoides. 
Sisymbrium officinale — gård SSV om Bernts; stationsomr. (Jn + Ol); Järlöv o. Jonsjö (Lg). 
Descurainia sophia —jvst. (Lg).

Sedum telephium ssp. maximum. S. spurium — utan närm. lokaluppg. (Er). S. rupestre. S. 
album — Näs (Friberg) !. S. annuum. S. acre. Sempervivum teet orum — Vabränna gård o. 
Ängarekullen (Jn + Ol). Saxifraga granulata. Chrysosplenium alternifolium — Näs kvarn. Ribes 
nigrum — vallen vid Viskan Ö om Järlövs gård; Syllans utlopp (St + Ol); Viskan 300 m V om 
Telnebacka. R. grossularia. R. spicatum — bäck nära vn till Flöga. R. rubrum — bäck nedom 
transform, i samhället; V om Larsgård; Jonsjö vid sn-gr.

Filipendula vulgaris. F. ulmaria. Prunus spinosa. P. padus. P. avium. Rubus chamaemorus — 
Sunnansjöarna; 1,4 km ONO om Skattegård; myrmarker V o. SV om L. Årsjön; nedanför 
bergåsen vid Barkhult. R. saxatilis. R. idaeus. R. nessensis (subereetus) — Björkholm, Jonsjö 
gård o. Albäck (Lg). R. plicatus. R. inodora — Åsbro (Ah). R. eluxatus — Hjörne (Ah). R. 
caesius — Nykvarn (Ah); jvst. (Lg); min ån o. idrottsplatsen. Fragaria vesca. Potentilla pa
lustris. P. argentea. P. rupestris — »flerst. efter Viskan till Åsbro gård» (Ah) = Näs (Friberg)!; 
Byareåsen i NV (Jn)!; Kullaberg (Lg); Skrattås i S o. vn till Näs. P. ereeta. P. anserina. 
Alchemilla pastoralis — grustaget S om kn, det. C. Blom. A. glabra — Persgård o. Björkholm, 
det. C. Blom. A. acutangula — Vabränna (Er). A. glaucescens — Byareåsen i NV mot lv. A. 
micans — nära Hornsjöns SO-strand c. 1 200 m från Björkholm, det. C. Blom. A. suberenata 
— Björkholm o. Åsbro i N (Er). (Anm. Släktet Alchemilla har ej närmare undersökts.) Rosa 
villosa. R. dumalis. R. canina. Agrimonia eupatoria — Vallby ! o. S om Kullagård (Ah); Järlöv 
(Lg); vn NV om Solberga (Jn + Ol). Sanguisorba minor — vallen längs Viskan 400 m NO 
Järlövs gård (Jn) ! Amelanchier spicata — Syllinge (Ö) bakom ladug. (Wn + Ol). A. confusa — 
Jonsjö (Lg); Byareåsen i NO; Dalen vid vn, samtl. det. C. Blom. Sorbus intermedia. S. aucu- 
paria. Pyrus communis — vn SV om Bergås. Malus silvestris. Crataegus oxyacantha — Hjörne 
min lv o. uppfarts-vn. C. calycina — Låke SO om grustaget (Er) ! Näs o. Syllinge (Wn + Ol); 
Ö om Kajeberget (Jn + Ol); Järlöv nära jv. C. monogyna — vallen vid Viskan NO om Dran. 
Cotoneaster integerrimus — NV om Åsbro (Ah); Byareåsens V-sida; Kullagården (Er) =? mot 
Apelberg (Jn + Ol). C. niger — Kullaberg i Ö (Jn + Ol), Ö om Näsboberg (St + Ol). Geum 
urbanum. G. rivale. G. rivale x urbanum — NO om Hjörne gård vid lv (Lg); V om Kullaberg 
(Jn).

Ononis repens — Näs (Friberg) !. Medicago lupulina — vallen Ö om Järlövs gård (Jn + Ol); 
grustaget S om kn; lv Ö om Källsmossen. M. sativa — Kullagården (Ah), ej återf.; lv vid 
cementgjuteriet. Melilotus albus —jvst. (Jn + Ol). Trifolium dubium — Åsbro (Ah); Ytt. Syl
linge, Kloskifte o. Ö om Kullagård (Lg); vallen vid Viskan Ö om Järlövs gård; Lunna på åker
slänt. T. aureum — grustaget S om kn. T. hybridum. T. repens. T. arvense. T. pratense. T. 
medium. Anthyllis vulneraria. Lotus cornieulatus. Astragalusglycyphyllus. Vicia hirsuta —jvst.; 
grustaget vid Låke; d:o S om kn. V. tetrasperma — Åsbro (Ah) !; gruva NV om Larsgård;
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grustaget S om kn; nära Låke sandtag. V. cassubica. V. cracca. V. sepium. V. angustifolia — 
grustaget S om kn. Lathyruspratensis. L. montanus. L. niger — Kullaberg i Ö nedanför berget 
(Jn + Ol).

Oxalis acetosella. Geranium sanguineum. G. columbinum — klippor min Näs o. Åsbro (Lg).
G. dissectum. G. silvaticum — lv Ö om Jonsjö vid länsgr. (Lg +Jn) ! G. molle — Åsbro (Ah); 
vid lv S om Hjörnetorp (Jn + Ol). G. pusillum. G. robertianum. Erodium cicutarium. Radiola 
linoides — fastlandet innanför holme vid Bockön i Hornsjön. Linum catharticum — Hornsjön 
nedanför Björkholm o. 800 m NO därom. Polygala vulgaris. Euphorbia esula — grustaget S 
om kn nära Viskan, rikl. (Jn + Lg) ! E. cyparissias — Näs (Lg)! E. helioscopia. E. peplus — kn. 
Mercurialis perennis. Callitriche stagnalis — bron vid Kullagård; Skuttran S om Vallby; 
Hjörne. C. polymorpha — Viskan nedanför Lunna o. Järlövsgård (OI + Jn); Skuttran. C. inter
media (hamulata) — norra åfåran ovanför lv-bron S om kn. Acer platanoides. Impatiens noli- 
tangere — Kullagården (Er) ! I. parviflora — Hjörne, rikl.; Hjörnetorp, spars. I. glandulifera 
— Kullagården i ån; Näs; c. 400 m ONO Järlövs gård. Rhamnus frangula. Tilia cordata. Malva 
moschata — nära Veddige jvst. (Ah); Vabränna. M. silvestris — Flöga gård (Jn + Ol), möjl. 
inplanterad o. förvild. Hypericum montanum — nära Åsbro (Ah) = ? 200 m NNO Åsbro o. 
gruvan NO därom (Jn + Ol); S om Skrattås; 800 m NNV om Ramnås; Ö om Kullagård (Lg).
H. maculatum. H. perforatum. Drosera rotundifolia. D. intermedia. Viola riviniana. V. canina. 
V. canina x montana — Moa på sandig ängsmark nära grustag, det. C. Blom. V. canina x 
riviniana — Låke (Jn + Ol); Korpaklint; Järlöv. V. epipsila — Kullagården (Ah), ej återf. V. 
palustris, V. arvensis. V. tricolor. Bryonia alba — utkastplats i grustag S om kn. Daphne meze- 
reum — Bingas på berg Ö om liten mossjö (Jn + Ol), 10 ex., förv. Peplisportula — översvämn.- 
omr. vid Viskan på Dräns NV-sida samt vid Telnebacka o. Lunna. Lythrum salicaria. Epilo- 
bium montanum. E. collinum — Nykvarn (Ah); Lunna (Er); Brännås (Bot. Fören. Gbg); vallen 
vid Dran å Järlövs mark (Lg) ! E. roseum — Hjörne vid Viskan (St + Ol). E. adenocaulon. E. 
palustre. Chamaenerion angustifolium. Oenothera biennis — grustaget S om kn; jv-övergången 
till idrottspl. Circaea alpina — Hjörne (Ah), ej återf.

Cornus suecica. Hedera helix — Ö om Låke grustag (Wn + Ol); Vallby i Ö; Järlöv; Kaje- 
berget; Ängarekullen; V om Larsgård etc. = 7 lok. Hydrocotyle vulgaris — klippstrand ca 
500 m NNO om Björkholm, spars. Anthriscus silvestris. Myrrhis odorata — Kantabur i skogs
äng (Lg), ej återf. Torilis japonica — Vallby (Ah) ! Kullagården (Er) !, Kantabur, Flöga o. 
Kajeberget i V (Jn + Ol). Cicuta virosa — Åsbro 150 m ovanför bron (Jn + Ol), några ex. i rik
kärr. Carum carvi. Aegopodium podagraria. Oenanthe fistulosa — Kullagård vid Viskan 
Gabrielsson (1882). Pimpinella saxifraga. Aethusa cynapium — Näs. Selinum carvifolia — 
Veddige utan närm. lok.-uppg. (Ah); NO om Näsboberg (St + Ol); SV om Grönegat. mot lv; 
Byareåsen i V. Angelica silvestris. Peucedanum ostruthium — Albäck 1952 (Lg). P. palustre. 
Pastinaca sativa — S om Nykvarn på vallen utmed Viskan (Ah), ej återf. Heracleum sphondy- 
lium ssp. sibiricum — lv-slänt S om betongfabr.; Viskan nära bron S om kn; Näs; Dalabäcken 
SV om Ramnås; Kalvhult m. fl. lok. Daucus carota — Järlöv (Jn).

Pyrola minor — St. Hornsjöns SO-strand (Lg) ? Bockön i S. P. media — min Strucksjö o. 
Strucksjögård nära bäck mot sjön. P. rotundifolia — Björkholm (Ah), ej återf. Ramischia 
secunda — St. Hornsjöns SO-sida ? Bockön i S; Ö om Källsmossen; Hjörne (Lg). Monotropa 
hypopitys — min Brännås o. Björkholm; Sandlid i N (Jn + Ol). Andromedapolifolia — Sunnan- 
sjöarna i Ö, o. L:a Årsjön (Jn + Ol). Vaccinium vitis-idaea. V. uliginosum. V. myrtillus. V. 
oxycoccus. Calluna vulgaris. Erica tetralix. Empetrum nigrum. Primula veris — Kullaberg! 
(Lg + Jn), spars. Hottonia palustris — smådamm nedanför Byareåsen i V, ej i blom (GB). 
Lysimachia vulgaris. L. thyrsiflora. L. nummularia — ovanför Åsbro o. vallen 300 m Ö om 
Järlövs gård (Jn + Ol); Näs (St + Ol), alla vid ån. Trientalis europaea. Centunculus minimus —• 
vid högvattenslinjen ca 700 m NO om Björkholm. Gentianapneumonanthe—NV om Vabränna
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gård i fuktig ängsmark. Gentianella campestris — Sandlid 1955 (Jn) enl. herb.-ex., ej återf. 
Menyanthes trifoliata. Vinca minor — Barnsjön på kulle nära sjön; Dammahult (Jn). Fraxinus 
excelsior. Convolvulus arvensis — jv-övergången i samhället (Lg) ! Calystegia sepium.

Anchusa arvensis. Myosotispalustris. M. laxa ssp. caespitosa — nedom Hjörne; Skattegård; 
Järlöv nr 5 i jv-damm; Älgaslätt; sankmark N om by-vn till Mellanmossen; Hästskohall. M. 
arvensis. M. hispida. M. stricta — Björkholm o. Låke (Er); Hjörne; grustag S om kn; Telne- 
backa i NV. M. discolor ssp. versicolor — Åsbro (Er) !; Hjörne (Jn); Högaslätts grustag 
(Jn + Ol); NV om Telnebacka; Näs. Ajuga pyramidalis. Scutellaria galericulata — flerst. vid 
Hornsjön; Näs (Friberg); Hjörnetorp. Glechoma hederacea. Prunella vulgaris. Galeopsis 
ladanum. G. bifida. G. tetrahit. G. speciosa — Ulvatorp vid sn-gränsen (St + Ol). Lamium 
purpureum. L. album — Näs (Jn + Ol). L. hybridum — stationsomr.; Byareåsens V-sida (St + 
Ol); Syllinge. L. moluccellifolium — vn till Näs på Byareåsens SO-sida i trädg.-land. L. am- 
plexicaule — grustaget S om kn; Moa på jordhög. Leonurus cardiaca — Nykvarn (Ah), ej 
återf. Stachys silvatica. S. palustris. Satureja vulgaris — Lunna (Ah); S om Skrattåsen; Gröne- 
gatan; Flöga på berg vid vn (Jn + Ol). Origanum vulgare — Lunna (Ah), ej återf. Thymus 
serpyllum. Lycopus europaeus. Mentha aquatica x arvensis — Näs o. Hjörne vid Viskan (St + 
Ol). M. arvensis.

Solanum dulcamara. S. nigrum — Hjörne o. Gubbero (St + Ol); kring jvst. (Jn + Ol). Ver- 
bascum thapsus — Kullagården (Er); grustag S om kn, Näs o. min Brännås o. Björkholm 
(Jn + Ol); NV om Larsgård vid gruvhål. V. nigrum. Linaria vulgaris. Chaenorrhinum minus — 
Veddige jvst. (Lg). Scrophularia nodosa. Limosella aquatica — norra Lunna, åstranden. Vero
nica longifolia — ängsmaden nedanför Järlövs gård (Jn + Ol). V. serpyllifolia. V. arvensis. V. 
agrestis — åker nära vägskälet S om Bergås; vn 250 m SO om Kajeberget. V. persica — Hjörne 
i plantering (St + Ol); grustaget vid Låke (Jn + Ol); Kullagården (Lg). V. chamaedrys. V. scu- 
tellata. V. officinalis. V. beccabunga — 150 m ovanför Åsbro o. bäck nedanför transformatorn 
i samhället (Jn + Ol); damm vid Järlöv nr 5 (St + Ol); Kullaberg (Lg), ej återf. Melampyrum 
pratense. Euphrasia brevipila — Järlövs gård (Ah); V om vn till Grönegatan. E. b. var. glabra 
( = E. stricta) — Järlövs gård (Ah). E. curta. Odontites verna — Brännås mot Björkholm; min 
Viskan o. Lunna (Jn + Ol). Rhinanthus serotinus ssp. vernalis — Sandlid. R. minor. Pedicularis 
palustris — Telnebacka-bäckens utlopp (1 ex.). P. silvatica — Hornsjön ca 700 m NO om 
Björkholm, bukten vid Bockön; Strucksjögård i S; 400 m NO om Vasakulla; Vadkärr. 
Lathraea squamaria — Kajeberget, rikl. på ett par platser (Jn) ! Pinguicula vulgaris — N om 
Åsbro (Er), ej återf. Utricularia intermedia — Torsjön (St + Ol); St. Årsjön i NV. Plantago 
major. P. lanceolata. P. maritima — vn till Bergås (St + Ol). Littorella uniflora — Hornsjöns 
SO-strand (Lg) !

Sherardia arvensis — Veddige utan närmare lokaluppg. (Ah), ej återf. Galium boreale. G. 
palustre. G. uliginosum — Hjörne; Hjörnetorp; SV om Strucksjögård. G. saxatile. G. verum. 
G. mollugo. G. aparine — utkastplats i grustaget S om kn; Näs. G. Vaillantii. Adoxa moschatel- 
lina. Sambucus racemosa. Viburnum opulus. Linnaea borealis — Dammhult (Jn); min Sunnan- 
sjöarna o. vn i Ö (Jn + Ol); N om Kantabur nära Iv. Lonicera periclymenum. L. xylosteum — 
Ö om Kullagården (Lg) = bergstup vid Apelberg-vn (Jn + Ol); Åsbro vid bron o. vid lv i NÖ; 
kvartsgruvan NV om Larsgård. Valeriana officinalis — Låke grustag; Viskan (Ah) = ? min ån 
o. idrottsplatsen. V. sambucifolia. Succisa pratensis. Knautia arvensis. Campanula rapunculoides. 
C. persicifolia. C. trachelium — Veddige (Ah). C. latifolia — Näs vid kvarnen o. Syllans utlopp 
(Friberg+ 01); Ry (Jn + Ol). C. rotundifolia. Jasione montana. Lobelia dortmanna — Hornsjön 
(Lg) !; Mellan-Årsjön; St. Årsjön; Iglasjön.

Solidago virgaurea. S. canadensis — Låke i grustag vid lv. Filago arvensis — grustag S om 
kn, några ex. Antennaria dioeca. Gnaphalium silvaticum. G. uliginosum. Bidens tripartita. B. 
cernua — Ö. Lunna o. Jonsjö (Jn + Ol); Hjörne (St + Ol). Galinsoga parviflora — grustaget S
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om kn. G. ciliala —jvst., Hjörne o. gården 700 m NV om Sandlid (Jn + Ol); Nykvarn på S- 
sidan av ån (St + Ol). Anthemis arvensis. Achillea ptarmica. A. millefolium. Chrysanthemum 
vulgare. C. leucanthemum. C. segetum. Tripleurospermum maritimum var. inodorum. Matricaria 
matricarioides. M. chamomilla — nära sn-gränsen S om Hjörnetorp mot ån (St + Ol). Artemisia 
campestris. A. vulgaris. A. absinthium — Vabränna i en ängsbacke (Ah), ej återf.; Kalvhult. 
Tussilago farfara. Arnica montana. Senecio vulgaris. S. silvaticus. S. viscosus. S. vernalis — 
Vabränna, 1 ex. (Lg), ej återf. S. aquaticus — nära Viskan S om Hjörnetorp (Jn + Ol). Carlina 
vulgaris — NV om Åsbro (Er), ej återf.; vallen 400 m Ö om Järlövs gård, Persgård o. vn till 
Ängarekullen (Jn + Ol); Näs (St + Ol). Arctium minus. A. tomentosum — nära bron vid Kulla
gården. Cirsium vulgare. C. palustre. C. heterophyllum — Telnebacka vid lv-bäck. C. arvense. 
Centaureajacea. C. cyanus— 1 ex. S om Skrattås. C.scabiosa—vn min Brännås o. Björkholm; 
vn till Flöga; vallen Ö om Dran; jvst.; Ö om Sunnansjöarna (Jn + Ol); S om kn (Lg). Lapsana 
communis. Hypochoeris maculata — Sandlid o. Höjden mot Dran (Jn + Ol). Leontodon autum- 
nalis. Tragopogon pratensis — grustag S om kn o. 500 m N om Veddige samhälle vid Frilles- 
ås-vn; min Brännås o. Björkholm samt Björkholm (Jn + Ol). Scorzonerahumilis. Taraxacum. 
Sonchus arvensis. S. asper. S. oleraceus — Kullagårdens ladugård; damm vid vn till Vabränna 
grustag; kn; utkastplats vid ån S om idrottspl. Lactuca muralis. Crepis tectorum — åkerkant 
S om Skrattåsen; cementgjuteriet vid lv. Hieracium.
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Smärre uppsatser och meddelanden

Fynd av en ovanlig Tricholoma i Stockholm

Abstract. Find of an uncommon Tricholoma in Stockholm, Sweden.—A number of clusters 
of a Tricholoma were found in a new plantation in Stockholm, Sweden in September 1970. 
The fungus was determined as Tricholoma aggregatum (Clitocybe aggregata var. sphaerospora).

I en myllrik nyplantering nära Wenner-Gren Center i Stockholm påträffades i slutet av sep
tember 1970 ett 15-tal gyttringar av sammanväxta svampar med alltifrån omkring 10 ända 
upp till 100-talet mörkbruna, starkt glänsande hattar.

En snabb-besiktning gav vid handen att det måste vara en musseron, en Tricholoma, dock 
ej den rätt vanliga tuvmusseronen, som är en relativt liten svamp. Enskilda hattar i denna 
samling mätte ända till 12 cm och kanske mer. Även fotterna var av avsevärd längd, på den 
största individen mer än 15 cm, och dessutom sammanväxta nedtill i en gemensam avsmalnande 
»rot», ej som hos tuvmusseronen i en lökliknande klump där de enskilda svamparna ej kan 
urskiljas.

De starkt umbrabruna förenade hattarna var oftast kullriga och kantvikta på grund av 
trängseln. Den enskilda »bunken» kunde lätt lyftas ur den mjuka myllan och åstadkom till 
trädgårdsarbetarnas förargelse fula sår i planteringen. Däremot var det svårt att avskilja 
individen från det starkt sammanväxta knippet.

Lamellerna var täta och vitaktiga, något bruna på äldre individ, klart urnupna med tydligt 
ringliknande mellanrum invid foten, som var fast och vit, avsmalnande invid samman- 
växningen.

• 'v' •

I
*

<r*~
Fig. 1. Tricholoma aggregatum, Stockholm, N om Wenner-Gren Center, x £.
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Lukten var ingen eller obetydlig, smaken mild, närmast som mandel, men med en obehaglig 
ramsk eftersmak, som tydligen gör svampen kulinariskt mindre njutbar. Det skulle eljest här 
kunnat bli ett verkligt frosseri, då det skulle varit lätt att plocka en klädkorg full på ett 
ögonblick.

För att få en noggrann bestämning tillrådde professor Nannfeldt rådfrågning hos den 
nordiska experten konservator Gro Gulden vid universitetet i Oslo, ansedd som vår främsta 
Tricholoma-specialist. Flär ett utdrag ur hennes hjälpsamma och välvilligt snabba deklara
tion. »Soppen hörer hjemme i hva man kan kalle »aggregatum»-gruppen. Utseende, vokse- 
måten og de kulerunde sporene (5-6,3 /i) avgjör det. Innenfor denne gruppe er det beskrevet 
en anselig mengde arter og former, deribland Tricholoma tumulosum, som nu mere ofta föres 
som et synonym till T. conglobatum. — Hele gruppen föres i dag till slekten Lyophyllum, men 
det er ingen som i moderne tid har tatt komplekset opp till revisjon. Skulle soppen ha vasrt 
innordnet i våre samlinger, ville den blitt lagt på Lyophyllum aggregatum.»

Vid en jämförelse med J. Lange, Flora Agaricina Danica I (1935) finner man att svampen 
stämmer med vissa arter av Clitocybe (numera förda till Lyophyllum), nämligen C. conglobata 
(Vitt.) Fr. (syn.: Tricholoma tumulosum), C. aggregata (Schaeff.) var. ovispora Lange och var. 
sphaerospora Lange och överensstämmer bäst med Langes beskrivning av den sistnämnda 
varieteten, även om Langes teckning ej är alldeles sammanfallande med den av mig utförda
(fig. O-

Ragnar Schöldström

Viola reichenbachiana Jord. on Åland—Chromosome Counts

Abstract. Root tip mitosis tests of Viola reichenbachiana Jord. collected at Nåtö (Alandia) 
showed the chromosome number 2« = 20. In V. riviniana Rchb. from the same island somatic 
chromosome numbers between 35 and 40 have been found.

In an earlier paper (Stork 1970) the present author reported the find of Viola reichenbachiana 
Jord. from Nåtö, Alandia, Finland. Then, the determination was based on merely morpho
logical characters. On the 10th of June, 1970, a new visit was paid to the same island in order 
to get material for chromosome counts. Plants of both V. reichenbachiana Jord. and V. 
riviniana Rchb. were transplanted to the Botanical Institute of the University of Stockholm 
and were cultivated in pots in the garden.

Root tips were fixed in chrome-acetic formalin (Navashin’s fluid, modified according to 
Müntzing 1933), embedded in paraffin, sectioned at 14 p, and stained in 1 % solution of 
gentian violet. Six plants of V. reichenbachiana and two plants of V. riviniana were investigated. 
From each plant three to five root tips were taken. The slides are preserved at the Botanical 
Institute of the University of Stockholm.

The chromosome number 2n = 20 (Fig. 1 C, D) was found in root tips of V. reichenbachiana, 
and numbers between 35 and 40 (Fig. 1 A, B) in roots of V. riviniana. The exact number has' 
been impossible to obtain by the method used here. Thus the chromosome numbers found 
in the Alandian collections are in accordance with the numbers of these two species found in 
other parts of Europe. The cytology of the two taxa has been thoroughly treated by Valentine 
(1950) and Harvey (1966). In V. riviniana the diploid chromosome number varies from 
2» = 35 to 2n = 49 (Harvey 1966).

The first locality found at Nåtö is situated in a light hazel wood, 50-100 m SE of Nygård. 
Another locality has been found later by Mr C.-A. Ha:ggström in a Picea wood where there
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A-C

10^

Fig. 1. Somatic metaphase plates. (A, B) Viola riviniana Rchb., microphotographs of a rhizoder- 
mis cell in different focal planes; 2n = ca. 40. (C) V. reichenbachiana Jord., microphotograph of an 
inner root cell; all the chromosomes do not appear in the same focus; 2n = 20. (D) The same cell 
as in C with all the chromosomes in one plane.

was earlier a Corylus wood (cf. Haeggström 1970, who gives a description of the actual flora 
and vegetation of Nåtö), situated 400-500 m S of Österåkersgrund. There are still some 
Corylus shrubs there. The herb flora has still the character of the hazel wood.

Acknowledgement. The author is indebted to Mr C.-A. Hteggström of Helsinki for all the 
assistance he has given her in her field work.
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Recensioner

Studies in the vegetational history of the British Isles. Essays in honour of Harry Godwin, 1970. 
Edited by D. Walker & R. G. West. Cambridge University Press. 266 s., 83 textfig., 5 pi. 
Pris £8.
I samma imponerande format som Harry Godwins klassiska arbete The history of the British 
flora (1956) har utgivits en volym med huvudsakligen kvartärbotaniska uppsatser till hans ära. 
Uppsatsernas antal är elva, och författarna, liksom många andra, står på ett eller annat sätt 
i tacksamhetsskuld till den hyllade. Uppsatserna är i stort sett av översiktlig eller samman
fattande karaktär. Redaktörer är D. Walker och R. G. West, lärjungar till Godwin, den sist
nämnde dennes efterträdare som föreståndare för Subdepartment of Quaternary Research, 
Botany School, University of Cambridge.

Den brittiska och fennoskandiska kvartärgeologin arbetar i mångt och mycket med lik
artade problem: nedisning, isavsmältningsförlopp, istidsöverlevande, invandring av olika 
växtgeografiska element, klimat- och floraförändringar, kulturinflytanden på vegetationen 
m. m. Verksamhetsfältet är vidsträckt, och många specialvetenskaper utnyttjas. I ett väsent
ligt avseende avviker dock den brittiska kvartärgeologin från den fennoskandiska. Den har 
möjlighet att gripa längre tillbaka i tiden. En betydande del av södra England har aldrig varit 
utsatt för kvartär nedisning och därmed sammanhängande erosioner med transporter och 
omrörningar av lösa jordlager. Där finns, åtminstone teoretiskt, möjligheten att finna hela 
kvartären registrerad. Flera brittiska ortnamn har också blivit klassiska i kvartärgeologin.

Richard West lämnar i den första uppsatsen »Pleistocene history of the British flora» en 
översikt över den nuvarande kunskapen om huvudlinjerna i vegetationslandskapets historia 
på de Brittiska öarna under hela kvartärtiden (pleistocen). Det är ett betydande arbete, som 
här under de senaste decennierna lagts ned, inte minst av West själv, vid sidan av en intensiv 
postglacial vegetationsforskning. Under den 1,7-2 milj. år långa kvartären har ett stort antal 
stadier urskilts, delvis parallelliserbara med de klassiska men kanske inte helt vedertagna kon
tinentala glacial- och interglacialtiderna, något färre till antalet. Makro- och mikrofossil- 
studier har lett till en differentiering i zoner av de tempererade interglacialerna med i princip 
karakteristisk upprepning i varje interglacial. En likaså karakteristisk utarmning av den 
pliocena s. k. arkto-tertiära, artrika floran kan konstateras. Nämnas bör bl. a. rikliga pollen
belägg för Tsuga (till tidig kvartär), Abies (till mell. kvartär) och Carpinus med reducerad areal i 
nutida brittisk vegetation. Orsakerna till artutarmningen diskuteras, varvid bl. a. möjligheten 
av pågående reduktion av antalet biotyper påpekas. En presentation av de växtgeografiska 
elementen och deras förmodade kvartära historia lämnas slutligen, utgående från Edward 
Forbes’ klassiska arbete av 1846, förebilden till Axel Blytts pionjärarbete i Skandinavien ett 
par årtionden senare.

G. F. Mitchell och W. A. Watts (Dublin) tar upp ericacéernas kvartära historia på Irland 
till behandling i en översiktlig uppsats. Det är alltså en systematiskt begränsad grupp växter 
som granskas. Det gäller emellertid huvudsakligen oceaniska växter, vilkas uppträdande 
sålunda kan belysa klimatutvecklingen och i viss mån också landskapsutvecklingen över huvud 
taget med bl. a. svängningarna mellan öppen och skogklädd mark och bildandet av torv- 
marker.

J. J. Donner (Helsingfors) presenterar i uppsatsen »Land/sea level changes in Scotland» 
den nuvarande kännedomen om nivåförändringsförloppet i norra Storbritannien på grundval
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av inte minst egna undersökningar. Jämförelser med Sydengland, Holland och Norge görs. 
Bestämningarna av detta förlopp har på hävdvunnet sätt gjorts med hjälp av strandlinje
mätningar men också på grundval av åldersbestämningar (C14) av ett flertal organiska bild
ningar, en del i submarint läge. Material från dessa har också studerats pollenanalytiskt. I 
övrigt berörs inte vegetationsförhållanden.

Winifred Pennington (Mrs T. G. Tutin), Freshwater Biological Association, Windermere, 
ger en fyllig framställning av nordvästra Englands vegetationshistoria under sen- och post
glacial tid, illustrerad av ett stort antal innehållsrika och modernt utarbetade pollendiagram 
jämte C14-åldersbestämningar. De forskningsresultat, som här presenteras, är givetvis i 
första hand av lokalt intresse; utvecklingen i olika naturliga delområden är föremål för jäm
förelser, och uppenbarligen plausibla förklaringar lämnas på skiljaktigheter. I stort sett karak
teriserades senglacialen av ett mer eller mindre öppet landskap med ett inskjutet björkskogs- 
skede (Allerödtid) på lägre nivåer 10000-9000 f. Kr., något som kontaterats på så många 
andra håll i Nordvästeuropa. För postglacialen framhålles att fram till ca 3000 f. Kr. var 
klimatet och eventuellt andra naturfaktorer avgörande för vegetationens, särskilt skogens, 
sammansättning. Därefter kan på grund av människans allt kraftigare ingrepp klimatets roll 
i förändringarna inte längre urskiljas.

Allen G. Smith vid Queen’s University, Belfast, diskuterar en av de mera observerade och 
omdebatterade företeelserna i postglacial landskapshistoria, nämligen »The influence of 
Mesolithic and Neolithic man on British vegetation». Ofta behandlade problem, gemen
samma med bl. a. Sydskandinavien, ventileras. Det märkliga s. k. Ulmus-fallet i pollendia
grammen vid neolitikums början tycks ej kunna ges en generell förklaring ens på de Brittiska 
öarna. Tillgång till absoluta pollental (ej relativa) kan måhända bringa större klarhet i orsaks
sammanhangen. Det mest anmärkningsvärda med Smith’s diskussionsinlägg är emellertid 
att han, mer än vad tidigare gjorts, poängterar möjligheten av att även den mesolitiska, icke 
jordbrukande människan påverkat skogslandskapet. Vegetationsförändringar, som hittills 
ansetts bero på klimatsvängningar, kan enligt Smith, åtminstone i en del fall, föras tillbaka på 
mänskliga ingrepp, t. ex. brännande av torkad skog. Denna kan visserligen ha dött och torkat 
av klimatiska skäl. Som exempel i detta sammanhang anför Smith det tidig-postglaciala 
Corylus-maximet, som skulle kunna uppfattas som en sorts brandfasvegetation; hasseln är 
som geoxyl mer motståndskraftig mot brand än flertalet träd.

Judith Turners uppsats »Post-Neolithic disturbance of British vegetation» sluter an till 
föregående bidrag. Med ett flertal exempel, delvis belysta med pollendiagram, presenteras 
och diskuteras pollenanalysens vittnesbörd om skogsröjningarnas och uppodlandets historia 
i olika trakter av England. De olika variationerna i detta »landnamsförlopp», som man med 
stor skicklighet under senare år kunnat konstatera i kontakt med arkeologisk forskning, har 
visserligen ett geografiskt mer begränsat intresse. Men de följda principerna och de använda 
metoderna förtjänar allmän uppmärksamhet, inte minst av forskare i motsvarande sydskandi- 
naviska trakter. En nyhet är lanserandet av s. k. tredimensionella pollendiagram — snarare 
lokalgeografiskt arrangerade synkrona diagramstycken — med vilkas hjälp man lättare än 
med vanlig diagramframställning kan få en viss uppfattning om pollenkällornas lägen, dvs. 
läge och utbredning av inträffade röjningar, uppodlingar o. dyl.

D. Walker presenterar i »Direction and rate in some British Post-glacial hydroseres» ett 
ämne, som särskilt på de Brittiska öarna uppmärksammats. Det gäller alltså utvecklingsför
loppet från vattenvegetation över vass, kärr och ev. lövkärr till mosse (oceaniskt klimat) eller 
skog (suboceaniskt klimat) enligt riktlinjer uppdragna tidigare av bl. a. Tansley. Omfattande 
beräkningar av torvmängder och av bildningstiden för olika torvslag lämnas. Mycket av det 
som framföres, delvis av ganska teoretiskt slag, kan förefalla vara sådant, som är välkänt för 
den praktiskt verksamme torvstratigrafen eller sådant som han många gånger registrerat
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men inte närmare begrundat. Mångt och mycket verkar självklart. Men ändå är det nyttigt 
att få en sammanställning av dylikt och att tvingas att tänka igenom händelseförloppen.

F. Oldfield redogör i »The ecological history of Blelham Bog National Nature Reserve» för 
ett myrområde med brokigt vegetationsmönster i Lake District på grundval av detaljerade 
stratigrafiska och pollenanalytiska undersökningar. Myrområdets utveckling under de senaste 
århundradena har härigenom fått ny belysning. Människans avgörande inflytande på vege- 
tationsutformningen genom diverse ingrepp och genom betning klarlägges.

Ann Conolly och Eilif Dahl svarar för det omfångsrikaste bidraget i festskriften (rikligt 
kart-, diagram- och tabellmaterial): »Maximum summer temperature in relation to the Modern 
and Quaternary distributions of certain arctic-montane species in the British Isles.» Förff. 
finner en korrelation mellan utbredningen för arktiska och montana arter och maximumtem
peraturer under sommaren, dock med värden som varierar beroende på kontinentaiitet resp. 
oceanitet. Denna värmegräns kan dock överskridas lokalt, t. ex. spridning nedåt längs vatten
drag till blottade, koloniserbara marker, förekomst vid vissa kuster o. dyl. På grundval av 
kunskaperna om nutida relationer temperatur/växtutbredning och om fossilfynd av växter 
gör Miss Conolly beräkningar av temperaturklimatet för olika sen- och postglaciala perioder 
med angivande av ungefärligt antal grader under eller över det nuvarande temperaturtill
ståndet.

R. Andrew, teknisk medarbetare vid Subdepartment of Quaternary Research i Cambridge, 
presenterar i »The Cambridge pollen reference collection» en systematiskt uppställd, kom
menterad lista över jämförelsepreparat av de pollen- och sporslag, som normalt påträffas i 
fossila prov från Brittiska öarna. Listan omfattar ca 250 kärlväxtarter eller högre taxa, vilka 
i så fall inte går att identifiera till art eller släkte. Dessutom omfattar samlingen givetvis åt
skilliga ändra arter jämte sporer av lägre kryptogamer samt diatoméer och andra mikroalger, 
växtvävnader, rhizopoder m. m. Prov av pollen etc. som tagits ur herbarium, refereras till 
resp. herbarieexemplar. Den förnämliga samlingen är huvudsakligen Miss Andrews verk.

C. A. Dickson, maka till bryologen i. FI. Dickson, har samlat mycken värdefull makro- 
fossilkunskap i uppsatsen »The study of plant macrofossils in British Quaternary deposits». 
Denna studieinriktning, som på sina håll kommit i skymundan för pollenanalysen, har hållits 
levande på de Brittiska öarna — inte minst genom Godwins inspirerande insatser — med 
traditioner från »The Reids», föregångna av bl. a. A. G. Nathorst. Man får en välkommen 
introduktion i sätten att preparera fossilt material och referensprov. Frukter och frön från 
vissa utvalda familjer presenteras, och nyttiga hänvisningar till speciallitteratur lämnas. Det
samma gäller fossil ved, kol, mossrester, oosporangier av charofyter m. m.

Varje uppsats följs av en förteckning av citerad litteratur. Många av listorna är mycket 
omfattande. Tillsammans finns i volymen ca 700 arbeten citerade (inkl. enstaka dubbelcite- 
ringar). Ett mycket omfattande sakregister är ävenledes välkommet. Till uppläggning och 
typografi är volymen smakfull, ett karaktärstecken för arbeten från Cambridge University 
Press.

Det imponerande verket utgör en värdig honnör för Sir Harry Godwin, emeritus sedan 1968, 
från tacksamma medarbetare och lärjungar. På avstånd instämmer många andra kvartär- 
botanister i författarnas hyllningsord på försättsbladet »... his enthusiasm, industry and 
humanity have been inexhaustible sources of stimulus and guidance to innumerable students 
and colleagues.»

Magnus Fries
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Bourrelly, Pierre, 1970, Les Algues d'eau douce. Initiation å la Systematique. Tome III: Les 
Algues bleues et rouges, Les Eugléniens, Peridiniens et Cryptomonadines. Éditions N. Boubée & 
Cie, Paris. 512 pp., 137 pi. Price Sw. kr. 140:—.

The last volume of this comprehensive synopsis of freshwater algae has been launched. The 
arrangement of material is similar to the previous volumes. It is superfluous to point out the 
qualities of the present one, since the previous ones have already been highly praised.

There is no doubt that every serious student of freshwater algae should be grateful to Dr 
Bourrelly for his exemplary diligence in completing three volumes in only five years. This is 
an exceptionally short time for such a monumental work. Of course, this was preceded by 
years of preparatory studies.

The third, blue, volume contains Euglenophyta, Pyrrhophyta, Raphidophyta, Rhodophyta, 
and last, but not least, Cyanophyta.

The treatment of Cyanophyta is a sound one, free from all the new approaches which seem 
to remain only ripples in the periphery of taxonomy. One notes that the genus Aphanocapsa 
has been included with Microcystis. Some of the smallest species might belong to Bacterophyta. 
The inclusion of the genus Spirulina with Oscillatoria is also interesting, and rather difficult 
to get accustomed to. The inclusion of Phormidium with Lyngbya is more easily accepted.

In the treatment of Pyrrhophyta, not Pyrrophyta as has been often written (cf. Prescott 
1968, p. 11), one notes with satisfaction that the plates of depicted Peridinales bear their 
numbers. This is a good idea from a pedagogic point of view. There are too many students 
who are not aware of the taxonomic importance of the number and arrangement of the plates. 
Staszicella seems to be the correct name for the genus Stazielia (p. 68).

There is a generous number of high quality illustrations, which greatly facilitate the under
standing of the material. The figures of some Stigonema species are too large, and so are many 
figures of Rhodophyta. But despite this, they are well done and carefully chosen. A large 
number are original.

The volume ends with a general chapter on algal systematics. There are also the expected 
coloured pages; in this volume they are blue. As well as indices and keys, they include some 
additions to earlier volumes. There are a number of new genera, many of them from the work
shop of Dr Skvortzov.

At the present time when the educational level of students entering universities in this and 
other countries is falling, enforcing modifications of university studies towards generalizations 
and simplifications, it gives one some confidence to know that at least there is available an 
excellent synopsis of freshwater algae for students who may eventually become interested in 
that group. It is only to be hoped that this superior treatise of Dr Bourrelly will attract many 
students. This synopsis is also a must for every research worker on freshwater algae, and the 
only existing one of its kind.

Kuno Thomasson

The Oxford Book of Wild Flowers, Pocket Edition, 1970. Illustrations by B. E. Nicholson. 
Text by S. Ary and M. Gregory. Oxford University Press. 222 s. därav 104 planschsidor. Pris 
inb. 25.?. net.
»The Oxford book of wild flowers» utkom 1960 och trycktes i omarbetat skick 1962 och 1965. 
1970 utkom en pocket-upplaga av detta verk som här anmäles. Den beskriver de flesta vanliga 
vilda och förvildade växterna på de Brittiska öarna utom gräs och halvgräs. 550 arter är illustre
rade med färglagda teckningar, 30 därutöver i svart-vita bilder. De flesta är avbildade efter 
levande förebild. Pocket-upplagan skiljer sig från de tidigare utgåvorna genom sitt mindre
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format och genom att ett par kapitel — »Flower families» och »Ecology of Plants» — har 
utelämnats.

Efter en kort inledning om hur man går till väga för att bestämma en växt efter floran följer 
en summarisk termförklaring. Huvuddelen av boken omfattar växtbeskrivningar och il
lustrationer. Uppställningen följer ett system där blomfärgen utgör indelningsgrunden. Varje 
art presenteras med sitt brittiska namn med det vetenskapliga namnet inom parentes. Familje
namnet finns också med. Av naturliga skäl kommer ofta olika representanter för en och samma 
familj att hamna intill varandra: gula blommor finns t. ex. hos många ranunculacéer, rosacéer, 
osv. Illustrationerna är genomgående bra: man kan identifiera de flesta av dem. Underligt 
nog blir viol-avbildningar ofta misslyckade — så också här. Det är inte så lätt att känna 
igen Viola palustris. Växterna är grupperade i örter och vedväxter. Vedväxterna har fått 
svart-vita teckningar av dels blad- och blomdelar, dels silhuettbilder, de lövfällande i såväl 
vinter- som sommardräkt. Till sist finns ett par korta kapitel om hur växterna får sina veten
skapliga namn och hur man klassificerar dem samt ett index.

Adelaide L. Stork

Index of Collectors in the Edinburgh Herbarium, 1970. Edited by J. C. Hedge and J. M. Lamond. 
Department of Agriculture and Fisheries for Scotland, Her Majesty’s Stationary office, 
Edinburgh. 147 s., 1 plansch. Pris inb. £3 2s. 0d (£3.10) net.

1964, lagom till den stora botanikkongressen, fick Edinburgh botaniska trädgård en ny her- 
bariebyggnad. Samlingarna uppgick vid det tillfället till ungefär 1,5 miljoner ark av vilka 
merparten, närmare 1,3 milj., utgörs av fanerogamer. Grundstenen till trädgården lades 
redan 1670 — boken utges till 300-årsminnet härav — och till ett herbarium troligen först 
under 1700-talets senare del.

Fanerogamsamlingarna är i dag ordnade efter i princip Bentham och Hookers »Genera 
Plantarum». Dessutom är samtliga ark inom varje art ordnade geografiskt. Världen är som 
helhet uppdelad i 18 regioner. För att göra upp en förteckning över samlare, som återfinns i 
detta herbarium, har man för vardera av de 18 områdena valt ut sex familjer som är relativt 
väl representerade. Kryptogamherbariet är inte geografiskt uppordnat, men man har försökt 
tillämpa en liknande metod vid urvalet. Därtill kommer andra uppgifter om insamlingar 
som hämtats ur litteratur e. d.

Resultatet har blivit två förteckningar, av vilka den första är uppställd efter geografiska 
områden. Där kan man lätt konstatera att Europa, Orienten, dvs. Sydvästasien, som ägnas 
särskilt intresse vid institutionen, och Nordamerika är de dominerande insamlingsområdena.

Av kryptogamsamlingarna dominerar ormbunksväxter (95 000 ark exklusive brittiska), 
mossor (74 000) och svampar (67 000).

Den andra förteckningen är en alfabetisk uppställning av samtliga insamlare med data 
ang. växtgrupp, insamlingsland och årtal för insamlingarna. Biografiska data ges inte. Listan 
upptar ca 4 300 namn.

Nytta och nöje av en dylik publikation har väl främst den som skall försöka tolka mer eller 
mindre läsliga autografer i samband med herbariestudier i systematiskt-taxonomiskt eller 
växtgeografiskt syfte. Men ofta finns bara initialer på arken och sådana kan man tyvärr inte 
få hjälp med här.

Adelaide L. Stork
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Palmer, Ivar, 1970, Bladen som ingen räknar. Tankar om evolutionen. Bonniers, Stockholm. 
232 s. Ca-pris inkl. moms kr 44: —.

Inom läkarkåren finns många representanter med stort och varmt intresse för biologiska 
frågor i allmänhet och för naturen omkring dem i synnerhet. Ett belägg för detta påstående 
utgör kirurgen Ivar Palmer, som nyligen utgivit sina tankar om evolutionen. Som ung och 
nybliven medicine doktor kom han till London för en kongress. Vistelsen där gav honom 
också tillfälle att som turist besöka s. k. sevärdheter, däribland Westminster Abbey. Där 
skedde ett oväntat möte. Plötsligen stod han under Charles Darwins och Alfred Russel 
Wallace’s porträtt.

Detta möte bildar upptakten till ett opus i sex huvudavdelningar. 1. Trädet symboliserar 
släktet, dvs. de olika artpopulationernas »genskafferi» och de förändringar av olika natur 
som detta är underkastat under årmiljonernas och årtusendenas lopp. 2. Bladen är de enskilda 
individerna, som är utsatta för död och förintelse, företeelser som möjliggör utveckling, evo
lution. 3. Fåglar är etologins tacksamma studieobjekt — boken är f. ö. tillägnad Konrad 
Lorenz, »fåglars vän och etologins fader». 4. Dalen, det är Rift Valley-systemet i östra Afrika 
och Palestina — av många forskare ansedd som först människosläktets och senare agri- 
kulturens vagga. 5. Kalken står för de religiösa föreställningarna med offer, riter och tabun 
som attribut. 6. Slutet är människosläktets självförintelse genom mord på den egna arten 
dvs. krig och förgiftning och annan »nedsmutsning» av naturen.

De nämnda rubrikerna ger en vink om författarens stora beläsenhet inom vitt skilda om
råden: genetik och inte minst den moderna populationsgenetiken, etologi, geologi, paleonto- 
logi, botanik, religion. 145 litteraturreferenser återfinns sist i boken.

Man hoppas att en sådan här antologi kan stimulera naturintresset hos en bredare allmän
het. Mycket är vad man kunde kalla biologiskt allmängods — också sådant allmängods som 
man ärvt från den tidigare jämförande anatomin. Man slås ofta av de många antropo- 
morfismerna (som förf. f. ö. själv varnar för), särskilt när det gäller tolkningen av fåglarnas 
beteenden och de många gånger dramatiska skildringarna av förhistoriska »händelser»: den 
tidiga människans »symbios» med grottbjörnen, striderna mellan olika jätteödlor och mellan 
»urmänniskor» och babianer, ja, kort sagt hela växt- och djurrikets evolutionshistoria med 
dess alla huvudspår och stickspår.

Adelaide L. Stork

Jennings, D. H., 1970, Little Botany, Big Botany. University of Liverpool, Inaugural Lecture 
Series, Liverpool University Press. 26 s., 2 textfigs. Pris häft. Is. 6d.

I sin installationsföreläsning vid Liverpools universitet ger professor Jennings en bild av bota
niken som vetenskap i det förgångna och i nuet och en vision av dess utveckling i framtiden. 
Som jämförelseämne har han valt kemin. »Little Botany» är den traditionella botaniken, som 
såg det som en dygd att använda primitiva hjälpmedel och detta till trots nå toppresultat. På 
1930-talet avlöstes den epoken av tidsåldern »Big Botany» som innebär ett modernt tänkande 
med användandet av teknik och metoder som utarbetats av fysiker och kemister. Som värde
mätare på botanikens nuvarande status använder han antalet medlemmar i olika botaniska 
föreningar, den vetenskapliga stabens storlek vid olika brittiska botaniska institutioner, an
talet »abstracts» publicerade i bibliografier samt antalet författare till de olika botaniska 
publikationerna. Tillväxthastigheten är beräknad på 1920 och 1940 års siffror. Jämfört med 
kemin står sig botaniken slätt. Här kritiserar förf. hårt den brittiska politiken. Han menar att 
varje botanikprofessors främsta plikt borde vara att skaffa pengar och därmed tekniska och
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personella resurser för den botaniska vetenskapens nödvändiga uppryckning till paritet med 
annan naturvetenskaplig forskning. Hans åsikter torde ha universell giltighet.

Adelaide L. Stork

Schlechter, R., 1971. Die Orchideen 1, 3:e omarb. uppl. Utg. av F. G. Brieger, R. Maatsch,
K. Senghas. Verlag Paul Parey, Berlin och Hamburg. 64 s., 75 fig., 2 färgpl. Pris DM 24. —.

Till alla orkidévänners glädje har en nyutgivning av R. Schlechters Die Orchideen påbörjats. 
Detta standardverk beräknas utkomma i en serie om 18 delar, vardera omfattande ca 64 s. 
Totalt kommer verket att uppgå till ca 1 200 s., däribland flera hundra illustrationer och 18 
färgplanscher. Utgivningstakten blir en ny del var 3:e till 4:e månad.

Den första delen som nu utkommit innehåller delar av orkidéernas utveckling, uppbyggnad 
och struktur och ingår i seriens första huvudområde, som dessutom behandlar genetiska 
problem och växtgeografiska aspekter. Det andra huvudområdet behandlar taxonomiska 
beskrivningar och framsteg inom den taxonomiska forskningen samt information om nya 
arter. Orkidéodlaren får värdefulla upplysningar och råd i Gärtnerischer Teil, där arter i odling 
får en speciell behandling. Denna del omfattar också sjukdomar och skadeinsekter som an
griper orkidéer.

Med största glädje noteras att detta standardverk som utkom med sin andra upplaga redan 
1927, nu åter är tillgängligt i ny, fullständigt omarbetad upplaga.

Dick Johansson

Norlin, Å. & Ohlsson, B., 1970, Studiesats i biologi. Ekologiskt samspel 1. Studier av mark- 
och fältskiktet. Häfte I och 2. Läromedelsförlagen, Stockholm. 45 s. resp. 11 s. Pris kr. 12: 35 
resp. 18: 75 exkl. moms.

Studiepaketet ekologiskt samspel är i första hand avsett att användas i gymnasiet och fack
skolan som en introduktion till studierna i ekologi.

Häftena är trevliga och användbara och bör kunna användas med stor behållning i sko
lorna. De ger ett flertal goda förslag om hur man undersöker en biotop, och de ger dessutom 
konkreta exempel på hur man sätter upp ett protokoll från en undersökning. Dessa praktiska 
tips är mycket värdefulla liksom bestämningstabellen för djur som lever i mark- och förna- 
skikt. Stoffet förefallet vara väl anpassat för stadiet, men en del upplysningar ger på grund 
av sin självklarhet ett komiskt intryck: man bör enbart samla mindre djur och detta illustreras 
med att bilden av en ko strukits över. Enda invändningen mot boken är att titeln inte är 
särskilt väl vald.

Margareta Holmgren

Norlin, Å. & Ohlsson, B., 1970. Studiehäfte i biologi. Biologisk orientering. Läromedelsför
lagen. 32 s.

Boken är avsedd att ge eleverna en ekologisk-funktionell syn på naturen och att träna dem 
till ökad iakttagelseförmåga. Den förefaller i en del fall att ge eleverna de mest självklara upp
lysningar samtidigt som den några rader senare kräver för mycket av dem. Som exempel kan 
nämnas: »Djuren behöver mat och vatten. De dricker och äter med munnen.» Något senare 
står det: »Vilka krav på växtplats hade de växter som din grupp klistrat upp på protokollet 
över naturrutan?» Somliga uppgifter förefaller också vara ditsatta som spaltutfyllnad, ty de 
är alldeles för vittomfattande och dåligt definierade för att kunna användas: »Läs mer om 
alger i någon faktabok!»
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Vad som framför allt gör boken besvärlig att handskas med är att det så ofta hänvisas till 
uppgifter på andra sidor och att text, som speciellt skall observeras, jämte en del bilder har en 
grön färg som är svår att se. På somliga teckningar visar pilarna omväxlande från organet till 
siffran och tvärtom. Det finns flera sådana inkonsekvenser. Boken gör på mig inte alls det 
intrycket att den redan skulle ha prövats under 2-4 år i skolorna vilket står angivet på 
baksidan.

Margareta Holmgren

Karlsson, H., 1970, Studiehäfte i biologi. Liv under mikroskop. Läromedelsförlagen, Stock
holm. 24 s. Pris kr. 4: 70.

Studiehäftet är avsett för grundskolans högstadium och skall på ca 15 lektioner lära eleven 
att sköta ett mikroskop, göra och tolka enkla preparat samt ge eleven en viss förståelse för 
olika mikroorganismers livsvillkor och betydelse.

Boken är trevligt uppställd med bra bilder, tydlig text, enkla och lärorika uppgifter, så den 
målsättningen skall säkert lyckas. En bra bestämningsnyckel för indelning av plankton i 
grupper finns också. Detta är helt enkelt en bok som man helhjärtat vill rekommendera.

Margareta Holmgren

Svensk Bot. Tidskr. 65 (1971)



Svensk Botanisk Tidskrift, Bd 65, 237-241, 1971

Sammankomster år 1970

Algologföreningen i Uppsala

Den 28 januari. Professor H. Skuja: recension av »Studies in Phycology». (Se Svensk Bot. 
Tidskr. 64: 200.)

Docent Maj-Britt Florin: Finstrukturen hos några pelagiska kiselalger. (Se Svensk Bot. 
Tidskr. 64: 51.)
Den 20 februari. Docent Arnold Nauwerck: Algologiska resultat från Centralafrika.

Den 22 april. Doktorerna Elisabet och Lars Eric Henriksson: Symposiet över blågröna alger 
i Madras och blågröna algers kvävefixering i svenska jordar.

Den 2 december. Fil. lic. Staffan Holmgren: Fytoplankton i arktiska Kanada och Alaska.

Den 16 december. Fil. mag. Anna Tolstoy: Myvatn och andra vatten. Reseintryck från Island. 
Bilder från fil. lic. Rolf Aasa’s disputation och från doc. Kuno Thomasson’s resa till Tjecko
slovakien, Polen och Österrike.

Botaniska Föreningen i Göteborg

Den 30 januari. Fil. stud. Enar Sahlin, Göteborg: Vinterfåk och orkidéängar — glimtar från 
året på Öland.
Den 19 februari. Trädgårdsmästare Josef Somogyi demonstrerade växthusen i Göteborgs 
Botaniska Trädgård.
Den 26 februari. Fil. lic. Halvar Leander, Göteborg: Marinekologiska studier i norra Udde- 
valla-leden.
Den 2 april. Professor Hemming Virgin, Göteborg, demonstrerade den nya botaniska insti
tutionen, särskilt avdelningen för fysiologi, och berättade om där pågående forskningsarbeten.

Den 14 maj. Trädgårdstekniker Hans Heynemann, Göteborg: Vad menas med växtskydd? 

Den 24 september. Professor Per Wendelbo, Göteborg: Litet om flora och vegetation i Afgha
nistan.
Den 23 oktober. Professor Nils Andreas Sörensen, Trondheim: Legmannskontakt med 
problemkomplexet det antarktiske floraelement.
Den 27 november. Ingenjör Hjalmar Wohin, Göteborg: En botanisk odyssé Korfu, Epirus, 
Delfi, Aten, Peloponnesos, Kreta, Cypern, Rhodos och sydvästra Turkiet. Styrelseval. Styrel
sen för det kommande året fick följande sammansättning: Docent Vilhelm Gillnei (ordf.), 
professor Per Wendelbo (v. ordf.), fil. stud. Lars Arvidsson (sekr.), fil. stud. Magnus Neuen
dorf (kassaförv.), med. lic. Åke Bruce, fil. lic. Uno Eliasson och docent John Eriksson.

Exkursioner

Vårexkursionen gick den 26-28 juni till trakten kring Västervik. Den leddes av assistenten 
Birger Danielsson, Västervik, och hade samlat 22 deltagare. Färden gick med buss från
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Göteborg den 26 juni på em. med ankomst till Västervik på kvällen. Under lördagen den 27 
juni förde oss bussen ut till fiskeläget Händelop. Därifrån båt till Örö i Västerviks skärgård, 
som blev dagens huvudmål för exkursion. För den som är hemma vid Västkusten var bekant
skapen med arter som Tetragonolobus maritimus, Melampyrum nemorosum och Hetianthemum 
vulgäre, alla nu i vacker blomning, en upplevelse. Dactylorchis sambucina däremot var över
blommad redan trots den sena våren. Efter ett par timmars uppehåll på Örö gick färden med 
båt till Klintemåla, där bussen väntade. Vid Viråns nedre lopp blev det tillfälle att studera 
Osmunda regalis. Under söndagen den 28 juni besöktes först en skogsgöl, benämnd Ljusgöl, 
vid Fågelnäset i Frödinge by. Tjärnen hade en kantvegetation av både mindre och något mera 
fordrande arter som: Carex lasiocarpa, C. rostrata, Eriophorum latifolium, E. gracile, Carex 
pauciflora, alla tre Drosera-arterna, Utricularia intermedia, Carex limosa, C. diandra och ytter
ligare några. Vid Ödestorp i Frödinge sn studerades ängsvegetation. I en rel. torr äng: Leonto- 
don hispidus, Briza media, Carex panicea, Anthoxanthum odoratum, Potentilla erecta, Lathyrus 
pratensis, Alchemilla glaucescens, Festuca ovina, Galium utiginosum, Primula veris, Polygonum 
viviparum och Trollius europaeus (spars.). Ängsvegetationen är beroende av slåtter och betning 
för att ej växa igen med björk och ek, en utveckling, som dock var igång. Nära nu antydda 
äng en fuktigare och rikare med bl. a. Carex acutiformis, Crepis praemorsa och Primula 

farinosa. Vid Stålhem i Frödinge sn växte Thesium alpinum och Botrychium lunaria i torr 
gräshed. Slutligen besöktes en sjösänkningslokal i Djurdala sn, där Myricaria germanica 
nyligen kommit in och vi dessutom kunde se Trichophorum alpinum. Färden gick sedan via 
Eksjö åter till Göteborg. Den gynnades hela tiden av ett strålande väder.

Höstexkursionen gick lördagen den 5 september till trakterna kring sjön Ånimmen i Dals
land. Den leddes av fil. stud. Dan Nilsson, Ånimskog, och fil. kand. Linda Andersson, Göte
borg. Exkursionen företogs med buss och ett par privatbilar och hade samlat 36 deltagare. 
Vi hade hela tiden ett soligt, klart och vackert höstväder. Något V om sjön Ånimmen besöktes 
först en lokal, Ängarna. I den kuperade terrängen var kontrasten stor mellan bergsryggarna 
av kvartsit, med ljung och hällmarkstallskog och sänkorna med skiffrar och en rel. rik barr
blandskog med try, olvon, sårläka, blåsippor m. fl. I de fuktigare partierna idgran och mur
gröna. Från solöppna gläntor med skiffergrund noterades: Origanum vulgare, Hypericum 
montanum, Cardamine hirsuta, även Sedum album, Satureja acinos, S. vulgaris, Ctenidium 
molluscum m. fl. I granskogsmark med blåbärsris — gammal betes- och slåttermark — sågs 
Campanula cervicaria, fortfarande i blom. Vid nordvästra sidan av sjön Ånimmen besöktes 
en lokal, Vingnäs, med en praktfull utsikt. Under den timslånga vandringen dit passerades 
kärrmark med klibbal, älgört, Carex remota, Thelypteris palustris m. fl. I fuktig granskog 
växte Festuca altissima. Vid Vallsjön vidsträckta kärrmarker med: Carex rostrata, Equisetum 
fluviatile, Potentilla palustris och Carex limosa. På kärrytor bland vitmossa: alla tre Drosera- 
arterna, Utricularia intermedia och Hammarbya paludosa. Slutligen besöktes också Flallebol 
i Tösse sn för att ge tillfälle att demonstrera Cryptogramma crispa, upptäckt här i början på 
1960-talet av lektor Nils-Gerhard Karvik. Ormbunken växer i skrevorna i en kalkfattig gnejs. 
På hällmarken f. ö. endast ljung, renlav och enst. tallar. Hemfärden gick efter östra sidan av 
sjön Ånimmen, i en vacker solnedgångsbelysning.

Den 9 september demonstrerade amanuensen Ingvar Nordin sällsynta och intressanta 
växter på det systematiska fältet i Göteborgs Botaniska Trädgård under en kvällsexkursion.

Vilhelm Gillner
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Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala

Den 17 mars. Docent Gunnar Eriksson: Linné och hans svenska föregångare.

Den 21 april. Fil. mag. Lage Karlsson: Bland Dryas och Trollius på Skerfe, Nammatj och 
Tjakkeli i Sareks nationalpark.

Den 19 maj. Fil. dr Gunnar Wistrand: Strövtåg bland alpväxter.

Den 7 juni. Vårutflykt till Häverö Prästäng i Roslagen. Stiftsjägmästare Valdar Pöder ledde 
en rundvandring i det röjda änget och redogjorde för lövängshävdingen, som den utfördes 
förr.
Den 27 september. Svampexkursion till Rövarkulsberget.

Den 19 oktober. Doc. Olov Hedberg: Östafrikas alpina vegetation.

Den 9 november. Dr Killick, Sydafrika: Drakenbergens vegetation och flora.

Den 16 november. Prof. Eric Hultén: Alaskas alpina vegetation.

Den 7 december. Intendent Benkt Sparre: Några synpynkter på Ecuadors högfjällsflora.

Botaniska Sällskapet i Stockholm

Den 24 februari. Docent Torbjörn Willén talade om biologiska undersökningar i Mälaren 
och Hjälmaren. Föredraget illustrerades med färgbilder.

Den 9 april. Professor Tycho Norlindh talade om Linné-växterna på Riksmuseet. Föredraget 
illustrerades med ljusbilder.
Den 23 maj. Professor Carl Malmström berättade om Djurgårdens utnyttjande under olika 
tider och visade kartor över Djurgården. Efter föredraget företogs exkursion på Djurgården 
med buss. Färden gick först till Sjöstugan, Lilla Skuggan och Fiskaretorpet. Därefter via 
Lidingöbro och Kaknäs till Frisens Park. Efter exkursionen intogs lunch på Wärdshuset 
Carl Michael.
Den 4 oktober. Höstexkursion tillsammans med Svenska Botaniska Föreningen till trakten av 
Rydbo under ledning av universitetslektor Olle Persson.

Den 5 november. Fil. lic. Carl-Fredrik Lundevall höll ett med ljusbilder illustrerat föredrag 
om maskrosornas utvecklingshistoria.
Den 3 december. Biträdande professor Bengt Danielsson höll ett föredrag med titeln »Odling 
av orkidéer i boningsrum». Föredraget illustrerades med dels film och ljusbilder i färg dels 
levande växter.

Till styrelse omvaldes: ordf. professor Erik Björkman, v. ordf. professor Måns Ryberg, 
sekr. universitetslektor Olle Persson, skattm. rektor Karl-Gustav Kökeritz samt general
läkare Carl-Johan Clemedson, adjunkt Ingmar Fröman, professor Tycho Norlindh och 
fil. dr Elsa Nyholm. Till revisorer omvaldes tullöverkontrollör Jan Knöppel och byrådirektör 
Lars Rodenborg och till revisorssuppleanter byrådirektör Bengt Rosenberg och lektor Per 
Erik Lindgren.

Societas pro Fauna et Flora Fennica

Den 6 februari. Förelädes Acta Botanica Fennica 87, innehållande Irmeli Vuorela: »The 
indication of farming in pollen diagrams from southern Finland».
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Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 79 förelåg som volym.
Till redaktionsråd för serien Memoranda hade av styrelsen utsetts: kustos Göran Bergman, 

fil. dr Pekka Isoviita, prof. Hans Luther, doc. Samuel Panelius.
Sällskapets tryckningsreglemente förelåg som tryckt och trädde därmed i kraft.

Den 6 mars. Fil. kand. Carl-Adam Hasggström höll ett föredrag »Hur skall det gå med 
lövängen?»

Prof. Hans Luther föreslog att på Sällskapets åtgärd på oljeskadade samt på rengjorda skär 
permanenta provytor skulle anläggas för undersökning av oljeskadornas och rengörings
åtgärdernas effekt på längre sikt. I samband härmed kommenterade fil. kand. C.-A. Htegg- 
ström med färgbilder effekten av oljebränning på strandklippor i Kökar, speciellt lösspjälk- 
ningen av stenflisor.

Den 3 april. Docent Pentti Sorsa föredrog om »Stereoscanning, en ny tidsperiod inom paly- 
nologin».

Till korresponderande ledamot invaldes prof. W. A. Fuller (Edmonton).

Årsmötet den 13 maj. Fil. lic. Åke Niemi redogjorde för förekomsterna av Carex pulicaris på 
Hangö udd samt inlämnade ett meddelande härom till tryckning i Memoranda.

Vid förrättade val utsågs dr Holger Törnroth till skattmästare, i övrigt återvaldes styrelsen.

Den 22 september. Extra möte. Dr T. M. Koyama (New York Botanical Garden) höll ett 
föredrag »Vegetation of far Eastern Asia with particular emphasis on the so-called arcto- 
lertiary elements».

Den 2 oktober. Professor Eric Fabricius (Stockholm) föredrog om »Aggressiva element i 
hälsningsceremonin hos kanadagåsen».

Ordf. yttrade minnesord över Sällskapets hedersledamot, prof. Alexander Luther som 
avlidit den 9 augusti.

Fil. dr h. c., kommerserådet Sten Stockmann valdes till hedersledamot.
Förelädes Acta Botanica Fennica 88, innehållande Marjatta Aalto: »Potamogetonaceae 

fruits. I. Recent and subfossil endocarps of the Fennoscandian species».

Den 12 november. Dr Sheila Phillips höll ett föredrag om »The effect of prehistoric agriculture 
on a North Derbyshire upland».

Förelädes Acta Botanica Fennica 89, 90 och 91 innehållande respektive Pekka Isoviita: 
»Dillenius’s ’Historia muscorum’ as the basis of Hepatic nomenclature, and S. O. Lindberg’s 
collection of Dillenian bryophytes», Esa Kukkonen och Risto Tynni: »Die Entwicklung des 
Sees Pyhäjärvi in Südfinnland im Lichte von Sediment- und Diatomeenuntersuchungen» 
samt Carl-Johan Widén, Veikko Sorsa och Jaakko Sarvela: »Dryopteris dilatata s.Iat. in 
Europe and the island of Madeira. A chromatographic and cytological study».

Ordföranden meddelade, att det symposium som planeras i samband med Sällskapet 
Vanamo som en del av Societas pro Fauna et Flora Fennicas 150-årsjubileum och Sällskapet 
Vanamos 75-årsjubileum skall behandla »den nordeuropeiska florans och faunans dynamik» 
samt hållas 6-7 september 1971, efterföljt av exkursioner 8-10 september, främst till de biolo
giska stationerna i södra Finland.

Fil. kand. Carl-Adam Hasggström redogjorde för den av fil. lic. Adelaide Stork konstaterade 
förekomsten av Viola reichenbachiana på Nåtö, Åland (se Svensk Bot. Tidskr. 64: 194, 1970). 
Arten är ny för Finland.

Den 4 december. Kustos Walter Hackman föredrog om »Undersökningar över drosophilider 
utförda av en forskargrupp i Finland».

Hans Luther
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Svenska Växtgeografiska Sällskapet

Den 12 mars. Sällskapets årsmöte. Styrelseval: ordförande professor Hugo Sjörs, vice ord
förande bitr. professor Magnus Fries, sekreterare fil. mag. Håkan Hytteborn, skattmästare 
fil. kand. Einar Marklund, redaktör förlagsredaktör Gunnel Sjörs, klubbmästare fil. stud. 
Olof Eriksson, övriga ledamöter professor Olov Hedberg, professor John Axel Nannfeldt, 
docent Nils Quennerstedt.

Föredrag av professor Reino Kalliola, Helsingfors: »Finlands växtgeografiska region
indelning.»
Den 26 november. Ordf. hyllade minnet av med. dr Sigfrid Arnell, förre museiintendenten 
Torsten Hasselrot, professor Nils Hylander, korresponderande ledamoten professor Louis 
Emberger och hedersledamoten professor emeritus Hugo Osvald.

Föredrag av professor Tycho Norlindh: »Flora och vegetation i den centrala delen av 
Mongoliska folkrepubliken.»
Av Acta Phytogeographica Suecica har under året inget band utgivits.
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Svenska Botaniska Föreningen

Revisionssammanträdet 1970

Föreningen sammanträdde den 21 april 1970 på Stockholms universitets botaniska institution 
med professor J. A. Nannfeldt som ordförande.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde genom döden 
förlorat fyra medlemmar, nämligen lektor Axel Andersson, apotekare Lars Bennich-Björk- 
man, läroverksadjunkt Bertil Granström och Dr. phil. Aron Valentin. Ordföranden erinrade 
om de bortgångnas insatser inom botaniken och lyste frid över deras minne.

Revisionsberättelsen för år 1969 upplästes av docent Måns Ryberg. Med revisorernas till
styrkan beviljades styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna räkenskapsåret.

Docent Hans Runemark höll föredrag över ämnet: Botaniska undersökningar i den 
Egeiska övärlden.

Sammanträdet bevistades av 56 personer.

Årsmötet 1970

Sammanträdet ägde rum den 25 november 1970 under ordförandeskap av professor J. A. 
Nannfeldt.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde genom döden för
lorat sju medlemmar, nämligen med. och fil. dr Sigfrid Arnell, häradsskrivare Krister Bökman, 
intendent T. E. Hasselrot, professor Nils Hylander, fil. lic. Nils-Olof Johansson, professor 
Hugo Osvald och disponent Ragnar Rydberg.

Föreningen beslöt att årsavgiften för 1971 för ordinarie medlem skall höjas till 45: — kr, 
medan avgiften för associerad medlem bibehölls oförändrad.

Vid det stadgeenliga valet av styrelsen för år 1971 valdes följande personer: till ordförande 
professor J. A. Nannfeldt, till vice ordförande professor Torsten Hemberg, till sekreterare 
fil. lic. H.-G. Wallentinus, till redaktör docent Lena Jonsell, till skattmästare fil. lic. Adelaide 
Stork och till övriga ledamöter i styrelsen professorerna Erik Björkman, C. J. Clemedson, Nils 
Fries, Gunnar Harling, Tycho Norlindh, Bengt Pettersson och Måns Ryberg.

Till ledamöter i redaktionskommittén valdes professor Nils Fries, professor Gunnar 
Harling, fil. lic. Lars Kers, professor J. A. Nannfeldt, professor Bengt Pettersson och profes
sor C. O. Tamm.

Till revisorer utsågs docenterna Anders Kylin och Göran Lundeberg samt till revisors
suppleanter fil. mag. Åke Nilsson och fil. mag. Lars Thorån.

Som ny hedersledamot i föreningen invaldes docent Sten Ahlner.
Professor Torsten Hemberg höll föredrag över ämnet: Vintervila och tillväxthämmande 

ämnen.
Sammanträdet bevistades av 28 personer.

Botaniska Sällskapets och Svenska Botaniska Föreningens höstexkursion 
till trakten av Rydbo söndagen den 4 oktober 1970

Klockan 10 samlades en skara om nio personer vid Rydbo station. Vädret var mulet och grå- 
kallt efter det intensiva regnet de senaste dagarna. Exkursionen gick under ledning av under
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tecknad till barrskogsområdet väster om vägen mot Rydboholm. Genom den ganska hårda 
nattfrosten under den gångna veckan hade flertalet storsvampar försvunnit. Huvudsakligen 
små skivlingar av släktena Mycena och Galera hade lockats fram av regnet. Den enda mer i 
ögonen fallande hattsvampen var kantarellsvampen Hygrophoropsis aurantiaca, som förekom 
ganska talrikt. Vädret var däremot utmärkt för studium av lavar och mossor. Framför allt 
de senare tilldrog sig intresse. Dr Elsa Nyholm kunde bl. a. demonstrera Dicranum flagellare, 
Rhytidiadelphus calvescens samt Plagiothecium curvifolium, P. ruthei och P. undulatum. En 
annan intressant bladmossa, Tetraplodon mnioides, hittades av biträdande professor Bengt 
Danielsson. Bland levermossor märktes Plagiochila major. De fuktiga hällarna i det högre 
belägna tallskogsområdet bjöd mest på vanligare lavarter såsom dadonia alpestris, C. rangi- 
ferina och C. silvatica, vilka demonstrerades av byrådirektör Lars Rodenborg. Bland intres
santare kärlväxter kan nämnas Rosa majalis och hybriden mellan Salix repens och 5. rosmari- 
nifolia, vilka växte vid ett myrområde i den centrala delen av skogsområdet. Efter jägarlunch 
i skogen gick färden åter till stationen, där exkursionen avslutades vid 14.30-tiden.

Olle Persson
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Library, University of Illinois, Chicago, 111., USA, The Library, Association College of Mid
west, Chicago, 111., USA, The Library, University of Massachusetts, Amherst, Mass., USA, The 
Library, University of Saskatchewan, Regina, Saskatchewan, Canada, University of Illinois 
Library, Urbana, 111., USA, University of Libya, Faculty of Science, Tripoli, Libyen, Uni- 
versité de Liege, Département de Botanique, Liege, Belgien.
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