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REGIONFÖRSKJUTNINGAR INOM DALARNE.
AF

GUNNAB SAMUELSSON.

Under de senaste fyra somrarna har jag gjort resor i Öfre Da- 
larne i och för studier af Archieracium-floran. I den utsträckning, 
tiden medgifvit, har jag äfven gjort anteckningar om vegetationen i 
öfrigt. Den nu gångna sommaren (1909) åtnjöt jag för växtgeogra
fiska studier ett anslag ur Bjurzonska stipendiefonden från Uppsala 
universitet; för detta ber jag härmed att få tacka. Mina anteck
ningar åro dock mycket ojämna och otillräckliga, hvarför min 
nedan lämnade skildring i många afseenden är ofullständig.

Ett af den moderna svenska växtgeografiens mest diskuterade 
spörsmål är frågan om kvartärtidens klimat. Från Dalarnes nutida 
vegetation kunna hämtas åtskilliga fakta, som tala för tillvaron 
under den postglaciala liden af ett skede, som haft ett lör åtskilliga 
sydliga växter mera gynnsamt klimat än nutidens. Det är därför 
min afsikt att i första rummet meddela några iakttagelser öfver de 
växtsamhällen inom Dalarnes barrskogsregion, hvilka företrädesvis 
hysa Dalaflörans sydliga och sydostliga arter.

I. SYDLIGA ARTER I BARRSKOG SR EG IONEN.

De växtsamhällen inom Dalarnes barrskogsregion, som de m. 1. m. 
sydliga växterna tillhöra, kunna föras till två hufvudtyper, sam
hällen l:o med sluten och 2:o med koloniartad vegetation. Till 
det förra slaget höra hufvudsakligen de örtrika barr- och löfskogs- 
typerna, till det senare de s. k. sydlutorna.

A. SLUTNA VÄXTSAMHÄLLEN.
1. NATURSAMHÄLLEN.

Två tämligen väl skilda typer kunna urskiljas bland de slutna 
naturliga växtsamhällen, som inom sig härbärgera sydliga växter.
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Det ena af dessa, granlunden, tillhör barrskogarnas serie, det andra, 
lunddälden, löfskogarnas serie.

a. GRANLUNDAR.
I de högre delarna af den norrländska1 barrskogsregionen före

kommer en granskogstyp, som utmärker sig för en ovanlig växt
lighet och stor rikedom på örter och gräs i fältskikten, granlunden. 
Den är inom Dalarne noggrannare studerad blott inom Hamra 
kronopark; här äro k arak tärs väx ter A thyrium fdix femina, Geranium 
silvaticum, Mulgedium alpinum, Phegopteris drgopteris, Polystichum 
spinulosum och Rnbus saxatilis (Andersson och Hesselman 1907, 
s. 58). Från en synnerligen typisk, men på samma gång ovanligt 
artrik granlund på västsluttningen af Björnberget i Älfdalen (c:a 
450 m. ö. h.) vill jag meddela följande. Markens lutning är ganska 
starkt mot VSV., de ymniga granarna lämna en mycket stark 
skugga.

Skogsskikten äro ej åtskilda. Ymnig är Picea excelsa, enstaka Alnus 
incana och Pinus silvestris.

Snårskikt af tunnsådd Picea excelsa och enstaka Alnus incana.
Fältskikten sammanflyta.
Rikliga: Deschampsia flexuosa, Equisetum silvaticum, Geranium silva

ticum, Linnaia borealis, Melica nutans.
Strödda: Majanthemum bifolium, Myrtillus nigra, Oxalis acetosetla, Paris 

quadrifolia, Phegopteris polypodioides, Picea excelsa, Vaccinium vitis idcea.
Tunnsådda: Carex vaginata (steril), Hieracium slenolepis, Phegopteris 

drgopteris, Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Ranunculus acer, Rubus 
saxatilis, Viola riviniana.

Enstaka: Achillea millefolium (steril), Ajuga pyramidalis (steril), Alche- 
milla fdicaulis, glomerulans, subcrenata och Wichurce, Anemone hepatica, 
Antennaria dioica, Chrysanthemum leucanthemum, Coeloglossum viride, 
Deschampsia ccespilosa, Empetrum nigrum, Fragaria vesca, Geum rivale, 
Hieracium cinerellum, expallidiforme, gilvocaniceps, Iceticeps, mallopodum, 
orbicans, oxylepium och pilosella (steril), Juniperus communis, Listera 
cordata, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum, Melampyrum silvaticum, 
Parnassia palustris, Polygonum viviparum, Pyrola minor, secunda och 
uniflora, Rubus idceus, Solidago virgaurea, Sorbus aucuparia, Taraxacum 
officinale, Trientalis europcea, Veronica officinalis, Viola palustris.

Bottenskiktet utgöres af förutom enstaka Selaginella setaginoides ym
niga mossor i växlande mängd (Dicranum sp., Hylocomium parietinum, 
proliferum och triquetrum, Hypnum crista castrensis, Sphagnum sp.). 1 2

1 Med Norrland menas i det följande ungefär detsamma som Sverige norr om 
ekregionen.

2 I fråga om nomenklaturen följes hufvudsakligen Neuman och Ahlfvengren (1901).
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Endast några hundra meter från den nyss beskrifna anmärktes i 
en annan granlund dessutom Goodyera repens, Lycopodium compla- 
natum och Melampyrum pratense. I en grankäl på sydsluttningen 
af Björnberget växte bl. a. Carex loliacea och Tussilago farfara. Af 
de uppräknade arterna äro Ajuga, Anemone och Viola riviniana af 
en tämligen sydlig karaktär. Alchemilla glomerulans plägar anses 
som subalpin. Anemone hepatica har jag sett i en granlund äfven 
på sluttningen af Ärteråsen i Ore. Öfriga sydliga arter, som af 
mig iakttagits i Dalarnes granlundar, äro Betula verrucosa (Ärteråsen 
i Ore), Platanthera bifolia (Slättberget nära Särna kyrkby) och Viola 
mirabilis (Nafvarnäs i Älfdalen). Af mera nordliga (= subalpina) 
arter har jag vidare blott sett Mulgedium alpinum (Väsaberget och 
mellan Karlsarfvet och Sälen i Älfdalen, mellan Gäfle och Luskärns- 
vallen i Orsa, Slättberget i Särna samt dessutom på flera ställen i 
de besläktade grankälarna). Utom nu nämnda arter har jag i gran
lundar påträffat Coralliorhiza innata (Dåråberg i Älfdalen), Milium 
effusum (Långsjöblecket i Älfdalen), Polygonatum verticillatum (Nafvar
näs i Älfdalen både i granlundar och grankälar stundom ymnig 
tillsammans med bl. a. Coeloglossum, Fragaria vesca, Paris, Ribes 
rubrum och Valeriana excelsa), Succisa pratensis (Dåråberg) samt en 
mängd Archieracium-arter och i grankälar Cirsium heterophyllum 
(nära Dyfversjön i Orsa, Midteltemplet nära Särna kyrkby), Crepis 
paludosa (Midteltemplet) och Stellaria alpestris (nära Dyfversjön). 
I granlundar och grankälar har jag således iakttagit 68 s. k. goda 
arter af kärlväxter; vid en mera ingående undersökning torde an
talet komma att väsentligt ökas. Bland de nu nämnda arterna 
uppges af Andersson och Hesselman (1907) Achillea, Alchemilla>, 
Chrysanthemum, Hieracium pilosella, Platanthera, Prunella och Vero
nica inom Hamra kronopark finnas endast i kulturformationer.

Andersson och Hesselman (1907, s. 65) framhålla om barrskogen, 
således äfven om granlundarna, att »samtliga arter ha en vidare 
utbredning såväl mot norr som mot söder och . . . alltigenom ha en 
mera kosmopolitisk karaktär.» I öfriga delar af norra Dalarne ha 
vi, som jag ofvan sökt uppvisa, delvis en blandning af nordliga och 
sydliga arter.

Huru tog vegetationen sig ut på de lokaler, som nu intagas af 
granlundar, innan granen invandrat? Andersson och Hesselman 
[1907, s. 82 (88)] anse, att alla Hieracium-arter, som i Hamra på
träffats uteslutande i granskogar, invandrat till trakten samtidigt med 
granen. Gäller detta om Hieracium-arlerna, så torde det med lika
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stort skal gälla om alla andra växter, som förekomma endast i 
granskogar (och kultursamhällen). I norra Dalarne förekomma syn
nerligen talrika Archieracia i granlundarna. Af 130 hittills bestämda 
arter från Öfre Dalarnes barrskogsregion har jag iakttagit 51 i gran
lundar, af dessa ha de allra flesta dessutom påträffats i fäbodars 
och byars björkängar. Att så många arter (79) af mig påträffats 
uteslutande i de kulturpåverkade björkängarna, beror därpå, att jag 
förnämligast undersökt dessa, och att individantalet här är mycket 
större an i granskogarna. Jag har visserligen ej själf sett vegeta
tionen inom Hamra kronopark, men väl studerat densamma inom 
norra delen af Orsa socken, således ett område af alldeles samma 
karaktär som Hamra och äfven närbeläget. Här har jag beträf
fande Arcliieraciiim-arterna funnit alldeles samma förhållande som 
i Öfre Dalarne för öfrigt, hvarför jag anser mig kunna påstå, att 
den af Andersson och Hessei.man [1907, s. 82 (88)] dragna slut
satsen, att största delen af Hieracium-arterna i Hamra kronopark 
»under de senaste 300 åren spridts från andra trakter hit in i 
skogarna genom människan», är mindre sannolik. Men ej heller 
kan Öfre Dalarnes Hieracium-flora ha inkommit samtidigt med gra
nen (möjligen kan någon enda art ha gjort det). Detta strider mot 
all erfarenhet om Hieracium-arternas utbredning. Sernander (1893, 
s. 32) åter anser granlundarnas undervegetation vara en rest af en 
förutvarande lundartad löfskogsvegetation. Till denna åsikt måste 
jag ansluta mig. Hieracium-arterna liksom största delen af gran
lundarnas öfriga flora ha med all sannolikhet förekommit på 
samma ståndorter, där de nu finnas, före granens inträngande i 
vegetationen. Man kan nämligen knappast tänka sig, att dessa 
friska moränsluttningar med delvis ganska hög fuktighet varit be
vuxna med magra tallhedar eller ljungrika tallskogar, som i Öfre 
Dalarnes vegetation äro så godt som de enda nutida skogssanihäl- 
lena med undantag af granskogarna. Enligt min mening måste här 
ha växt antingen en ört- och gräsrik tallskog eller något löfskogs- 
samhälle af lundartad typ. Då man genom undersökningar af 
Hedström (1893), Andersson (1902) och mig själf (Samuelsson 
1900) känner, hvilken stor utbredning de ädla löfträden i forna 
tider haft i Öfre Dalarne liksom i hela nedre delen af den norr
ländska barrskogsregionen, inser man, att dessa hort förekomma 
företrädesvis på ståndorter al den beskaffenhet, som utmärker gran
lundarna (och äfven lunddälderna). Jag anser därför vegetationen



i dessa till stor del utgöra en reliktformation. Att inga ädla löfträd 
kvarlefva beror kanske delvis på den starka skugga, som granarna 
lämna.

b. LUNDDÄLDER.

Lunddälder äro i Dalarne vidt utbredda. De förekomma hufvud- 
sakligen utefter älfvar och åar, beklädande dessas nipbranter och 
raviner, samt i de mera högländta trakterna dessutom utefter bäc
kar som en randformation mot barrskogssamhällena.

Synnerligen typiska lunddälder af det förra slaget har jag sett 
bl. a. i Ljusteråns dalsystem (Säters och Gustafs socknar). Här in
taga de dock mindre partier af nipbranterna i förhållande till de 
nedan skildrade björkängarna. Det förnämsta trädet är här Alnus 
incana. Utom åtskilliga arter, som nedan nämnas bland björk
ängarnas vegetation, har jag antecknat bl. a. följande, som ej äro 
allmänna i större delen af Dalarne:

Actcea spicata, Adoxa moschatellina, Carex digitata, Chrysosplenium 
alternifolium, Circcea alpina, Draba nemorosa, Equisetum hiemale, 
Impatiens noli tangere, Laminin album, Onoclea struthiopteris, Stellaria 
longifolia och nemorum, Taraxacum hvtum *obscurans (det. H. Dahl- 
stedt), Vicia silvalica, Viola epipsila och umbrosa.1

Af Kröningssvärd (1843) och Indebetou (1879) uppges som före
kommande i Säterdalen utom åtskilliga af de redan nämnda Aco
nitum napellus, Hamulus lupulus, Lactuca muralis, Paris quadrifolia, 
Stachys silvatica, Triticum caninum (alla sannolikt tillhörande lund- 
dälderna), Calamagrostis purpurea, Populus balsamifera, Salix triandra 
(dessa tre finnas troligen i strandsnåren, Salix liar jag själf sett), 
Barbaren strida, Veronica beccabunga (sannolikt vid själfva ån), Carex 
aquatilis och Phleum alpinum (dessa bägge har jag själf sett på en 
fuktig äng vid Solfvarboån). Af de nu nämnda ha Aconitum, Hu- 
mulus, Lamium och Populus med säkerhet utkommit från den när
belägna staden/ — Ett stort antal af de nu nämnda växterna be
finna sig här ganska nära sin nordgräns inom Dalarne.

Där bäckarna rinna genom skogssamhällena, kantas de af ett 
vanligen mycket smalt bälte af lunddäldsvegetation. Detta samhälle 
är från Dalarne kändt genom Andersson och Hesselman (1907). 1 2

1 På norra sidan af Dalälfven (Stora Skedvi socken) har jag dessutom sett Cam
panula Irachelium, Corylus avellana, Scrophularia nodosa (alla vid Västerby), Geum 
urbanum och iirbanuin x riva le (vid Kvista).

2 Sannolikt är äfven Draba införd. Jag såg den vid en gångstig.
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Af dem framhålles, att i lunddälderna inom Hamra kronopark 
uppträda såväl nordliga som sydliga typer (s. 64). Af de senare 
vill jag här nämna Polggonatum officinale, Pteris aquilina, Rhamnus 
frangula och Viburnum opulus, af de förra Gnaphalium norvegicum, 
Saussurea alpina och Tofeldia palustris. Till denna skildring har 
jag ej mycket att tillägga. Dock vill jag här uppräkna de arter, 
jag anträffade i en lunddäld nära landsvägen mellan Blybergs by 
och järnvägsstation (Älfdalen), och som ej finnas antecknade från 
lunddälderna i Hamra, nämligen

Carex canescens, Ccrastium vulgare, Equisetum silvalicum, Geiim rivale. 
Hieracium canipes, Linncea borealis, Myrtillus nigra, Polgstichum spinu- 
losum, Prunella vulgaris, Pgrola rotundifolia, Ranunculus acer och repens, 
Veronica officinalis, Viola palustris och umbrosa.

Dessutom vill jag meddela en förteckning på de växter, som på
träffades på en liten ö i en bäck i närheten af Gåsvarf (Älfdalen).

Rikliga: Alnus incana, Deschampsia ccespitosa, Galium boreale, Maj- 
anthemum bifolium, Phegopteris polgpodioides, Valeriana excelsa.

Strödda: Cirsium heterophgllum, Rubus saxatilis, Spircea ulmaria, 
Taraxacum officinale, Viola epipsila och palustris.

Tunnsådda: Carex vaginala, Ranunculus acer.
Enstaka: Alchemilla alpestris, filicaulis och glomerulans, Angelica sil- 

vestris, Botrychium lunaria, Carex pallescens, Crepis paludosa, Geum rivale, 
Hieracium constringens, Melica nulans, Oxalis acelosella, Parnussia palu
stris, Phegopteris dryopteris, Picea excelsa, Pinguicula vulgaris, Potentilla 
erecta, Prunella vulgaris, Salix pentandra, Solidago virgaurea, Succisa pra
tensis, Trientalis europcea, Viola montana.

Ingen af dessa bägge lunddälder hyser inom sig några utprägladt 
nordliga eller sydliga arter. Sydlig är däremot Alnus glutinosa, som 
jag sett i lunddälder på sluttningen af Ärteråsen i Ore, nära Kansbol 
och vid Vika i Mora samt mellan Kjättbo och Vänjans kyrkby (till
sammans med bl. a. Athgrium filix femina, Calamagrostis purpurea, 
Carex loliacea och tenella, Coralliorhiza innala, Paris quadrifolia).1 
Alla dessa platser ligga 200—300 m. ö. h. Anemone hepatica har 
jag sett i en lunddäld vid Fjäcka i Ore (här äfven Ribes rubrum). 
Af subalpina växter har jag sett Aconitum septrentionale (Mjågen och 
Gåsvarf i Älfdalen), Angelica officinalis f. norvegica (Åsen i Tran- 
strand) och Saussurea alpina (Gåsvarf och nedanför Hykjeberget i 
Älfdalen, nära Gasjövallen i Särna). Öfriga anmärkningsvärda växter,

1 Dessutom har jag sett densamma i myrkanter i den sistnämnda trakten och 
vid Fredriksberg i Säfsnäs, i strandsnår vid Harsjön i Järna samt på åtskilliga 
punkter i södra Dalarne.
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som af mig antecknats från lunddälder, äro Actcea spicata (Älfros 
i Särna), Convallaria majalis (Lillfjäten i Idre) samt åtskilliga Ar- 
chieracia. Jag har ej själf i Öfre Dalarne sett något af de ädla löf- 
träden i någon lunddäld. Men enligt benäget meddelande af läro
verksadjunkten K. P. Hägerström i Västerås förekomma vid den 
s. k. Rödjningen nära Johannisholm i Vänjan bl. a. Adam spicata, 
Ainas glutinosa, Hierochloa odorata, Lonicera xylosteum, Pyrola me
dia, Tilia ulmifolia. Enligt hvad jag erfor om denna plats vid ett 
hastigt besök vid Johannisholm 1908, ha vi här just att göra med 
en lunddäld. Som ett sällsynt vackert exempel på ett samhälle med 
ädla löfträd inom ett Dalarne närbeläget område vill jag nämna 
den vegetation, som enligt Birger (1906) förekommer utefter Lind- 
tjärnsbäcken i Loos (Hälsingland). Här växa bl. a. Acer platanoides 
(ett 70-tal buskar), Actcea spicata, Alnus glutinosa, Convallaria majalis, 
Fragaria vesca, Goodyera repens, Lonicera xylosteum, Pteris aquilina, 
Pyrola chlorantha, Rhamnus frangula, Viburnum opulus, Viola riui- 
niana.1

Jag har nu sökt visa, att vi i lunddälderna finna en blandning 
af nordliga och sydliga typer. Den förste, som fäst afseende vid 
detta förhållande, torde vara Högbom (1906, s. 323). Men äfven ur 
äldre litteratur kunna med lätthet exempel af samma slag upple
tas. På grund af det ovanliga intresse, de erbjuda, vill jag särskildt 
påpeka den vegetation, som finnes på några bland de af Holmgren 
(1909) beskrifna almförekomsterna i Norrland, nämligen de vid 
bäckstränder belägna, där tydligen i en typisk lunddäldsvegetation 
utom Ulmus montana åtskilliga sydliga växter förekomma. Själf 
har jag vid Lönnån i Borgsjö (Medelpad) sett Ulmus i en lunddäld. 
Vidare kan jag ej underlåta att omnämna det af Örtenblad (1894, 
s. 47) beskrifna almbeståndet på en ö i »Bredsillre» i Rätan (Jämt
land).

2. KULTURPÅVERKADE SAMHÄLLEN.

De nu skildrade formationstyperna, hvilka sinsemellan äro myc
ket nära besläktade och försedda med kontinuerliga öfvergångar, 
äro i det allra närmaste oberörda af den mänskliga kulturen och 
ha karaktären af verkliga natursamhällen. Genom trädbeståndets

1 Enligt Holmgren (1909, s. 59 förekommer här äfven Ulmus montana. Hvar- 
ifrån denna uppgift härstammar, känner jag ej.
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undanskaffande eller utglesnande och den årliga afmejningen af 
fältskikten öfvergå de till en serie nära besläktade formationer, som 
jag skulle vilja kalla björkängar. Det är detta samhälle, hvars 
olika varianter gå under sådana namn som björkbacke (Hult 1885, 
s. 191; Sernander 1902, s. 19), ängar och ängsbackar (Collinder 
1909, s. 25), fältbackar och lundar (Norrlin 1871, s. 34 och 36)
o. s. v. Samhället, som är föga studeradt, har en mycket stor ut
bredning öfver hela barrskogsregionen i Fennoscandia.1

I sin mest typiska form förekommer björkängen på sluttande, 
näringsrik och ej alltför torr mark. Det högsta skogsskiktet är of
tast dåligt utbildadt, träden tillhöra hufvudsakligen det lägsta skogs
skiktet och till någon del snårskiktet. Det viktigaste trädet är utan 
jämförelse Betula odorata. Träden äro liksom i löfängarna ofta 
gruppvis anordnade, lämnande mellan sig större eller mindre öppna 
ängar.” Den fysiognomiska likheten med löfängen ärt. o. m. stun
dom så stor, att man kunde vara böjd att i likhet med Johansson 
(1902) använda detta namn.

Löfängen är som bekant den svenska ekllorans egentliga hemvist. 
Enligt Hesselman (1904, s. 312), som ingående studerat de svenska 
löfängarna, karaktäriseras en typisk löfäng bl. a. af förekomsten i 
densamma af ett stort antal ädla löfträd. Hesselman uppger, att 
de nordligaste utposterna af typiska löfängar förekomma i Dalarne, 
Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. Såsom exempel på en 
löfängs förekomst inom Dalarne nämnes Osmundsberget i Boda 
socken (s. 315). Någon verklig löfäng förekommer dock icke här, 
då, såvidt jag känner, ej ett enda s. k. ädelt löfträd är anträffadt. 
De växtsamhällen, som hysa de talrika sydliga växter, som finnas 
här, äro att räkna till björkängarna samt sydlutarna. Verkliga 
löfängar, med ädla löfträd som karaktärsväxter i skogsskikten, fin
nas endast i sydostligaste delen af Dalarne (jfr Andersson 1902, s. 
105).

En viktig skillnad mellan löfängen och björkängen är enligt mitt 
förmenande, att medan löfängen, om den lämnas åt sig själf, är att 1 2

1 De s. k. björkbackarna och aspdungarna inom ekregionen höra i allmänhet ej 
till alldeles samma formationsserie. I dessa äro vanligen risen och skogsmossorna 
vida mera dominerande. Den af mig afsedda typen finnes dock äfven; själf har jag 
sett fullt typiska björkängar af det nu afsedda slaget på flera ställen i trakten af 
Jönköping.

2 Det torde vara dessa öppna ängar, som närmast afses med benämningarna 
ängsbackar, fältbackar o. s. v.
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i hufvudsak betrakta som en slutformation, har björkängen som 
nyss nämndt människan att tacka för sin tillvaro. Att dess utveck
ling ej åter inledes i barrskogarnas och lunddäldernas serier beror 
på den årliga slattern, som hindrar buskar och träd att annat än 
i spridda exemplar utvecklas. Ur lunddälder uppkomna björk- 
ängar förekomma framför allt inom området för de marina älf- 
sedimenten, nämligen på sluttningarna mot älfvar och åar, äfvensom 
på de planare partierna på dalbottnarna, där fuktigheten ej är allt
för stor. Äfven ofvanför den s. k. marina gränsen förekommer denna 
typ, så känner jag den t. ex. från flera ställen i Älfdalen utefter 
Öster-Dalälfven; likaledes har med säkerhet en stor del af de fuktigare 
partierna af fäbodvallarnas björkängar uppstått ur lunddälder kring 
bäckar och källor. Ur granlundar uppkomna björkängar åter före
komma företrädesvis inom högre belägna byar och fäbodställen på 
moränmark.1 Att vid en beskrifning af björkängarnas formations- 
serie skilja på dessa ur olika formationer uppkomna typer vore 
mycket olämpligt, hvarför jag också här behandlar dem tillsam
mans.

Alltefter markens olika beskaffenhet kan man urskilja åtminstone 
två varianter af björkängen. Den ena af dessa förekommer för
nämligast på m. 1. m. sluttande maxdc, där friare ytor förefinnas 
mellan träd- och buskgrupperna, = björkbacke. På mera fuk
tig mark uppträder den andra varianten, där ett grundt torflager täc
ker själfva jordgrunden. Den påträffas på nästan plan mark eller 
utefter bäckar, som rinna genom björkängarna, = fuktig björk
äng. Som en tredje typ kan möjligen uppställas björklunden, 
som dock står lunddälderna, understundom strandsnåret mycket 
nära. Här stå träden, till stor del tillhörande snårskiktet, tätare. 
Högväxta gräs och örter växa och slingra sig i buskarna. Af nå
gon tillfällighet har först buskvegetationen blifvit så tät, att fältskik
ten ej längre afmejas. Stundom kan denna variants uppkomst bero 
pä moränens alltför stora blockrikedom. En indelning af löfäng- 
arna med xddt gående parallelism har gjorts af Hesselman (1904, s. 
338); framför allt gäller detta om björkbacken, som motsvarar Ge
ranium silvaticum-ängen, och den fuktiga björkängen, som motsva
rar Sesleria-ä ngen.

1 Af de mindre yppiga barrskogssamhällena uppstår björkskogen i egentlig me- 
ning (jfr Hult 1885, s. 192). Här spela risen hufvudroUen i fältskikten.
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a. BJÖRKBACKAR.

Synnerligen vackra björkbackar, uppkomna ur lunddälder, har 
jag sett i Ljusteråns dalsystem (jfr ofvan s. 5). Här förekomma alla 
öfvergångar mellan lunddälderna och björkbackarna. Den rikaste 
vegetationen finnes på de mot söder och öster oftast brant sluttande 
dalsidorna. Betula odorata ersättes till stor del af Alnus incana. 
Från typiska björkbackar har jag antecknat bl. a. följande arter, 
som ej äro allmänna genom större delen af Dalarne:

Ajuga pyramidalis, Alchemilla glomerulans, Anemone hepatica, Are- 
naria trinervia, Campanula persicifolia, Coeloglossum viride, Crepis 
prcemorsa, Lonicera xylosteum, Orobus vernus, Platanthera bifolia, 
Primula officinalis, Ranunculus polyanthemos, Ribes alpinum, Silene 
nutans, Thalictrum simplex, Tilia ulmifolia, Verbascum thapsus, Ve
ronica verna, Viburnum opulus, Viola mirabilis, montana och rivi- 
niana.

På fuktigare ängar ha iakttagits:
Carex capillaris, Ophioglossum vulgatum, Polygala vulgare (alla i 

Nordalen), Poa hybrida (vid Tingsvallen).
De allra flesta af de nu från björkängarna nämnda äro sydliga 

arter, endast Alchemilla och Viola montana äro af mera nordlig prä
gel; Carex, Coeloglossum, Poa och Thalictrum äro utbredda genom 
åtminstone större delen af Skandinavien.

Inom Öfre Dalarne förekomma de yppigaste och på sydliga väx
ter rikaste björkbackarna inom Siljanstraktens silurområde. Tre 
ståndortsanteckningar från Boda socken äro meddelade af Johans
son (1902, s. 8 o. följ.). Oaktadt dessa gifva en ganska god före
ställning om vegetationen inom silurområdets björkbackar, vill jag 
här meddela ytterligare två ståndortsanteckningar.

Vid Gulleråsens by (Boda) utskärs ur en björk-aspbacke, sluttande 
c:a 80° mot öster, en profyta å 100 kvm. Nedanför backen vidtog en 
sidländt äng. Marken bestod af en starkt kalkhaltig morän. Prof- 
ytan utvaldes, där ett snår af Lonicera coerulea förekom; strax utan
för densamma växte en buske af Lonicera xylosteum. På grund af 
buskarnas täthet torde det ifrågavarande partiet ej vara föremål för 
slåtter (l927/7 09).

Det högsta skogsskiktet saknas. Det lägsta skogsskiktet är re- 
presenteradt af tunnsådd Populus tremula.

Snårskikt af enstaka Alnus incana och strödd Populus tremula.
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Fältskikten sammanflyta.
Strödda: Calamagrostis arundinacea, Melampyrum silvaticum.
Tunnsådda: Agrostis vulgaris, Alchemilla subcrenata (1. strigosula), Ane

mone hepatica, Campanula rotundifolia, Carex ornithopoda, Fragaria vesca, 
Lonicera coerulea, Pimpinella saxifraga, Rubus saxatilis.

Enstaka: Achillea millefolium, Alchemilla Murbeckiana och Wichurce, 
Anemone nemorosa, Antennaria dioica, Anthoxanthum odoratum, Anthris- 
cus silvestris, Betula odorala, Botrgchium lunaria, Briza media, Chrysan
themum leucanthemum, Coeloglossum viride, Convallaria majalis, Daphne 
mezereum, Deschampsia flexuosa, Equisetum silvaticum, Festuca ovina och 
rubra, Galium uliginosum, Gentiana campestris *suecica, Geranium silvati
cum, Hieracium auricula, gilvocaniceps, glomeratum (coli.), irrugans, Iceti- 
ceps, orbicans, prcepilulatum, Schlegelii och semiglobosum, Hypericum qua- 
drangulum, Hypochceris maculata, Juniperus communis, Lathyrus pratensis, 
Luzula pilosa, Majanthemum bifolium, Melica nutans, Paris quadrifolia, 
Picea excelsa, Plantago media, Poa pratensis, Polygala amarellum, Polygo
num viviparum, Populus tremula, Potentilla erecta och verna, Prunella 
vulgaris, Pyrola rotundifolia, Ranunculus acer, Rhinanthus minor, Solidago 
virgaurea, Stellaria graminea, Succisa pratensis, Taraxacum officinale, Tri- 
entalis europcea, Trifolium pratense, Vciccinium vitis idcea, Valeriana excelsa, 
Veronica chamcedrys och officinalis, Vicia cracca och sepium, Viola arena- 
ria, canina och mirabilis.

Bottenskikt af strödda mossor, Peltigera sp. o. s. v. Marken täckes 
till största delen af gamla löf.

Inom Arfvets by i Ore socken förekomma på sluttningarna mot 
Oresjön ovanligt yppiga björkbackar; berggrunden utgöres här till 
största delen af silurisk kalksten. I en mot öster svagt sluttande 
björkbacke utskärs en profyta af 400 kvm. Marken är nästan all
deles jämn, endast kring trädbaserna något tufvig. Vegetationen är 
fullkomligt likformig. Denna björkbacke bildar dock öfvergång 
till de fuktiga björkängarna (l980/7 09).

Af skogsskikten är blott det lägsta utveckladt och utgöres af tunnsådd 
Betula odorata.

Snårskiktet utgöres af enstaka Ainus incana, Betula odorala, Salix 
caprea och cinerea.

Fältskikten sammanflyta.
Strödda: Carex capillaris, Cirsium heterophyllum.
Tunnsådda: Anemone hepatica, Angelica silvestris, Antennaria dioica, 

Briza media, Centaurea jacea, Chrysanthemum leucanthemum, Convallaria 
majalis, Crepis paludosa, Deschampsia cirspilosa, Euphrasia tenuis, Festuca 
ovina, Geum rivale, Linum catharticum, Potentilla erecta, Primula farinosa, 
Pyrola rotundifolia, Rhinanthus minor, Tofieldia palustris, Vicia cracca.

Enstaka: Achillea millefolium, Agrostis stolonifera och vulgaris, Alche
milla subcrenata (1. strigosula), Alnus incana, Anemone nemorosa, Anthox
anthum odoratum, Betula odorata, Calamagrostis arundinacea, Calluna vul
garis, Campanula rotundifolia, Carex flava, ornithopoda, pallescens och
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vaginala, Carum carvi, Cirsiuni palmtre, Coeloglossum viride, Empetram 
nigrum, Epilobium angustifolium, Festuca rubra, Fragaria vesca, Galium 
boreale och uliginosum, Gentiana amarella * lingulata, Geranium silvati- 
cum, Geum rivale, Gymnadenia conopea, Hieracium acroleucum, amplifica- 
tum, auricula, constringens, lepidulum, orbicans, pellucidum, progrediens, 
similigerum och subpellucidum, Juniperus communis, Lathyrus pratensis, 
Leontodon autumnalis, Listera ovata, Lotus corniculatus, Luzula campestris 
och pilosa, Majanthemum bifolium, Melampyrum pratense och silvaticum, 
Melica nutans, Molinia coerulea, Myrtillus uliginosa, Paris quadrifolia, Par- 
nassia palustris, Phegopteris dryopteris, Phleum pratense, Pinus silvestris, 
Plantago media, Platanthera bifolia, Polygala amarellum, Polygonum vivi- 
parum, Prunella vulgaris, Pyrola secunda, Ranunculus acer, Rhamnus 
frangula, Rubus saxatilis, Salix aurila, nigricans och pentandra, Selagi- 
nella selaginoides, Solidago virgaurea, Sorbus aucuparia, Spircea ulmaria, 
Succisa pratensis, Taraxacum officinale, Trientalis europcea, Trifolium pra
tense, repens och spadiceum, Vaccinium vitis idtva, Veronica chamcedrys, 
Viola montana.

Bottenskikt med ymniga mossor, dessutom strödda blad af Anten
naria dioica i täta tufvor.

Karaktäristiska för björkbacken äro den stora artrikedomen och 
den låga frekvens, som utmärker fältskiktens arter; i björkbacken 
vid Gulleråsenha endast Calamagrostis arundinacea och Melampyrum 
silvaticum, vid Arfvet Carex capillaris och Cirsium heterophyllum 
högre frekvens än tunnsådd. I björkbacken vid Arfvet ingå ej mindre 
än 94 arter (Hieracia oberäknade); ett så stort antal arter torde vara 
mycket sällsynt i ett svenskt växtsamhälle.

Utom de nu nämnda arterna har jag från björkbackar äfven an
tecknat: i Arfvet Orobus vernus och Vida silvatica, hvarjämte jag 
på platsen erfor, att Cgpripedium calceolus förekom i samma slags 
formation; vid Gulleråsen Pyrola media samt på Osmundsberget i 
Boda Crepis prcemorsa och Phegopteris robertiana. Af Johansson 
(1902) upptagas 13 arter, som ej af mig antecknats, hvarför hela 
antalet goda arter, som äro med säkerhet kända från björkbackar 
inom Siljanstraktens silurområde, uppgår till 135, hvilket utgör mer 
än en fjärdedel af alla från Öfre Dalarne kända arter.

Utom silurområdet äro björkbackarna ej lika rika på arter, men 
äro dock i allmänhet en trakts artrikaste samhälle.

Inom Älfdalen har jag från björkbackar antecknat följande mera 
anmärkningsvärda växter: Ajuga pyramidalis (flerstädes), Alchemilla 
glomerulans (d:o), Anemone hepatica (Blyberg), Briza media (d:o), Carex 
capillaris (flerstädes), ericetorum (Gåsvarf), ornithopoda (d:o) och pi- 
lulifera (Evetsberg), Centaurea jacea (Blyberg), Coralliorhiza innata 
(Dåråberg), Fragaria vesca (mångenstädes), Gentiana nivalis (Evets-



berg), Gnaphaliiim norvegicum (flerstädes), Lonicera xylosteum (Blv- 
berg), Orobus tuberosus (flerstädes), Phleum alpinum (d:o), Poa alpina 
(d:o), Rhamnus frangula (Blyberg), Salix depressa (Nybolet) ocb phy- 
licifolia (Evetsberg), Thalictrum simplex (flerstädes), Viburnum opulus 
(Blyberg).

Bland de från öfriga trakter af mig anmärkta äro särskildt att 
nämna Campanula persicifolia (Garsås i Mora), Orobus vernus (Ris
berg i Järna), Ranunculus polyanthemos (Garsås) och Thlaspi alpestre 
(Ärteråsen i Ore).

b. FUKTIGA BJÖRKÄNGAR.

Som exempel på fuktiga björkängar vill jag meddela ståndorts- 
anteckningar, den ena inom silurområdet från Arfvet i Ore, den 
andra från stranden af Öster-Dalälfven inom Öster-Myckeläng i 
Älfdalen.

»Vikängen» utgör en nästan alldeles plan del af Arfvets by, be
lägen endast några få meter öfver Oresjöns yta. På en plats, där 
ytan var nästan jämn, endast med obetydliga tufvor närmast trä
den, utskärs en profyta å c:a 500 kvm.

Af skogsskikten finnes endast det lägsta representeradt af tunnsådd Be
tula odorata.

Snårskiktet utgöres af strödd Betula odorata, tunnsådd Salix nigri
cans samt enstaka Pinas silvestris, Rhamnus frangula, Salix cinerea ocli 
pentandra, Sorbus aucuparia.

Fältskikten sammanflyta.
Strödda: Agrostis stolonifera, Convallaria majalis, Equisetum palustre, 

Festuca ovina, Molinia coerulea, Potenlilla erecla, Primula farinosa, Scir- 
pus ccespitosus, Viola palustris.

Tunnsådda: Betula odorata, Briza media, Carex capillaris och panicea, 
Galium boreale, Juniperus communis, Polygonum viviparum, Selaginella 
selaginoides.

Enstaka: Andromeda polifolia, Anemone nemorosa, Angelica silvestris, 
Antennaria dioica, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia, Carex /lava, 
Goodenoughii och vaginata, Centaurea jacea, Chrysanthemum leucanthe- 
mum, Cirsium heterophyllum och palustre, Empetrum nigrum, Epilobium 
angustifolium, Euphrasia tenuis, Festuca rubra, Galium uliginosum, Geum 
rivate, Gymnadenia conopea, Hieracium auricula, diaphanoides, helsingicum, 
involution och similigerum, Lonicera coerulea (2 ex,), Luzula campestris, 
Majanthemum bifolium, Melica nutans, Menyanthes trifoliata, Myrtillus nigra 
och uliginosa, Oxycoccus palustris, Parnassia palustris, Picea excelsa, Pin- 
guicula vulgaris, Pinus silvestris, Polygala amarellum, Potentilla verna,
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Prunella vulgaris, Pyrola rolundifolia, Ranunculus acer, Rhinanthus minor, 
Rubus saxatilis, Sceptrnm carolinum, Solidago virgaurea, Spircea ulmaria. 
Succisa pratensis, Tofieldia palustris, Trientalis europcea, Trifolium praten
se, Vaccinium vitis idcea, Vicia cracca, Viola montana.

Bottenskikt af rikliga—ymniga mossor (Polytrichum sp. och Sphagnum 
sp. på tufvor, Hylocomium parietinum).

Nedanför Öster-Myckelängs by i Älfdalen finnas vidsträckta ängar 
ett par meter ofvan Öster-Dalälfvens lågvaltensnivå; de öfversvämmas 
delvis af starkare vårfloder. Till största delen äro dessa strandängar 
bevuxna af rikliga buskar, men h. o. d. finnas mindre öppna par
tier, som äro föremål för slätter. I ett sådant utskärs en profyta å 
c:a 100 kvm.; markytan är här nästan plan, dock finnas några låga 
tufvor af Sphagna, bevuxna med Calluna vulgaris (l923/e06).

Rikliga: Calluna vulgaris (på tufvorna), Carex ericetorum, Festuca ovina, 
Nardus strida (mellan tufvorna).

Strödda: Agrostis sp. (steril), Anemone nemorosa, Convallaria majalis, 
Deschampsia flexuosa. Molinia coerulea, Saussurea alpina, Scirpus ccespito- 
sus, Succisa pratensis.

Tunnsådda: Antennaria dioica, Bartschia alpina, Carex ornithopoda, 
Cirsium heterophyllum, Hieracium auricula, Hypochceris maculata, Polygo
num viviparum, Potentilla erecta, Ranunculus acer, Tofieldia palustris.

Enstaka: Achillea millefolium, Alchemilla filicaulis, Andromeda poli folia, 
Angelica silvestris, Anthoxanthum odoratum, Betula odorata, Campanula 
rotundifolia, Carex capillaris, flava och panicea, Chrysanthemum leucanthe- 
mum, Deschampsia ccespitosa, Equisetum pratense, Eriophorum alpinum, 
Galium boreale och uliginosum, Geranium silvaticum, Geum rivale, Gymna- 
denia conopea, Hieracium umbellatum, Juniperus communis, Lotus corni- 
culatus, Luzula campestris, Myrtillus uliginosa, Parnassia palustris, Pimpi- 
nella saxifraga, Pinguicula vulgaris, Pinus silvestris, Prunella vulgaris, 
Ranunculus auricomus, Rhinanthus minor, Rubus arcticus, Salix nigricans, 
Solidago virgaurea, Spircea ulmaria, Taraxacum officinale, Thalictrum sim
plex, Trifolium sp. (steril), Vicia cracca, Viola montana och palustris.

Bottenskikt af riklig Selaginella selaginoides samt ymniga mossor 
och lafvar (hufvudsakligen på tufvorna), t. ex. Cetraria islandica, Cladonioe, 
Peltigera canina, Sphagna etc. I

I alldeles likartad vegetation i närheten ha af mig dessutom iakt
tagits följande mera anmärkningsvärda växter: Alchemilla pubescens, 
Carex Buxbaumi, Gentiana campestris *suecica, Lathyrus pratensis, 
Lonicera xylostenm, Polygonatum verticillatum, Primula farinosa, Ri- 
bes alpinum, Sceptrum carolinum, Trollius europceus och Viola epip- 
sila. På flera ställen (Risberg i Järna, Fredriksberg i Säfsnäs och 
Ärteråsen i Ore) har jag iakttagit yppiga bestånd af Mulgedium al-



pinum inom ifrågavarande formation. Vid Tandö i Lima har jag 
iakttagit Arnica montana och Sceptrum carolinum tillsammans i en 
fuktig björkäng nära Väster-Dalälfven.

Artantalet i de fuktiga björkängarna är således mycket stort. 25 
arter ha upptagits, hvilka ej förut uppgifvits för björkbackarna. 
De flesta af dessa äro mera fuktighetsälskande än de öfriga. Sum
man af alla från björkängar inom Öfre Dalarne nu uppräknade ar
ter utgör 173, ett antal som vid noggrannare undersökningar torde 
komma att ökas till minst 200. Af de nämnda arterna befinna sig 
åtminstone följande nära sin nordgräns inom denna del af Sve
rige :

Ajuga pyramidalis, Alchemilla pubescens, Anemone hepatica och 
nemorosa, Arnica montana, Briza media, Carex ericetorum, ornithopoda 
och pilulifera, Centaurea jacea, Crepis prccmorsa, Linum catharticum, 
Listera ovata, Lonicera coerulea och xylosteum, Orobus tuberosus och 
vernus, Phegopteris robertiana, Platanthera bifolia, Polygala amarellum, 
Primula farinosa, Ranunculus polyahthemos, Rhamnus frangula, Ri- 
bes alpinum, Salix cinerea, Trifolium medium, Viburnum opulus, 
Vicia silvatica, Viola canina och mirabilis.

Af dessa förekomma visserligen åtskilliga äfven i de västra de
larna af Härjedalen, Jämtland och Lappland, men hit ha de kom
mit från respektive arters utbredningsområden i Norge, ett under 
de senare åren af åtskilliga författare studeradt förhållande.1 Nordliga 
arter i björkängarnas vegetation äro:

Alchemilla glomerulans, Bartschia alpina, Gentiana nivalis, Gna- 
phalium norvegicum, Mulgedium alpinum, Phleum alpinum, Poa alpina, 
Salix phylicifolia, Saussurea alpina, Sceptrum carolinum, Tofieldia pa
lustris och Viola montana.

Förut har jag påstått, att björkängarna genom människans åtgö
rande uppkommit ur granlundar och lunddälder. En granskning 
af vegetationen på skogshyggen visar, huru fältskiktarternas fre
kvens förändras på grund af den ökade ljustillgången. Man påträf
far nu äfven blommande exemplar af flera arter, som i natursam
hällena endast förekomma i enstaka sterila exemplar. Det är lik
väl ej min mening, att alla björkängens arter härstamma från dessa 
(l. andra) natursamhällen. Detta gäller blott det öfverväldigande 
flertalet. Från de närliggande kulturmarkerna invandra så små
ningom för traktens ursprungliga flora alldeles främmande arter.

1 Någon växt, som invandrat till Dalarne från väster, känner jag för närva
rande ej.
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Att med säkerhet uppge, hvilka dessa äro, är mycket svårt eller 
för närvarande t. o. m. omöjligt.

Utan att bestrida, att flera arter kunna vara genom människan 
införda, vågar jag för närvarande bland de från björkängar nämnda 
arterna beteckna såsom högst sannolikt införda endast Aquilegia 
vulgaris, Phleum pratense, Thlaspi alpestre och Trifolium spadi- 
ceum.

Som redan förut framhållits, äro de fuktiga björkängarna analoga 
med Hesselmans Sesleria-ängar. Af de 76 arter, som af Hessel- 
man (1904, s. 336 o. 342) uppges från Sesleria-ängarna i Roslagen, 
saknas endast 22 arter (= 29 % af hela antalet) i Öfre Dalarnes 
fuktiga björkängar. Bland dessa äro blott följande ej funna inom 
Öfre Dalarne: Carex glauca och pulicaris, Geranium sanguineum, 
Plantago lanceolata och Polygala vulgare. Bland de arter åter, som 
antecknats från Öfre Dalarne, men som ej upptagas af Hesselman, 
äro de nordliga viktigast. Af de af Hesselman (1904, s. 338) upp- 
gifna karaktärsväxterna för SesZerza-ängarna ingå alla utom Carex 
pulicaris som m. 1. m. karaktäristiska element i Öfre Dalarnes fuk
tiga björkängar. Primula farinosa är visserligen sällsynt utom Sil- 
janstraktens silurområde, men så mycket allmännare inom detsamma. 
Sesleria coerulea har jag ej själf påträffat, men enligt Johansson 
(1900, s. 266) förekommer den inom silurområdet »i några kalk
ängar, stundom massvis och täckande». — Fysiognomiskt motsvara 
mina björkbackar Hesselmans Geranium silvaticum-ängar, men an
talet gemensamma arter är vida mindre än i fråga om de fuktiga 
björkängarna. Utom de ädla löfträden saknas i björkbackarna 
många af de egentliga löfängarnas mest karaktäristiska arter.

En af de få tämligen ingående skildringar af björkängarnas ve
getation, som finnas, är lämnad af Norrlin (l87l). Björkängarna 
tillhöra de formationsserier, han kallar lundar, fältbackar och fuktiga 
ängar. Björkbackarna synas närmast motsvara Norrlins friskare 
fältbackar (s. 37). Såsom tillhörande dessa uppräknas 130 arter 
(utom Hieracid)', från björkbackarna inom Dalarnes silurområde ha 
af mig och Johansson (1902) antecknats 135 arter. Af dessa äro 
72 gemensamma. Detta utvisar en likhet, som måste betraktas så
som oväntadt stor, då man betänker, att de båda områdena ligga 1

1 Thlaspi har inkommit på de allra senaste åren. Själf har jag iakttagit den i 
Ore: Näset (åker 1909) och Arteråsen (björkbacke 1909); Mora: Kråkberg och Vika 
(vägkanter 1909); Alfdalen: Nvbolet (timotejvall 1906) och Öster-Myckeläng (väg
kant 1908).



på ett afstånd från hvarandra, som öfverstiger 1,000 km.1 Som sär- 
skildt anmärkningsvärd vill jag framhålla förekomsten af Lonicera 
coerulea inom bägge områdena. Denna förekommer inom Fenno- 
candia blott i den allra östligaste delen af det växtgeografiska Fin
land samt i Sverige på några få ställen i Dalarne och Västmanland. 
Af de svenska fyndorterna befinner sig en grupp inom Siljanstrak- 
tens silurområde (Boda och Ore socknar), en annan grupp i Nora 
bergslag (Västmanland), hvarjämte den är känd från ett par isolerade 
fyndorter i södra Dalarne (Grangärde och Sundborns socknar).1 2 I 
Finland förekommer den i alla provinser, som ligga öster om Fin
lands politiska gräns utom Lapponia tulomensis samt dessutom i 
Kuusamo (S.klan, Kihlman, Hjelt 1889, s. 97), den når sålunda 
fram ända till Ishafvets kuster. På Kolahalföns centrala delar går
den åtminstone upp i allra öfversta delen af barrskogsregionen (Woro- 
ninsk, Kihlman 1890, s. 232) och synes företrädesvis finnas i strandsnår 
(s. 197 o. 232). Vid byn Ponoj finnes den i björkregionen (Fei.lman1869, 
s. XLV). I Onega-Karelen finnes den enligt Norrlin (1871, s. 27) »på 
mångahanda lokaler, ss. på backar, i lundar och ofta äfven på tufvor i 
kärr och annan fuktig mark». Den synes hufvudsakligen förekomma 
i åtminstone något kulturpåverkade växtsamhällen. Huruvida den i 
Sverige finnes i något alldeles opåverkadt natursamhälle, känner jag 
ej. Emellertid förekommer den ganska rikligt i Osmundsbergets 
(Boda, Dal arne) nedan skildrade västbrant i ett samhälle, som är 
relativt litet förändradt af människan. Utanför Fennoscandia finnes 
den (Areschoug 1867, s. 16) genom större delen af norra Nord
amerika, Sibirien och norra Ryssland ända fram till de ryska Ös
tersjöprovinserna samt vidare i Alperna, Apenninerna och Pyrené
erna- Fyndorterna i Dalarne och Västmanland befinna sig på ett 
afstånd af c:a 500 km. från de närmasteextraskandinaviska. Iden 
norrländska barrskogsregionens centrala delar förekomma utom 
Lonicera coerulea några arter, som här uppträda långt skilda från 
sitt öfriga osteuropeiskt-asiatiska utbredningsområde, t. ex. Cala- 
magrostis chalgbcea, Glyceria remota, Phaca alpina och Pulsatilla pa-

1 En fullständigare undersökning af Dalarnes björkbackar kommer säkerligen att 
väsentligt öka antalet gemensamma arter.

2 Möjligen finnes den äfven i Blyberg i Ålfdalen. Ett exemplar härifrån, insam- 
ladt af G. F. Haglund, finnes i Botaniska museet i Uppsala. Trots flera besök i 
Blyberg bar jag ej funnit den, blott Lonicera xylosteum. Som Haglund ej för mig 
kunde utvisa busken, hvarifrån exemplaret insamlats, är det troligt, att detta här
stammar från något odladt exemplar.

Svensl; Ilotanisk Tidskrift 1910. 2



18

tens. Möjligen skulle man kunna förklara dessas förekomst på den 
skandinaviska halfön som en kvarlefva från ett forntida mera sam
manhängande utbredningsområde. Om så vore fallet, borde de väl 
finnas på några enstaka punkter i det mellanliggande barrskogs
området. Wille (1905, s. 336) har uttalat möjligheten, att Phaca 
spridts till sitt nuvarande utbredningsområde i södra Norrland (och 
Dalarne) genom fåglar. Att så skett i fråga om Lonicera, anser jag 
sannolikt. Den kan omöjligt vara relikt från något varmare kli
matskede af den postglaciala tiden, då den som nämndt går ända 
upp i björkregionen på Kolahalfön. Ej heller kan den gärna tol
kas som någon subglacial relikt; häremot talar ju bland annat dess 
egenskap af karaktärsväxt på växlande ståndorter i Onega-Kare- 
len. En tredje möjlighet vore, att den skulle kunna tolkas som 
relikt från ett kontinentalt klimatskede. Men dess nästan cirkum- 
polära utbredning inom barrskogsbältet talar ej härför. Som be
kant odlas Lonicera coernlea ganska allmänt i trädgårdar i Sverige. 
Möjligheten, att den skulle liksom t. ex. Berberis vulgaris och Sam- 
bucus racemosa spridt sig ur trädgårdarna genom bärätande fåglar, 
vore ju ej alldeles utesluten. Men hvarför skulle den i så fall vara 
i Sverige inskränkt till ett begränsadt område i den centrala delen 
af Svealand? Allt synes mig därför tala för, att Lonicera coernlea 
genom bärätande fåglar förts till någon af fyndorterna i Dalarne 
eller Västmanland. En gång inkommen har den lätt kunnat spri
das vidare genom fåglar. Att den förekommer inom ett så obetyd
ligt område synes då också tala för en tämligen ringa ålder i Sve
riges kvartära vegetation. Anderssons (1906, s. 73) åsikt, att Lo
nicera coerulea invandrat under Ancylustidens mest kontinentala skede, 
anser jag därför mindre sannolik.

B. KOLONISTSAMHÄLLEN.
SYDLUTOR.

I alla delar af Sverige anses bergsrötter vara rika fyndorter för 
s. k. sällsynta växter. Särskildt hvad Norrland beträffar, ha sedan 
lång tid tillbaka flera s. k. sydlutor varit uppmärksammade såsom 
växtplatser för sydliga växter, som här förekomma långt norr om 
sitt egentliga utbredningsområde. Vegetationen är här endast på 
mindre fläckar sluten. Växterna förekomma till största delen som 
kolonister i sprickor och afsatser på bergen och nedanför de ofta
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höga branterna i rasmarken. Den först beskrifna sydlutan är be
lägen just inom Dalarne (Hykjeberget i Älfdalen, se nedan).

Inom Nybergets by i Stora Skedvi (södra Dalarne) är vegetatio
nen tack vare förekomsten af kalk ovanligt rik på i trakten säll
synta växter. Vid västra ändan af Dammsjön höjer sig ett lågt 
berg med i dagen gående urkalksten. Genom bortröjning af skogs- 
skikten har vegetationen särskildt på södra och östra sidorna an
tagit en mycket xerofil prägel. De närmast nedanför branten be
lägna partierna äro till största delen utbildade som en mycket ton- 
örtbacke med ofta sluten vegetation. I nedanstående förteckning 
på de anträffade arterna ingå de, som förekomma såväl i själfva 
branten, som omedelbart nedanför densamma.1 Här växa:

Achillea millefolium, Actcea spicata, Ayrostis vulgaris, Alchemilla micans 
och pasloralis, + Ainas incana, Anemone hepatica, + Antennaria dioica, 
Anthoxanthum odoratum, Aquilegia vulgaris, Arabis arenosa *suecica och 
hirsuta, Arenaria serpy Hi folia, Asplenium trichomanes, Avenastrum pratense, 
+ Iletula verrucosa, Briza media, Calamagrostis epigeios, Campanula per- 
sicifolia, rapunculoides och rotundifolia, Carex digitala, pilulifera och
vaginata, Centaurea jacea, Cerastium vulgare, Chrysanthemum leucanthe- 
mum, Convallaria majalis, + Cystopteris fragilis, Dactylis glomerata, 
Dianthus deltoides, Draba incana och verna, Epilobium montanum,
Erigeron acer, Euphrasia brevipila, + Festuca ovina, + Fragaria vesca, 
Galium boreale och verum, Gentiana campestris * suecica, + Geranium 
roberlianum, Geum urbanum, Herniaria glabra, Hieracium chlorellum,
pilosella (coll.), pubescens (coll.) och umbellatnm, Hypericum quadrangu- 
lum, + Juniperus communis, + Lathyrus pratensis, Libanotis mon- 
tana, Lonicera xylosteum, + Lotus corniculatus, Luzula pilosa, +
Melica nutans, + Orobus tuberosus, + Picea excelsa, Pimpinella saxifraga, 
+ Pinus silvestris, Plantago media, Poa compressa och pratensis, Polygo- 
natum officinale, + Polypodium vulgare, + Populus tremula, + Polen- 
lilla argentea och verna, Primula officinalis, Prunus padus, + Pteris 
aquilina, Pulsatilla vernalis, Pyrola media och secunda, Ranunculus acer och 
polyanthemos, Ribes grossularia och rubrum, Rosa cinnamomea, + Ru- 
bus idceus och saxatilis, Salix caprea, Scleranthus animus, Sedum acre, 
+ Solidago virgaurea, + Sorbus aucuparia, Spircea ulmaria, Stellaria 
graminea, Succisa pratensis, Taraxacum officinale, Thcilictrum simplex, Tri- 
chera arvensis, Trifolium medium, Turritis glabra, Urtica dioica, -f Vacci- 
nium vitis ideea, -(- Verbascum thapsus, Veronica chamcedrys, + officina
lis och verna, Vicia craccci, + Viola arenaria, canina, mirabilis och tri
color.

Vi finna således här 100 s. k. goda arter. Af dessa ha dock 
säkerligen många invandrat hit från de närbelägna åkrarna och

1 Visserligen få vi på detta sätt ej bilden af ett fullt enhetligt växtsamhälle, men 
en uppdelning torde vara svår att företaga.
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trädgårdarna. Som de säkraste kulturelementen räknar jag Aqui- 
legia, Arabis arenosa *suecica, Campanula rapunculoides, Cerastium, 
Dactglis, Ribes grossularia och Urtica, men äfven flera af de öfriga 
torde höra hit.

I sydbranten af och rasmarken nedanför det närbelägna Mörta- 
berget, ett gnejsberg på alla sidor, äfven nedanför branten bevuxet 
med barrskog, växa utom åtskilliga af de nyss uppräknade (i listan 
öfver dessa utmärkta med + ):

Asplenium septentrionale, Calamagrostis arundinacea, Calluna vulgaris, 
neschampsia flexuosa, Epilobium ang as ti folium, Galeopsis bifida (/. rosca 
och sulfurescens), Hieracium rodense, Lathgrus silvestris, Mgrtillus nigra, 
Phegopteris dryopteris och polijpodioides, Polgstichum spinulosum, Silene 
rupestris, Viscaria vulgaris och Woodsia ilvensis.

På bägge dessa platser ingår ett ovanligt stort antal ekväxter. 
De allra sydligaste af dessa torde vara Avenastrum, Herniaria och 
Libanotis (den sistnämnda är inom Dalarne funnen endast här.) 
Däremot finnas inga arter af utprägladt subalpin karaktär.

Under sin resa genom Dalarne år 1734 besökte Linné Hykje- 
berget i Älfdalen. Detta berg stupar med en lodrät brant af c:a 
100 m:s höjd rakt åt söder. I den nedanför denna brant belägna 
rasmarken (c:a 500 m. ö. b.) förekommer ett egenartadt växtsam
hälle. Linné (1734) uppräknar härifrån 11 af de märkligaste växterna, 
nämligen Acer platanoides, Asplenium trichomanes, Astragalus glycg- 
phgllns, Geranium robertianum, Polggonatum officinale, Polgpodium 
vulgare, Pgrola uniflora, Silene rupestris, Tilia ulmifolia, Verbascum 
thapsus och Viola mirabilis. Efter Linnés tid bar berget besökts 
många gånger af skilda personer. Kröningssvärd (1830 o. 1843) 
uppger från Hykjeberget dessutom: Actcea spicata, Daphne mezereum, 
Equisetum scirpoides,1 Melica nutans, Poa aspera, Pulsatilla vernalis, 
Pgrola chlorantha och minor samt Ribes alpinum. Indebetou (1879, 
s. 28) upptager Epilobium alpinum, som jag emellertid påvisat vara 
E. collinum Sv. Bot. Tidskr. 1909, s. (95)]. Slutligen ger Andersson 
(1903, s. 46) en skildring af fyndorten, grundad uteslutande på de 
ofullständiga uppgifter, som återfinnas hos Indebetou (1879). Han 
anser som sannolikt, att fjällväxterna Epilobium »alpinum», Equi
setum scirpoides och Poa aspera ha sin hemvist på bergets »kalla, 
skuggrika nordsida». Detta är ej fallet åtminstone i fråga om Epi
lobium och Poa. Af mig besöktes berget 1912/706; några iakttagelser

1 Kröningssvärd upptager (1843, s. 54) E. variegatum, Indebetou: (1879, s. 47) 
E. scirpoides.
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vid detta besök har jag förut meddelat (Samuelsson 1906, s. 159). 
Bland nya växter har jag här upptagit Anemone hepatica, Arenaria 
trinervia, Pyrola media och Pteris aquilina. Jag kan nu tillägga:

Antennaria dioica, Arctostaphylos uva ursi, Asplenium septentrionale, Athy- 
rium fllix femina, Betula verrucosa, Calamagrostis arundinacea, Coeloglos- 
sum viride, Convallaria majalis, Epilobium angustifolium, Festuca ovina, 
Frag aria vesca, Geranium silvaticum, Hieracium chlorellum, cfr. crocatum 
(i knopp), oxylepium, pellucidum och stenolepis, Lotus corniculatus, Lyco
podium claoatum f. tagopus, Melampgrum pratense och silvaticum, Mgr- 
tillus nigra, Paris quadrifolia, Picea excelsa, Pinus silvestris, Rubus idceus 
och saxatilis, Salix caprea, Sedum unnuum, Solidago virgaurea, Sorbus 
aucuparia, Vaccinium vitis idtea, Veronica officinalis, Viola riviniana, Wood- 
sia itvensis.

Bland de af andra förut uppgifna arterna återfann jag alla utom 
Asplenium trichomanes, Equisetum, Geranium robertianum, Pulsatilla. 
Ribcs och Viola mirabilis.

Ofvan ha uppräknats 55 arter (utom Hieracia) från Hykjebergets 
sydluta. Denna lista torde dock ingalunda vara fullständig, då jag 
ej hade tillfälle att följa rasmarken i hela dess utsträckning. Bland 
de nu nämnda ha Acer, Anemone, Arenaria, Asplenium septentrionale 
och trichomanes, Astragalus, Epilobium collinum, Geranium rober
tianum, Ribes, Tilia och Verbascum här sin högsta och nordligaste 
kända förekomst inom Dalarne.1 Nordliga arter äro Equisetum, Hie
racium cfr. crocatum, Lycopodium och Poa.

Särskildt inom Öfre Dalarnes porfyrområde finnas många andra 
berg med m. 1. m. branta stup mot söder. De enda som af mig 
besökts äro Björnberget och Vitturn i Älfdalen, men på intetdera 
stället påträffade jag någon särskildt sydlig art.

Osmundsberget i Boda har länge varit bekant för sin rikedom 
på för Dalarne sällsynta växter. Berggrunden utgöres af Leptaena- 
kalk (af silurisk ålder). Det är så väl branten mot väster som 
björkängarna på sluttningarna, som hysa en synnerligen rik flora. 
Själf hann jag vid ett besök (19 21/7 09) endast anteckna de arter, 
som förekommo i själfva branten, där kalkstenen går i dagen.

Det högsta skogsskiktet utgöres af strödd Betula odorata samt en
staka Atnus incana och Populus tremula.

Snftrskiktet utgöres af tunnsådd Betula odorata samt enstaka Picea 
excelsa, Populus tremula, Salix caprea och Sorbus aucuparia.

Fältskikten sammanflyta.

1 De öfriga, som af äldre författare uppges här nå sin nordgräns, äro funna 
längre norrut.



Strödda: Alchemilla subcrenata (1. strigosula), Anemone hepalica (K.1), 
Calamaqrostis arundinacea, Convallaria maialis, Poa nemoralis, Viola mira- 
bilis (K. )

Tunnsådda: Betula odorata, Daphne mezereum (K.), Festuca ovina, Fra
il aria vesca, Juniperus communis, Lonicera xylosleum (K.), Melica nutans 
(K.), Phegopteris robertiana (K.), Rubus saxatilis, Solidago virgaurea, Triti- 
cum caninum (K.).

Enstaka: Actcea spicata (K.), Alchemilla Wichurce, Anemone nemorosa, 
Antennaria dioica, Anthriscus silvestris, Botrychium lunaria (K.), Briza 
media, Campanula rotundifolia, Carex digilata (K.), Carum carvi, Chrys
anthemum leucanthemum, Coeloglossum viride (K.), Cystopleris fragilis, 
Deschampsia ccespitosa, Epilobium angustifolium, Geranium silvaticum, 
Geum rivale, Hieracium canipes, expallidiforme, Iceticeps, orbicans och sil
vaticum, Hypochceris maculata, Lonicera coerulea (K.), Luzula pilosa, Me- 
lampyrum pratense och silvaticum, Orobus vernus (K.), Oxalis cicetosella, 
Paris quadrifolia (K ), Pimpinella saxifraga, Plantago media, Polygala 
amarellum (K.), Populus tremula, Prunus padus, Pyrola secunda, Ranun
culus acer, Ribes alpinum (K.), Rubus idams, Salix nigricans, Sedum acre 
(jfr Johansson 1900, s. 264), Taraxacum officinale, Trientalis europcea, Trifo
lium medium och pratense, Tussilago farfara, Vaccinium vitis idcea, Vale
riana excelsa, Veronica chamcedrys, Vicia cracca och silvatica (K.), Viola 
arenaria och riviniana.

Kröningssvärd uppger (1830 o. 1843) dessutom såsom förekom
mande på Osmundsberget: Botrychium virginianum, Carex ornitho- 
poda, Coralliorhiza innala, Cypripedium calceolus, Equisetum scir- 
poides (jfr ofvan s. 20, noten), Fesluca »rubra V glaucescens», Hiera
cium prenanthoides, Linum catharticum, Listera ovata och Thalictrum 
simplex. Indebetou (1879) upptager utom en del af dessa endast 
Hieracium crocatum och Woodsia hyperborea. Af dessa senast nämnda 
har jag själf sett Linum och Listera i björkängar, där troligen äfven 
de öfriga äro hemma med undantag af Equisetum och Woodsia, 
som torde finnas i branten.

Åtskilliga af de nu nämnda arterna befinna sig här nära sin nord
västgräns inom Dalarne (jfr ofvan s. 15), men blott för Phegopteris 
robertiana och Sedum acre" känner jag inga nordligare eller väst
ligare fyndorter. Af nordlig karaktär äro Equisetum, Hieracium 
crocatum och prenanthoides " samt Woodsia.

Först på sista tiden har dessa märkliga sydlutors vegetation blifvit 
föremål för närmare undersökningar. Men äfven i den äldre lit-

1 De med »K.» utmärkta återfinnas hos Kröningssvärd (1830 o. 1843).
Sedum acre förekommer inplanterad på kyrkogårdsmuren i Mora.

1 Att fullt förstå, hvad som menas med de bägge /heraciiim-arterna är ej lätt, 
i hvarje fall afses nordliga typer (sådana af crocatum-typ äro af mig funna fler
städes i Ore). Oriktigt är således att liksom Andersson (1903, s. 47) betrakta dem 
som sydliga.
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teraturen finnas spridda uppgifter. Att söka göra någon samman
ställning af vår nuvarande kännedom om sydlutornas vegetation 
anser jag ej lämpligt, då vi ha att vänta en sådan från annat håll 
(jfr Birger 1908, s. 24). Ett gemensamt drag för så godt som alla 
noggrannare undersökta lokaler är deras stora rikedom på för trak
tens öfriga vegetation främmande växter, såväl utpräglade fjäll
växter som typiska ekväxter (jfr Birger 1908, s. 24).

Innan vi gå vidare, vill jag meddela några nya fyndorter för s. k. 
fjällväxter, som påträffats inom Dalarnes barrskogsregion.1 De flesta 
af dessa äro förut funna på andra platser. Dessutom äro Aconitum 
septentrionale, Alchemilla alpina, Aspidium lonchitis, Batrachium pau- 
cistamineum * eradicatum, Festuca ovina f. vivipara, Lycopodium alpi- 
num, Phyllodoce coerulea, Pinguicula villosa, Ranunculus hyperboreus 
och Woodsia hyperborea förut funna inom barrskogsregionen.

Till de förut publicerade fyndorterna kan jag lägga följande (åt
minstone till största delen) nya:

Alchemilla glomerulans: Idre: Lillfjäten1 2; Särna: Särnabyn, Gasjö- 
vallen; Älfdalen: t. allm. i björkängar, vid bäckar etc.; Mora: Kansbol; 
Orsa: Döfängarna, Untorp, Tägtsberg; Transtrand: Vörderås; Järna: 
Skamhed; Säfsnäs: Fredriksberg (i ett dike); St. Skedvi: Söder-Sätra 
vid Grådarna och Stenshäcken; Säter: mellan Mårtensgård och Johannis
berg, Tingsvallen, Ängarne.

Angelica officinalis f. norvegica: Idre: prästgårdens äng (1881 C. G. An
dersson i B. M.3), Lillfjäten (vid älfven); Särna: Ifeden (vid en bäck), 
Särnabyn (d:o); Transtrand: Åsen, Källan (vid en bäck); Lima: Tand
sjö (K. P. Hagerström).

Arctostaphylos alpina: Transtrand: Hormundsberget (Hägerström).
Bartschia alpina: Särna: Stickmyrsbäcken (G. A. Ringselle och E. 

Pettersson enl. Birger); Älfdalen: Öster-och Väster-Myckeläng, Kåtilla 
(strandäng).

Carex alpina: Idre: Lillfjäten (vid en bäck); Älfdalen: Långö (käll
drag), Karlsarfvet (d:o), Gåsvarf (dike); Hamra: Acksjöberget (M. Östman 
enl. Birger).

C. atrata: Idre: Lillfjäten (fuktig björkskog).

1 För en del af dessa uppgifter har jag att tacka doktor E. Håglund, som ställt 
till mitt förfogande de talrika lokaluppgifter, som insamlats af herr A. Hagi.und, 
för några andra doktor S. Birger och adjunkten K. P. Hägerström. Slutligen har 
jag äfven upptagit de uppgifter, som kunna hämtas ur herbariet å Botaniska mu
seet i Uppsala.

2 När intet annat angifves, har jag alltid själf iakttagit växten å fyndorten i fråga.
3 »R. M.» afser Riksmuseet i Stockholm, »U. M.» Botaniska museet i Uppsala.
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C. capitata: Ore: Furudal (G. Clason i R. M.); Rättvik: Öjabv (1851 
Johanson i U. M.).

Cyslopteris montana: Rättvik: Östbjörka (1897 H. W. Abnell i U. M ).
Epilobium alsinifolium: Särna: Heden (bäckkant); Mora (B. Zetter- 

ström i U. M.); Transtrand: ofvanför Millarsätern (i en bäck).
E. alsinifolium Xpalustre: Särna: Heden (bäckkant); Transtrand (med 

föreg.).
E. anagallidifolium: Transtrand (med föreg.).
E. dauuricum: Idre: Lillfjäten; Älfdalen: i källor och bäckar t. ex. 

Aspdalen, Ribbåsen, Björnberg, Öster-Myckeläng; Orsa: nära Dyfversjön 
(i en bäck); Ore: Fjäcka (källa); Rättvik: Vikarbyn (1851 Johanson i 
U. M.).

E. Hornemanni i källor och bäckar: Idre: Lillfjäten, Löskjesvallen; 
Särna: Särnabyn, Gasjövallen; Älfdalen: Porfyrverket (1820 Hb. Wahlen
berg i U. M.), Långsjöblecket, Nafvarnäs, Ribbåsen, Klitten, Björnberg, 
Lokbodarne, Evetsberg; Orsa: mellan Oreho och Loberget, Korpimäki; 
Transtrand: ofvanför Millarsätern.

E. Hornemanni X alsinifolium: Transtrand (med föreg.).
E. Hornemanni X palustre: Idre: Lillfjäten (bäckkant); Älfdalen: Björn

berg (källa), Evetsberg (d:o).
E. lactiflorum: Idre: Lillfjäten (bäckkant); Älfdalen: Långsjöblecket 

(bäck), Björnberg (granskog); Våmhus: nära Dyfversjön (bäck); Orsa: 
Korpimäki; Transtrand: (med flera föreg.).

Equisetum scirpoides: Ore: Fjäcka (på kalkhällar); Rättvik: Born 
(G. Hellsing).

E. tenellum: Orsa: Kyrkbyn (Ä. Björk); Sollerö: Bengtsarfvet, på 
stranden af Siljan.

Erigeron acer *elongatus: Idre: Lillfjäten (björkskog); Älfdalen: Jol
len (strandäng).

Eriophorum Scheuchzeri: Älfdalen: Porfyrverket.
Gentiana nivalis: Idre kapell (1886 O. Olofsson i U. M.); Älfdalen: 

Näset (vägkant), Evetsberg; Orsa: Björken (Björk); Hamra: Acksjöberget 
(Östman enl. Birger); Boda: Osmundsberget (K. H. Petersson), Silfver- 
bergsgrufvan (1881 O. Indebetou i R. M.).

Gnaphalium norvegicum: Idre: Lillfjäten; Älfdalen: Bunkrisbodarne, 
Okbodarne, Dåråberg, Evetsberg, Nafvarnäs, Ribbåsen; Orsa: Korpimäki 
(björkskog), Döfängarna, Gälte (hårdvall), Luskärnsvallen (d:o); Tran
strand: Klittfallet på Hormundsberget (Hägerström);' Lima: Fennings- 
bergs fäbodvall (id.).

Hieracium adspersum: Särna: Särnabyn (vägkant).
Lycopodium clavatum f. lagopus: Älfdalen: Hykjeberget, Skärklitt, 

Åsen, Dåråberg, Väsa.
Mulgedium alpinum: Särna: Midteltemplet, Slättberget; Älfdalen: 

mellan Karlsarfvet och Sälen, Väsaberget; Orsa: mellan Luskärnsvallen 
och Gäfle, nära Dyfversjön, Djurberga (Björk); Ore: Ärteråsen; Rätt
vik: Dådran vid Prästbodarne (Hellsing); Bjursås: Baggarfvet (H. Jo
hansson), Liholns by (id.), Fjällgrycksbo (id.); Transtrand: Hemfjället 
(granlundar), Klittfallet (Hägerström); Lima: Fenningsberg (id.); Järna:



Risberg; Säfsnäs: Fredriksberg; Grangärde: Laxsjön (1888 O. Olofsson 
i U. M.).

Petasites frigidus: Idre: Skärvagen (Hellsing), Lillfjäten (strandang).
Poa aspera: Älfdalen: Björnberget (rasmark), Öster-Myckeläng ])å älf- 

stranden vid Storbrått.
Sagina saxatilis: Sä ma: Stenvallen (Hellsing).
Salix glauca: Idre: Lillfjäten (strandäng); Särna: Foskvallen, Gasjön, 

Heden, Slättberget.
S. hastata: Idre: Lillfjäten (strandäng).
Saussurea alpina: Idre: Lillfjäten; Särna: Foskvallen, Heden, Särna- 

byn, Midteltemplet, Gasjövallen; Älfdalen: Yttre Nafvardalen, Nafvarnäs, 
Långö (källdrag), nedanför Hykjeberget, Bredvad, Lillåsen, Karlsarfvet, 
Öster- och Väster-Myckeläng, Gåsvarf; Mora: Vika (fuktig äng); Orsa: 
Hornberga (Björk), nära Dyfversjön (bäckkant), nära Döfängarna, mellan 
Harpkojan och Gäsen på åtskilliga ställen (myrkanter etc.).

Sceptrum carolinum: Idre: Lillfjäten; Särna: Heden; Älfdalen: Naf
varnäs, Dåråberg, Blvberg; Vänj an: Kyrkbyn (Hägerström); Mora: Sand
ängarna, Vika; Ore; Arfvet i Vikängen; Rättvik: Östbjörka (K. Johans
son), Dådran vid Lassesudden (Hellsing), Västbjörka (1887 A. Forsberg 
i R. M.); Leksand: Västgärde (K. Johansson), Sjugare (Hillström i R. M.); 
Bjursås: Lustebo (K. Johansson), i myrar mellan Finnbo by och Mar 
näs (i Enviken, H. Johansson), Sågsbo (id.), Andersbo (id.); Transtrand: 
Kyrkbyn (fuktig äng); Lima: Östra Tandö; Grangärde: Sunnansjö (K. 
Adolphsson).

Stellaria alpestris: Idre: Lillfjäten, Löskjesvallen; Älfdalen: Bunkris- 
bodarne (kärrkant), Långsjöblecket, Nafvarnäs, Porfyrverket (dike); Orsa: 
Döfängarna, nära Dyfversjön.

Thalictrum alpinum: Mora: Vasslerängarna (Hellsing).
Tofieldia palustris: Särna: Foskvallen; Älfdalen: Nafvarnäs, Dårå

berg, Kåtilla, Dysberg, Öster-Myckeläng; Orsa: nära Dyfversjön (myr), 
Skattungbyn; Ore: Fjäcka; Boda: Kärfsåsen (188,1 Boman i R. M.): Rätt
vik: Born (Hellsing); Bjursås: ofvan prästgården (H. Johansson); 
Transtrand: sluttningen af Hemfjället; Vänj an: Johannisholm (Häger- 
ström).

Viscaria alpina: Rättvik: Dådran vid Klöfvet (Hellsing); Hedemora 
(Hb. E. Fries i L'. M.).

Betula nana, Phleum alpinum, Poa alpina, Salix lapponum och 
plujlicifolia samt Viola montana äro m. 1. m. allmänna i Öfre Da- 
larne och förekomma äfven li. o. d. i södra Dalarne.

Flertalet af de nu nämnda arterna ha i allmänhet i nutiden lika 
stor utbredning inom barrskogsregionens högre delar som ofvan 
densamma. De llesta förekomma utefter häckar, särskildt gäller 
detta om Epilobia och Stellaria, eller på fuktiga ängar ofta utefter 
de större älfvarna. Aconitum och Mulgedium äro karaktärsväxter 
för granlundar och lunddälder (Aconitum är dock sällsynt i Da-
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larne). Några tillhöra björkbackarna. Mera sällsynta nedanför fjäl
lens björkregion äro de öfriga. Carex atrata och Sagina äro inom 
Dalarne funna endast i fjällens omedelbara närhet. Festuca, Salix 
glauca och hastata (Kröningssvärd 1843; Wist-röm 1906), Sceptrum 
och Viscaria äro funna på deltalandet vid Mora, och kunna vara 
recenta nedvandrare. Många af växplatserna för Viscaria utgöras 
af gamla slaggvarp. Blott i bergsbranter (sydlutor?) funna äro 
Asplenium, Lycopodium alpimim (Arosenius 1862, II, b. 1, s. 18) 
och Woodsia (jfr äfven Wiström 1906, s. 7). Poa aspera är funnen 
såväl på stranden af Dalälfven som i bergsbranter. Lycopodium 
clauatum /'. lagopus är ganska vanlig i Älfdalens björkbackar och 
finnes sannolikt, fastän förbisedd, utbredd i de högre delarna af 
hela Norrland. Ardostaphylos och Phyllodoce uppträda i Norrland 
h. o. d. på tallhedar, äfven de afsedda fynden i Älfdalen torde vara 
gjorda i sådana. Hieracium adspersum är funnen som kolonist på 
en vägkant (c:a 500 m. ö. h.). Särskildt märklig är Eriophorum 
Scheuchzeri, som förut är känd från myrar och ängar på fjällen 
eller tämligen nära desamma. Af mig påträffades 1906 två exemp
lar pa kanten af ett dike på botten af den för c:a 15 år sedan 
torrlagda sjön ofvanför Älfdalens gamla porfyrverk. Trots tre som
rars vandringar i Älfdalen har jag ej funnit den på något annat 
ställe. Det torde därför vara sannolikt, att vi bär ha att göra med 
en mycket recent spridning på långt afstånd (närmaste bekanta 
fyndort är belägen på ett afstånd af c:a 50 km.). Alchemilla alpina 
och Angelica äro utom i fjällsocknarna funna i Siljanstraktens 
silurområde. Hvilka formationer Aspidium och Cystopteris tillhöra, 
är mig ej bekant. I

I det föregående ha vi sett, att i alla de typer af växtsamhällen, 
som närmare beskrifvits, nordliga och sydliga växter förekomma 
tillsammans utanför sitt egentliga utbredningsområde. Bägge sla
gen mötas bär ofta inom en och samma fullkomligt enhetliga for
mation. Detta egendomliga förhållande är egentligen först på sista 
tiden mera uppmärksammadt. Dock torde det ha sitt intresse att 
erinra om Norrlins (1871, s. 56) uppgift, att på gungflyna i Onega- 
Karelen tlera subalpina arter sammanträffa med Epipadis palustris 
och Ophrgs myodes. Redan före uppvisandet af denna blandning 
al olika element genom Andersson och Hesselman (l907) samt
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Birger (1908) hade Högbom (1906 o. 1907) diskuterat denna egen
domlighet. Han utgick från en jämförelse mellan förhållandena på 
Norges västkust, där t. ex. Ulmus montana och Dnjas octopetala 
växa tillsammans, och vegetationen vid tvenne almförekomster i 
Jämtland, äfvensom lunddäldernas vegetation (1906, s. 323 o. 338). 
Högbom anser sannolikt, att såväl de alpina som de sydliga arterna 
äro att uppfatta som relikter från ett och samma tidsskede med 
utprägladt maritimt klimat åtminstone i Jämtland. De sydliga arternas 
förekomst som relikter och som fossila skulle då ej med nödvändighet 
utgöra bevis för en högre sommartemperatur under denna tid. Det 
afsedda klimatskedet sammanfaller ungefär med det atlantiska idet 
BnYTT-SERNANDER’ska schemat. Andersson har kraftigt opponerat 
sig mot denna åsikt (Högbom 1907, s. 73) och anser det bevisadt, 
att under Litorinatiden »medeltemperaturerna för de egentliga som
marmånaderna varit högre än i våra dagar . Denna åsikt torde 
för öfrigt delas af alla andra, som sysslat med hithörande frågor. 
Själf har jag på grund af studier af tväuue hasselförande torfmos- 
sar i Öfre Dalarne anslutit mig till denna uppfattning (Samuelsson 

1906). Härvid sökte jag äfven gifva ytterligare stöd åt åt den åsik
ten, att detta varmaste klimat fortfarit under den subboreala peri
oden. Då de senaste årens forskningar på torfmossegeologiens om
råde gifvit ännu mera slöd för denna åsikt, finner jag intet skäl att 
frångå densamma. Under den subboreala perioden, som karaktäri
serades af ett både torrt och varmt (kontinentalt) klimat (Sernan- 

der 1908), böra de under atlantisk tid möjligen konstituerade for
mationer af det slag, Högbom afser, ha sprängts eller sannolikt 
utrotats. Efter den subboreala tiden har klimatet blifvit både fuk
tigare och kallare (den subatlantiska tiden).

I de afsedda växtsamhällena är enligt min åsikt de sydliga och 
de nordliga arternas invandring att förlägga till olika tid. Under 
subboreal lid förekommo i Norrland allmänt på ädla löfträd och 
öfriga sydliga växter rika lundartade formationer. Sedan denna tid 
ha de i stor utsträckning sprängts genom granens inträngande i 
desamma (jfr Sernander 1893, s. 31 o. följ,; Örtenblad 1894, s. 
53; Holmgren 1909, s. 67), särskildi gäller detta de nuvarande 
granlundarna och delvis äfven lunddälderna [jfr särskildt de ofvan 
s. 7 omnämnda almlokalerna och lunddälden (?) vid Lindtjärns- 
bäcken]. Det är därför ganska svårt att afgöra hvilka arter, som 
uppträda som relikter på grund af deras undanträngande genom 
granen, och hvilka arter, som utdött på alla ej särskildt gynnade
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ståndorter på grund af klimatförsämringen. Bägge omständigheterna 
samverka. Som exempel på en art, som fått sitt område i hög 
grad inskränkt vill jag nämna Alnus glutinosa. Jag har som ofvan 
nämndt iakttagit den på flera ställen i lunddälder, men inom Vän
jans högt belägna socken har jag dessutom sett den i kanten af 
myrar, således en ståndort, som ej i allmänhet plägar hysa s. k. 
ekväxter. Örtenblad (1894, s. 55) har förut omtalat förekomsten 
af reliktkolonier af Alnus glutinosa å kärr och kärraktig mark, där 
för stark fuktighet hindrat granen att invandra. Säkrare vittnes
börd om ett varmare klimat lämna sydlutorna. Att sammanträf
fandet af ett större antal för traktens öfriga vegetation främmande 
arter af sydlig natur ej kan bero på någon tillfällighet, är med 
styrka framhållet af bl. a. Grevillius (1895), Sernander (1908) och 
Holmgren (1909). — I björkängarna ingå som ofvan nämndt en 
mängd sydliga arter. Dessa äro likväl ej relikter i den mening, att 
de tillhöra ett växtsamhälle, som konstituerats under ett gynnsam
mare klimat. Men att de i nutiden ha så stor spridning i björk
ängarna, ofta som karaktärsväxter, talar ej heller emot deras egen
skap al relikter i trakten. Att relikter kunna genom människan 
erhålla förbättrade existensmöjligheter känner man förut (jfr An
dersson 1902, s. 136; Sernander 1908, s. 409).

Jag har nu omnämnt några egendomligheter i växternas nutida 
utbredning inom Dalarne, som lättast förklaras genom att antaga 
tillvaron af ett visst skede af den postglaciala tiden, karaktäriseradt 
al ett varmare klimat än nutidens. De viktigaste bevisen för detta 
skedes tillvaro ha dock lämnats af torfmossarnas fossil. Andersson 
11909) har nyligen lämnat en sammanfattning af dessa bevis, till 
hvilkenjag för närvarande ej har något att tillägga utöfver det före
gående. Fyra fyndorter för fossil ek äro kända inom Dalarne, 
nämligen två i trakten af Säter, en nära Hedemora och en vid 
Ludvika (Andersson 1902). Tillsammans med ek äro här åtskilliga 
andra sydliga .växter lunna. Dessa fynd utvisa, att ekregionen, som 
nu nätt och jämnt sträcker sig in i Dalarne, förr omfattat större 
delen af södra Dalarne. Sydlutorna vid Nyberget och björkängarna 
i Ljusteråns dalsystem ligga således inom Litorinatidens ekregion.

Många af de nordliga arterna i de skildrade växtsamhällena ha 
säkerligen under den subatlantiska tiden spridt sig från fjälltrakterna, 
dit de under den subboreala perioden torde till största delen ha va
rit inskränkta. Att de ännu kunna spridas nedåt låglandet, visar hl.
a. förekomsten al flera arter på Dalälfvens deltaland vid Mora. Ser-
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nander anser i motsats mot de flesta andra forskare, som disku
terat frågan om fjällväxters förekomst i barrskogsregionen, att 
dessa fjällväxter i stor utsträckning äro relikter från ett tidigare 
mera sammanhängande utbredningsområde under atlantisk och sub- 
atlantisk tid. Den af mig ofvan lämnade visserligen mycket ofull
ständiga redogörelsen för fjällväxternas förekomst i Dalarnes barr- 
skogsregion lämnar åtminstone intet stöd för denna åsikt.

Vi veta sedan lång tid tillbaka, att trädgränserna i våra fjälltrak
ter förr legat afsevärdt högre än nu. En sammanställning af vår 
kännedom härom är nyligen lämnad af Gavelin (1909). Han tror 
liksom Sernander (1905, s. 8l), att trädgränsen haft detla högre 
läge ännu under subboreal tid, och beräknar dess nedgång till i 
genomsnitt troligen c:a 200 m.1 En mängd lågfjäll, som nu endast 
med obetydliga partier sträcka sig upp i fjällregionen, ha då varit 
bevuxna med barrskog. Med andra ord, vi böra under subatlan- 
tisk tid ej blott ha fått en utvidgning af de förut befintliga fjällens 
alpina region, utan talrika fjäll böra äfven ha nybildats. Vid detta 
förhållande har man fäst mycket liten uppmärksamhet (jfr dock 
Hansen 1904, s. 140; Andersson 1906, s. 65), oaktadt så torde 
ha varit fallet utefter hela den skandinaviska fjällsträckningen (jfr 
särskildt kartorna hos Borg 1904 och Gavelin 1909). Äfven i 
Dalarne har med säkerhet en nybildning af fjäll ägt rum på detta 
sätt. Så vill jag särskildt påpeka, att med all sannolikhet de flesta 
af de fjäll, som nu finnas i Lima och Translrand söder om Gör- 
älfven, varit skogbevuxna under subboreal tid. I all mig tillgäng
lig botanisk eller geologisk litteratur uppges fjällen inom Öfre Da
larne vara inskränkta till Idre, Särna och Transtrands socknar.1 2 
Detta är dock oriktigt. Under mina resor har jag nämligen inom 
Älfdalen och Våmhus (Mora utskogar) påträffat berg, hvilkas top
par äro bevuxna med en typisk fjällhed. Jag har blott besökt Lång- 
sjöblecket i Älfdalen och Andjusvarden i Våmhus, men från dessas 
toppar kunde jag se, att nästan alla högre berg inom norra Älfda
len höjde sig öfver trädgränsen delvis med stora områden, och att 
c:a en mil söder om Andjusvarden låg ytterligare ett fjäll Bösjövar- 
den. Detta, som når en höjd af 691 m. ö. h., torde vara det syd-

1 Gavelin upptager ej det enda fyndet af fossil tall ofvan den nuvarande träd
gränsen, som är gjordt inom Dalarne, nämligen på Långfjället i Idre (jfr Andersson 
1903, s. 64).

2 Arosenius (1862, II, h. 3, s. 16) uppger visserligen, att Andjusvardens och Bö_ 
sjövardens toppar äro kala, men skiljer dem för öfrigt ej från de andra bergen.



ligaste och östligaste fjället i Öster-Dalarne. Andjusvarden torde 
nå ungefär samma höjd som Bösjövarden; Långsjöblecket fann jag 
genom barometerafvägning vara 785 m. ö. h. Öfriga fjäll inom 
Älfdalen torde nå en höjd af 700—800 m. ö. h. Då man betänker, 
att fjällheden på dessa berg har en vertikal utsträckning af några 
tiotal meter och björkregionen likaså, inser man, att de alla ligga 
under den rationella barrskogsgränsen, som enligt Kellgren (1893, 
s. 258) i Dalarne ligger vid omkr. 800 m. ö. h. Alla de afsedda 
bergen ligga inom området för dalaporfyrerna, hvilka enligt An
dersson och Hesselman (1907, s. 85) bära en i jämförelse med 
åtskilliga andra bergarter dålig skogsvegetation. Sannolikt ha vi 
att söka i detta förhållande en af orsakerna till existensen af dessa 
fjällhedar på en så låg nivå. Äfven torde vindexpositionen spela 
en viss roll. Kanske har en skogseld under gångna tider varit den 
ursprungliga orsaken till trädbeståndets försvinnande. Under en 
tid, då i hela Nordeuropa trädgränserna lågo så afsevärdt mycket 
högre än i nutiden, synes det mig otänkbart, att ej dessa nu kala 
bergstoppar varit helt och hållet bevuxna med barrskog.

På toppen af Andjusvarden är utbildad en fjällhed med endast 
mycket få buskar inströdda. Vegetationen är ej fullständigt sluten, 
enär strödda mindre stenar ligga i dagen, andra partier upptagas 
af obevuxet vittringsgrus. På en profyta strax norr om en triangel
punkt anmärktes (l 92,3/708):

Rikliga—ymniga Cladonice, strödda Arciostaphylos alpina, Calluna 
vulgaris, Cetraria nivalis (med enstaka apothecier), Empetrum ni
grum och Myrtillus nigra, tunnsådda Azalea procumbens och Vacci- 
nium vitis ultra, enstaka Alectoria rigida, Betula nana (intill 2 dm. 
hög) och odorata (l ex. 1 dm. högt), Cetraria islandica, Deschampsia 
jlexuosa, Juncus trifidus, Lycopodium selago /'. adpressa, Myrtillus 
uliginosa, Polytrichum sp., Populus tremula (l dm. höga telningar), 
Sorbus aucuparia (l ex. 1 dm. högt) och Stereocaulon sp.

Längre ned på sluttningarna blefvo små låga björkbuskar rikli
gare, likaså Calluna. Här förekommo utom de nyss uppräknade 
äfven:

Epilobium angastifolium, Lycopodium alpinum, clavatum f. lagopus 
och complanatum, Melampyrum pratense, Picea excelsa och Pinus 
silvestris (bägge i buskform), Salix caprea, glauca, nigricans och 
phylicifolia, alla enstaka.

Långsjöbleckets fjällhed hann jag ej att i detalj undersöka. Här 
utgöras fältskikten af m. 1. m. ymnig Calluna med strödda—rikliga
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andra ris, t. ex. Ardostaphylos alpina och uva ursi, Myrtillus nigra, 
Vacciniam vitis idcva, vidare enstaka Lycopodium alpinum och Salix 
depressa. Dessutom förekomma enstaka små buskformiga exemplar 
af Betula odorata, Pinus siluestris, Populus tremula och Sorbus aucu- 
pciria. Äfven här anmärktes Cetraria nivalis med apothecier.

Den från Andjusvarden beskrifna fjällhedstypen är, så vidt inin 
erfarenhet sträcker sig, den typiska för Dalarnes fjäll. Tillägges 
Phyllodoce coerulea, så torde alla fjällväxter, som spela någon större 
roll i fjällhedarnas vegetation, vara nämnda. Lågfjäll af, som det 
synes, alldeles samma typ finnas enligt Birger (1908, s. 106) äfven 
i de närbelägna Härjedalssocknarna Lillherrdal och Linsell. Huru
vida några af dessa nå den höjd, att de med säkerhet ha varit fjäll 
äfven under subboreal tid, är mig ej bekant. Det är dock troligt, 
atl afståndet från Andjusvarden til 1 närmaste fjäll, som existerat 
äfven under den subboreala liden, öfverstiger 50 km. Sernander 
(1899, s. 6) uppger, att i tallhedarna inom barrskogsregionens öfver- 
sla del i Jämtland, Härjedalen och angränsande delar af Norge just 
de alpina arter, jag omnämnt, ganska ofta förekomma. Alla de af 
honom anförda exemplen äro dock hämtade från fjällens omedel
bara närhet. Det skulle ju därför kunna tänkas, att dessa fjällväx
ter funnits i den tallhed, som antagligen under subboreal tid klädde 
bergstopparna. Men som det ej är känd t, all de i nutiden före
komma på de centralskandinaviska tallhedarna på större alstånd 
från fjällen, är ett sådant antagande föga sannolikt. Som vi vidare 
ej känna, att fjällregionens växtsamhällen efter nyssnämnda tid haft 
större utbredning än i nutiden, måste vi antaga, att de typiska fjäll- 
hedsväxter, som nu finnas på dessa bergs toppar, ha spridts på del
vis ganska stora afstånd från topp till topp. Värd att särskildt på
pekas anser jag till sist den inom Sverige fullkomligt enastående 
omständigheten, att en typisk fjällhed innehållande så utprägladt 
alpina arter som de på Andjusvarden växande förekommer på ett 
afstånd af blott 20 km. från en formation, där så köldömma träd 
som lönn och lind ännu växa (Hykjeberget). Finnes samma alpina 
Hora på Bösjövarden, hvilket jag har alla skäl att antaga, minskas 
afståndet till hälften.

* *



II GYPSOPHILA F ASTIGI AT A I MORA-TRAKTEN.

En af Dalarnes märkligaste växter är utan tvifvel Gypsophila fa- 
stigiata. Den anträffades inom Dalarne första gången omkring år 
1820 af C. G. Kröningssvärd på hedmarken öster om vägen mel
lan Kråkberg och Säs fäbodar i Mora (Kröningssvärd 1830, II, s. 
94). På denna plats är den sedermera insamlad flera gånger. Ar 
1831 fann I. G. Clason den »på sandstranden vid färjestaden nära 
Mora kyrka» (enl. ex. i Botaniska museet i Uppsala; jfr äfven 
Kröningssvärd 1843, s. 38). I herbarier har jag dessutom sett 
exemplar från Mora, Kråkberg (1881 J. M. Ahlm; 1886 B. Zetter- 
ström) och Mora, Östnor (1888 G. Zetterström). Under den nu 
gångna sommaren (1909) sökte jag så noggrant som möjligt utreda 
dess förekomst i Moratrakten. Jag fann den på alla ofvannämnda 
fyndorter med undantag af den Ci.AsoYska samt dessutom på 
en ny.

Inom fullt naturliga formationer har jag sett Gypsophila endast i 
tallhedar. Nedan lämnas en lista öfver de arter, jag anträffat till
sammans med Gypsophila i tallhedar, nämligen vid Kråkberg (A), 
mellan Kråkberg och Säs (B), vid Östnor (C) och Bonäs (D).

A BCD
Arctostaphylos nva ursi .......... ..........• str.1 t. — e.
Calluria vulgaris......................... ......... r. r. str. r.
Carex ericetorum......................... ......... e. e. e. e.
Empetrum nigrum .................... .......... t. e. t. t.
Festuca ovina ............................ .......... e. e. e. e.
Gypsophila fastigiata................. ......... e. e. e. e
Hieracium umbellalum.............. ......... — e. — —
Juniperus communis .............. ........ e. e. e. —
Lotus corniculatus...................... ........ e. — t. e
Myrtillus nigra ......................... ......... — — e. —
Picea excelsa................................. ........ — — e. —
Pinus silvestris ......................... ........ r. y. y. r.
Pulsatilla vernalis ............................... — e. — —
Vaccinium vitis idcea.................. ........ str. str. r. t.

Denna nu lämnade öfversikt ger en ganska fullständig bild af 
vegetationen på tallhedarna inom sandområdet mellan Orsasjön och

1 e. = enstaka, t. = tunnsådd, str. = strödd, r. = riklig, y. = ymnig. Prof 
på lafvar från Kråkberg och Östnor ha välvilligt bestämts af fil. kand. Th. C. E. 
Fries, som i desamma funnit Cladonia deformis, gracilis v. hgbrida och v. cornnta 
samt rangiferina, Cetraria islandica (hufvudformen och f crispa), Peltigera aphtosa 
och Stereocaulon paschale.
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Fig. 1. Björkbacke vid Arfvet i Ore socken (Dalarne).
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Fig. 2. Flvgsandsfält nära Bonäs i Mora (Dalarne). Hundt fältet en Festuca rubra- 
formation, innanför en rad Arctostaphylos officinalis-dyner.



Tafl. 2.

!V'..

v&Sy

______
G. Samuelsson foto.

Fig. 3. Ståndort för Gypsophilci fastigiata i Bonäs i Mora (Dalarne). 
Stora fläckar bestå af naken sand.

G. Samuelsson foto.

Fig. 4. Gijpsophila fastigiata i Bonäs i Mora (Dalarne) på ett sandfält.
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Öster-Dalälfven. Dock måste man bortse från Gypsophila, som jag i 
naturliga formationer sett blott på de nu beskrifna punkterna. Sam
manlagda antalet exemplar, jag sett, är omkring 20. Man lägge 
för öfrigt märke till den i jämförelse med tallhedarna i Hamra 
(Andersson och Hesselman 1907, s. 54) mera sydliga prägel, ve
getationen erhåller genom närvaron af utom Gypsophila äfven Carex 
ericetorum och Lolus corniculatiis.

Så snart markens laftäcke blir upprifvet, så att den fina sanden 
blir barlagd, blir genast Gypsophila rikligare. Därför träffar man 
ofta enstaka exemplar efter gångstigar i tallheden. Men äfven fordras 
det, att ljustillgången skall ökas. Därför finner man den utefter 
landsvägar, t. ex. mellan Kråkberg och Säs fäbodar tillsammans 
med, utom flera af de redan förut nämnda arterna, Achillea mille
folium, Agrostis vulgaris, Antennaria dioica, Campanula rotundifolia, 
Deschampsia flexuosa, Erigeron acer, Hieracium auricula och vulga- 
tum, som kanske alla ha människan att tacka för sin närvaro. Som 
en annan ståndort af liknande natur vill jag nämna en 2—5 m. 
djup skärning utefter byvägen mellan Östnors by och den nyss
nämnda landsvägen. I denna skärning växte på den fina sanden 
en kolonistvegetation med enstaka fanerogamer, nämligen Agrostis 
vulgaris, Arctostaphylos uva ursi, Calluna vulgaris, Carex ericetorum, 
Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, Gypsophila fastigiata, Pinus sil- 
vestris och Rumex acetosella, af hvilka flertalet tillhör tallhedarnas 
vegetation.

De bägge fyndorter, där Gypsophila uppträder i någon större 
mängd, äro af en annan natur. Större delen af området mellan 
Orsasjön och Dalälfven utgöres af en nästan jämn sandslätt, som 
begränsas af en vanligen väl markerad c:a 30 m. hög brant (fig. 3) 
mot den bebyggda strandterrassen, som kontinuerligt höjer sig endast 
några få meter öfver Siljans och Orsasjöns yta. På östra kanten 
af platån finnas i stor utsträckning ganska stora, nu skogbevuxna 
flygsandsdyner. Ett par hundra meter väster om södra ändan af 
byn Bonäs finnes ännu ett synnerligen vackert flygsandsfält, som 
sannolikt ej på lång tid varit bundet (fig. 2). På senare år har man 
genom att utlägga ris etc. sökt binda flygsanden, hvarför området 
nu är inskränkt till ungefär hälften. På själfva flygsandsfältet, som 
har sin största utsträckning i riktningen sydost—nordväst, växte blott 
Arctostaphylos uva ursi, Betula verrucosa, Calluna vulgaris, Carex 
ericetorum, Festuca rubra, Hieracium irrugans och umbellatum, Lotus 
corniculatus, Pinus silvestris samt Polytrichum juniperinum. Rundt
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O. Juel foto.
Fig. 5. Öfversandadt individ af Gypsophila fasligiata från Kumbelnäs i Våmhus

(Dalarne). */6.

hela fältet förekom en sluten, några meter bred zon med Festuca 
ruftra-formation. Ett stycke innanför denna funnos efter bägge 
långsidorna en rad Arctostaphylos-dyner, på västra sidan med en-



staka mindre exemplar af Finns silnestris. I centrum förekommo 
stora flacka dyner med Festuca /'«/;/-a-formation. Här anträffades 
Gijpsophila ej.

För c:a 30 år sedan borthöggs en stor del af trädbeståndet i den 
utefter byn Bonäs belägna delen af denna brant, hvilket hade till 
följd, att stora vegetationslösa partier med barlagd sand uppkommo 
(fig. 3). På sina ställen liar sanden också råkat i drift för vinden. 
Tack vare den på detta sätt ökade ljustillgången och sannolikt 
äfven på grund af markens härigenom ökade upphettning har Gyp- 
sophila här spridt sig och blifvit en verklig karaktärsväxt. Jag 
hade i somras tillfälle att konstatera dess allmänna förekomst ända 
från det nyss beskrifna flygsandsfältet utefter hela byn Bonäs samt 
ytterligare framemot Kumbelnäs by i Våmlius socken. Några hundra 
meter söder om Kumbelnäs by hade skogseld härjat i början af 
1890-talet. Tallskog höll nu på att växa upp, men på vissa ställen 
förekom nu flygsand, som öfversandade växterna. Hela området 
hade här karaktären af ett gammalt flygsandslandskap. Äfven här 
var Gijpsophila synnerligen allmän. Ett exemplar, som visar den 
för växter, som äro underkastade regelbunden öfversandning, så 
karaktäristiska skottföljden, är afbildadt å fig. 5.1 Nedan lämnas en 
sammanställning af fyra ståndortsanteckningar, som gjordes inom 
området. A afser vegetationen i branten strax norr om det först 
skildrade flygsandsfältet (lig. 3); B är från branten ungefär midt i 
Bonäs by, härifrån fig. 4; C och D äro från Kumbelnäs, C afser 
vegetationen på ett mot väster sluttande parti, där tallskog är stadd 
i uppväxt, D är från en mot söder exponerad sluttning, där växterna 
regelbundet öfversandas.

Antennaria clioica..........
Anthyllis vulneraria......
Arctostaphylos uva ursi
Betula odorata .............

» verrucosa ..........
Calamagroslis epigeios
Calluna vulgaris ..........
Carex ericelorum ..........
Convallaria majalis......
Deschampsia flexuosa ... 
Empetrum nigrum ......

A B

t.
str. e
— e.

e.

t. e.
e. e.

e.
e.

C D
e.

t. r.
e. —

— s.
str. e.
e. e.

e.

e.

1 Det ifrågavarande exemplaret har välvilligt fotograferats af prof. O. Juel. För 
hjälpen härmed ber jag att få tacka.
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Epilobium angustifoliiim
Erigeron acer..................
Festuca ovina..................

» rubra..................
Ggpsophila fastigiala ....
Hieracium irrugans.......

umbellatum
Juniperus communis ....
Lotus corniculatus .......
Pinus silvestris ..............
Populus tremula..............
Pulsatilla vernalis...........
Rumex acetosella ...........
Salix cap rea ..................
Sorbus aucuparia...........
Vaccinium vitis idcea ....
Vicia cracca ....................
Cladonice .........................
Polgtrichum sp................

A

e.

t.

e.

e.
e.
t.

str

e.
e.

13 C D

t.

e. t. t.
e.
t. t. t.
e.
e. e.

e.
e. — e.

str. str. e.
e. — —
— t. e.
e. — e.
e. —
e.
e. t. e.

e.
str.

De vanligaste arterna återfinnas i den förut meddelade listan å 
i tallhedarna funna arter. De flesta af de nya torde äfven finnas i 
dessa. På lokalen B anträffades dessutom enstaka

Achillea millefolium, Agrostis vulgaris, Chenopodium album, Chrysan
themum leucanthemum, Deschampsia ca’spilosa, Equisetum arvense, Galeopsis 
bifida, Helxine convolvulus, Hieracium auricula, Phleum pratense, Poa pa
lustris och pratensis, Rubus idceus, Spergula arvensis, Stellaria graminea, 
Taraxacum officinale och Tritieum repens,

hvilka alla torde ha de närbelägna åkrarna och gårdarna att tacka 
för sin närvaro.

På ytterligare en lokal fann jag Ggpsophila, nämligen i platå
branten omedelbart väster om Östnors by. Branten sträcker sig 
här ungefär i öster och väster och är bevuxen med reslig tallskog. 
Nedanför densamma ligger en sank kärräng. Helt säkert har förr 
existerat ett strandsnår mellan denna och branten. Nu går här 
en väg, hvarigenom expositionen i brantens nedre del blir mera 
öppen. Detta har haft till följd, att Ggpsophila på senare år i hög 
grad tilltagit i antal (enl. uppgift af en i Östnor bosatt person). 
Att lägga märke till är, att Ggpsophila, såvidt jag såg, uteslutande 
förekommer i nedre delen af denna sydsluttning. Den var allmän 
efter en sträcka af c:a 500 m.; rikligast förekom den, där enstaka 
tallar nedhuggits.
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Högsta skogsskiktet bestod af riklig—ymnig Pinus silvestris.
Lägsta skogsskiktet utgjordes af strödd Pinus silvestris och enstaka 

Picea excel sa.
Snårskiktet bestod af tunnsådd Pinus silvestris.
I fältskikten växte:
Strödda: Ardostaphylos uva ursi, Vaccinium vitis idcea.
Tunnsådda: Calamagrustis arundinacea och epigeios, Festuca ovina, Gyp- 

sophila fastigiata, Lotus corniculatus, Pinus silvestris.
Enstaka: Agroslis vulgaris, Antennaria dioica, Calluna vulgaris, Campa

nula rotundifolia, Carex ericetorum, Deschampsia flexuosa, Empetrum ni
grum, Equisetum hiemale, Hieracium rigidum (coll.), subrigidum och um- 
bellatum, Hypochceris maculata, Juniperus communis, Linncea borealis, 
Picea c.vcelsa, Pimpinella saxifraga, Poa nemoralis, Pyrola chlorantha, So
lidago virgaurea, Sorbus aucuparia, Trientalis euro pica, Veronica officinalis, 
Vida cracca, Viola arenaria.

Bottenskikt af enstaka mossor och lafvar (t. ex. Cladonia rangiferina, 
Dicranum sp., Hylocomium proliferum, Pelligera sp.). För öfrigt var mar
ken till slörsta delen täckt af tallbarr, utan vegetation.

Den enda återstående kända växtplatsen för Gypsophila är på öfver- 
svämningsområdet på norra stranden af Öster-Dalälfven nära lands
vägsbron öfver älfven strax norr om Mora kyrka (de s. k. sand
ängarna). Här kunde jag ej finna den, och den torde knappast 
linnas kvar. Hela vegetationen är här koloniartad med stora om
råden med alldeles naken sand. Mera anmärkningsvärda växter, 
jag funnit här, äro Carex aquatilis, Scirpus mammHiatus, Mentha pa
lustris, Salix daphnoides och Viscaria alpina (se ofvan s. 26).

Bland de från Gypsophila-förekomsterna uppräknade arterna vill 
jag i första rummet fästa uppmärksamheten vid Anthyllis, Calama- 
yrostis epigeios och Carex ericetorum. Calamagrostis känner jag ej 
från någon annan plats inom Öfre Dalarne, Anthyllis är ej funnen 
med säkerhet ursprunglig annorstädes. Äfven Carex är relativt 
sällsynt. Calamagrostis och Carex äro utprägladt kontinentala arter, 
som ha sin hufvudutbredning i Sibirien och Osteuropa. Tämligen 
allmänna äro de äfven i Nord- och Mellaneuropa, men förekomma 
endast mycket sällsynt i Västeuropa. De torde liksom så många 
andra arter ha invandrat till Skandinavien österifrån. På de flesta 
orter inom den norrländska barrskogsregionen, där Anthyllis an
träffats, är den införd med gräsfrö från sydligare trakter. Men den 
är äfven fullt vild inom området och tillhör som sådan i allmänhet 
sydlutornas märkliga vegetation.

Utom i Moratrakten är Gypsophila fastigiata inom Fennoscandia 
anträffad i Skåne, på Öland och Gotland samt på några ställen i



Finland. I Skåne är den enligt Areschoug (1881, s. 253) funnen 
på några sandfält norr om Snogeholnissjön i södra Skåne. Denna 
trakt besöktes af mig 23/9 1909, hvarvid jag lyckades finna Gyp- 
sophila på några ställen i närheten af Snogeholmssjöns norra strand. 
.Jag såg den i ört- och gräsrika tallskogar, i psammofila formationer, 
som uppkommit genom trädbeståndets borthuggande, samt i en tall- 
hedsartad öfvergångszon mellan dessa båda formationer.

I tallskogen var marken svagt undulerande och utgjordes af fin 
sand. Tallbeståndet är antagligen planteradt för ganska länge sedan.

Från en profyta, som åt väster begränsades af en bokskog, gjordes 
följande anteckning:

Högsta skogsskiktet utgöres af ymnig Pinus silvestris.
Lägsta skogsskiktet af tunnsådd Pinus silvestris (mest där enstaka 

äldre tallar borthuggits) och enstaka Betula verrucosa.
Sn år skikt af enstaka Fagus silvatica.
Fältskikten af:
Strödda: Deschampsia flexuosa, Luzula pitosa.
Tunnsådda: Galium verum, Pyrola chtorantha, Quercus robur, Trientalis 

europcea.
Enstaka: Agrostis vulgaris, Anthoxanlhum odoralum, Calluna vulgaris, 

Campanula rotundifolia, Fagus silvatica, Festuca ovina, Galium saxalile. 
Gypsophila fasligiata, Hieracium murorum (coll.), pilosella och umbellatum, 
Hgpochceris maculata, Jasione montana, Juniperus communis, Linncea bo
realis, Lotus corniculalus, Luzula campestris, Lycopodium annotinum, Majan- 
themum bifolium, Melampyrum silvaticum, Myrtillus nigra, Oxalis acetosella, 
Pimpinella saxifraga, Poa pratensis, Populus tremula. Pyrola secunda oeh 
umbellata, Rhamnus frangula, Rubus idceus, Silene nulans, Thymus ser- 
pyllum, Trichera arvensis, Trifolium medium, Viola riviniana.

Bottenskikt af ymniga mossor (mest Hylocomium parietinum och 
proliferum i växlande mängd) och strödda Cladonice.

På ett annat ställe i samma tallskog tillkommo Pulsatilla pratensis 
och Scabiosa columbaria. Utefter vägen mellan Söfdeborgs station 
och Bellevue, där denna gick igenom tallskogen, tillkommo några 
mera psammofila arter, hvarjämte Gypsophila blef rikligare och 
blommade mera allmänt.

På ett ställe nära stranden af sjön var skogen nedhuggen, hvar- 
efter vegetationen antagit en mera psammofil prägel. Sanden låg 
på mindre ytor alldeles bar. Ytformerna tydde på, att vi här kanske 
förr haft ett flygsandsfält af ganska stor utsträckning. Det är dock 
ytterligt svårt att härom yttra något bestämdt inom ett område, 
där lluvioglaciala aflagringar ha så stor utbredning. De nedan 
under A upptagna arterna antecknades inom detta område på en
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brant sluttning mot öster. Vegetationen här kan karaktäriseras 
som en Carex arenarza-formation. Ännu längre åt väster anteckna
des de under B angifna i en tallhedsartad randzon (med ymniga 
Chtdonice) mellan den örtrika tallskogen och en Ammophila arenaria- 
formation,1 hvilken utvecklats där skog nedhuggits. — Professor 
R. Sernander har välvilligt ställt till mitt förfogande en anteckning 
från ett tluvioglacialt sandfält med Weingcertneria-formation nära 
Furulunds station i västra Skåne (1910/e07). Här linnes Gijpsophila 
visserligen ej, men som vegetationen för öfrigt är af ett stort in
tresse i detta sammanhang, anföras här de arter, som anträffades 
(C). — Under D anföras i och för jämförelse de arter bland de redan 
under A, B och C nämnda, hvilka enligt Erikson (1896) ingå i 
We/ngccrfnerza-formationen på östra Skånes sandfält. Erikson upp
tager dessutom bl. a. Carex obtusata, Astragalus arenarius och Sca- 
biosa suaveolens, hvilka kunna anses som stäppväxter.

Agrostis stolonifera .................
A B C

+
D

» vulgaris ..................... ........ + — — +
Anthgllis vulneraria ............. ........ + — — +
Armeria vulgaris v. elongata ........ + — -1-
Artemisia campestris ............. ........ + + + +
Astragalus glyeyphyllus.......... ........ + — — —
Calamintha acinos ............. , ........ + + — 4-
Calluna vulgaris .................... ........ — + —
Campanula rotundifolia.......... ......... + — — +
Carex arenaria ........................ .......... + + + +
Centaurea scabiosa ................. ......... + — — +
Cerastium semidecandrum...... .......... — + +
Cirsium arvense........................ ......... + — — —
Deschampsia flexuosa............. + + — —
Dianthus arenarius ................. — + +
Ely mus arenarius.................... .......... + — — +
Erigeron aver............................ — + +
Fagus silvatica ........................ .......... + + — —
Festuca ovina............................ + + +

•> rubra ........................ .......... + + — +
Filago minima ....................... .......... — + +
Frag aria vesca ....................... ......... + — — —

Galium bo reale....................... .......... ... — + —
» verum ....................... ......... 4- 4- + +

Gijpsophila fastigiata ............ ......... + + — —
Helichrysum arenarium ....... .......... + + + +

Jag tror knappast, att Ammophila är odlad (se nedan s. 47).
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A B c 0
Hieracium pilosella.................... + + + —

» umbellalum ............. + + — +
Hypericum perforatum ............. + — — —
Hypochceris radicata ................. ...... — — + +
Jasione montana ........................ + + + +
Juniperus communis ................. + — — —
Lotus corniculatus .................... ...... — — + —
Luzula pilosa............................... + — — —
Myosotis strida ............................ ...... — — + —
Ononis arvensis............................. ...... .... — + —
Pimpinella saxifraga .................. + 4- — +
Pinus silvestris ............................. + + — +
Poa compressa ................................... — + — —

» pratensis................................ ...... — + — +
Pulsatilla pratensis ...................... + + + +
Quercus robur................................ + — — —
Ru bus idoeus ................................. + — — —
Rumex acetosella ......................... + — — +
Scabiosa columbaria .................. + — — +
Scleranthus perennis .................. — — + +
Sedum acre.................................... ..... .... + — +
Taraxacum officinale .................. + — — +
Teesdalia nudicaulis .................. — + +
Thymus serpyllum ..................... + + + +
Trichera arvensis......................... + + — +
Trifolium arvense ...................... — — + +
Veronica chamcedrys .................. + — — —
Viola canina ................................ — + + 4-
Weingcertneria canescens ........... + + + +

Af de nu nämnda arterna äro Carex arenaria, Dianlhus, Gypso- 
phila, Helichrysum, Ononis och Pulsatilla sydosteuropeiska stäppväx
ter. Alla de öfriga med undantag af Fagus, Filago, Galium saxatile, 
Hypochceris radicata, Scabiosa columbaria och Teesdalia finnas m. 1. 
m. allmänt i besläktade samhällen inom Sverige norrut åtminstone 
ungefär till ekens nordgräns. Af dessa är Galium till sin utbred
ning västeuropeisk, de öfriga utprägladt sydliga.

På Oland förekommer Gypsophila fastigiata på åtskilliga punkter. 
Enligt Witte är den en af alfvarstäppens mest karaktäristiska ar
ter (Witte 1906, s. 34 o. 36), stundom uppträder den bestånds- 
bildande. Den uppträder här tillsammans med en mängd sydost- 
europeiska xeroterma arter. Däremot synes den ej på Öland till
höra de öppna sandfältens vegetation (jfr Hemmendorff 1897, s. 
34).
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Den kända utbredningen af Gypsophila fastigiata på Gotland är 
noggrant angifven af Johansson (1897, s. 190). Den förekommer 
här dels på ett par alfvarområden, dels och hufvudsakligen på sand
fält (Johansson 1897, s. 51 o. 53), »på kalkstenshällar eller klippor, 
täckta af ett tunt sandlager» och »på lös, ehuru något stenblandad 
sand på stränderna». Äfven här förekomma tillsammans med 
Gypsophila talrika sydosteuropeiska arter. Som ett exempel på en 
ståndort vill jag nämna sandstranden vid Lummelunds bruk (jfr 
Vestergren 1909, s. 211). En närmare granskning af de kända 
fyndorterna visar, att åtminstone hälften af dessa ligger nedanför 
Litorinagränsen, flera vid själfva hafsstranden. Detta utvisar, att 
växten haft en stor spridningsförmåga under ett nutiden tämligen 
närbeläget tidsskede. Häruti visar den en stor öfverensstämmelse 
med en annan osteuropeisk xerotermisk art, Anemone silvestris (jfr 
Johansson 1897, s. 171; Sernander 1908, s. 219).

I Finland linnes Gypsophila enligt Hjelt (1906, s. 42) på några 
få ställen på karelska näset, t. ex. på sandiga ställen vid sjön Su- 
vanto, vid en landsvägskant etc., på ett par ställen på klippor
i Kuusamo, på sandstranden på ön Vysokij i Imandra sjö i ryska
lappmarken samt dessutom sannolikt på några ställen i Satakunta. 
Häyrén (1909, s. 216) upptager den utan tvekan för Björneborgs
trakten, hvarvid han tillägger en ny fundort, nämligen »Kumo vid 
landsvägen nära gränsen till Kjulo på sandmo». Vi ha således i 
Finland ståndorter af bägge de slag, som finnas i Sverige. — I 
Finland förekommer äfven några andra sydosteuropeiska arter. De 
flesta och mest utpräglade af dessa finnas dock endast i de sydost
ligaste delarna af Finland, framför allt i Karelen. Af de på de
svenska fasllandsfyndorterna för Gypsophila förekommande verkliga 
stäppväxterna finnas i Finland endast Carex arenaria och Pulsatilla 
pratensis. Dianthus arenarius har en utbredning som i mycket öf- 
verensstämmer med Gypsophilas. Dock är Dianthus vida allmännare. 
Den förekommer h. o. d. på sandfält och ljunghedar, särskildt tal
rikt efter Salpausselkä randmorän ända från ostligaste delen af Fin
land till trakten af Åbo (Herein 1896, s. 80; Hjelt 1906, s. 36), 
men äfven längre norrut, där den enligt Hjelt finnes i kajanensiska 
Österbotten och pomoriska Karelen samt är nyligen funnen vid 
Kusomen på en sandig strand vid norra sidan af Hvita hafvet. Af 
särskildt intresse är den af Herlin (1896, s. 32 o. 78) skildrade före
komsten af Dianthus på Tavastmon i norra Satakunta. Den före
kommer här hufvudsakligen på barlagda sandytor tillsammans med
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bl. a. Calamagrostis epigeios, Carex ericetorum, Spergula oernalis och 
Thymus serpyllum. Hela serien af hedartade formationer är för öf- 
rigt ytterst nära öfverensstämmande med vegetationen på sandorn- 
rådet vid Mora. På Tavastmon förekommer enligt Herlin (1896. 
t. ex. s. 75) gammal nu bunden flygsand i stor utsträckning. Fram
för allt på denna växer Dianthus. Oaktadt Herein påträffat denna 
sand inlagrad i torfmossarnas lagerföljd, är dess ålder mycket osä
ker. Herlin (1896, s. 80) anser Dianthus vara relikt från sandens 
aflagringstid.

Utanför Fennoscandia finnes Gypsophila fastigiata i västligaste 
Ryssland från Ingermanland i norr till Podolien i söder (äfven i 
Pensa i östra Ryssland), i större delen af Österrike och Ungern (dock 
ej i alptrakterna), i östra Tyskland samt på några enstaka punk
ter i västra Tyskland. Den saknas däremot alldeles i södra Tysk
land. (Jfr t. ex. Areschoug 1867, s. 57; Schulz 1909, s. 57).1

Här nedan vill jag nu lämna några exempel på Gypsophilas före- 
komstsätt utanför Fennoscandia.

I Ingermanland förekommer Gypsophila på de stora sandområ
dena, som omge de stora vattendragen, såväl kring Luga som Na- 
rova (Meinshausen 1878, s. XII o. 50). Detta sandiga land har 
vanligen en stäppartad prägel- På de flackare partierna finnas 
sparsamma, magra gräs och örter, som växa antingen i ett tätt, grått 
laftäcke eller direkt i den lösa, gula sanden. Rland de vanligaste 
arterna nämnas Artemisia campestris, Festuca ovina, Gypsophila fasti
giata, Jasione montana (dock hufvudsakligen i de torra barrskogarna), 
Solidago virgaurea och Thymus serpyllum, för att blott upptaga de 
arter, som äro gemensamma med de svenska fastlandsfyndorterna 
för Gypsophila.

I centrum af utbredningsområdet förekommer Gypsophila som en 
karaktärsväxt i tallskogar och på sandpustor. Så t. ex. uppger 
Massalsky (l888), att den kring Druskeniki i Lithauen är karaktäris
tisk för tallskogarna på sandblandad lerjord. I främsta rummet vill 
jag dock hänvisa till Kerners bekanta skildringar från de ungerska 
pustorna, där Gypsophila förekommer som en karaktärsväxt i Stipa- 
formationen (Kerner 1863, s. 292). Denna förekommer på bunden 
flygsand och utgör ett mellanstadium mellan den koloniartade ve

1 Förr har den uppgifvits förekomma äfven i Dalmatien, norra Italien och syd
östra Frankrike, hvilka uppgifter dock visat sig bero på förväxling med andra 
Gypsoph i la-arter.
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getation, som finnes på de ännu ej fullständigt bundna dynerna, 
och Pollinz'a-formationen, som karaktäriserar de ungerska stäpper
nas svarta jord (Kerner 1863, s. 95 o. följ.). Denna ungerska 
.S7/p«-formation är en fullkomlig fysiognomisk motsvarighet till den 
ofvan (s. 39) skildrade Carex a renar/a-formationen vid Snogeholms- 
sjön i Skåne. Utom Gypsophila nämner Kerner (1863, s. 292 o. 
293) följande m. 1. m. karaktäristiska växter från S/ipa-formationen, 
hvilka äfven finnas i Sverige: Artemisia campestris, Gnaphalium luteo- 
album, Helianthemum procumbens, Helichrysum arenarium, Linosyris 
vulgaris, Medicago minima, Poa bulbosa, Pulsatilla pratensis, Silene 
viscosa, Stipapennata och Veronica spicata. — Stora sträckor af den 
ungerska pustan är bevuxen med en dvärgskog af Populus nigra. I 
en sådan skog anmärkte Gr^bner (1901, s. 278) bl. a. Artemisia 
campestris, Gypsophila fastigiata, Helichrysum arenarium, Juniperus 
communis och Solidago virgaurea.

Äfven nordöstra Tyskland måste anses tillhöra Gypsophilas egent
liga utbredningsområde, då den här är ganska allmän. Enligt Grr?b- 
ner (1901, s. 45) förekommer Gypsophila strödd i östra delen af 
de nordtyska hedarna och når inom detta område sin västgräns i 
Brandenburg och Pommern. Endast på ett ställe når den Öster
sjöns kust (Usedom-Wollin). Inom hedområdets östra delar är 
Gypsophila ganska vanlig i tallskogar och Calluna-heAar, i bägge 
associationerna företrädesvis på torra, sandiga och mindre gräsbe
vuxna ställen, på vägkanter samt på öppa sandfält etc. (Gr^bner 
1901, s. 154, 231 o. 258). Af Gr^bners skildringar synes det framgå, 
att Gypsophila förekommer såväl i tallhedar som ört- och gräsrika 
tallskogar (bägge slagen kallas af Gr.ebner »Kiefei’heide»)- I Väst- 
preussen är den enligt Scholz (1905, s. 240) nästan uteslutande 
bunden vid tallskogarna. Af både Grzebner och Scholz uppräknas 
talrika arter, som äro gemensamma för ståndorterna i nordöstra 
Tyskland och de svenska fastlandsförekomsterna. I det tyska om
rådet nästan ständigt återkommande äro bl. a. Calamagrostis epigeios 
och Carex ericetorum (jfr tallhedarna vid Mora). Särskildt stor är 
likheten med de skånska Gypsophila-ståndorterna. Antalet af stäpp
växter i de nordosttyska hedformationerna är synnerligen stort.

Som ofvan nämnts, finnes Gypsophila äfven på några spridda 
ställen i västra Tyskland (jfr t. ex. Schulz 1909, s. 56). Inom det 
hercyniska fioraområdet finnes Gypsophila enligt Drude (1902, s. 
363) på gipshöjderna utefter det thüringska triasbäckenets norra 
kant. Den synes här växa uteslutande på gips och växer på de
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stora ödsliga gipsytorna (Drude 1902, s. 378). Det hercyniska flora- 
området är, oaktadt det ligger långt utanför det klimatiska stäpp
området, bekant för sin stora rikedom på stäppväxter (»pontiska» arter). 
Flera af dessa äro karaktäristiska för de svenska alfvarområdena.

Den västligaste punkt i Europa, där Gypsophila fastigiata före
kommer, torde vara sandfälten vid Mainz. Denna fyndort ligger 
enligt Jännicke (1889, s. 93) långt aflägsen från den närmaste. 
Gypsophila förekommer här företrädesvis i tallskog, af hvad slag 
denna är framgår ej. Här växa ovanligt talrika sydosteuropeiska 
arter till stor del långt utanför sitt egentliga utbredningsområde. 
Särskildt vill jag nämna Helichrysum arenarium och Viola arenaria, 
som växa äfven på de närmare beskrifna svenska fyndorterna. Af 
särskildt intresse är, att terrängen har karaktären af ett dvnland- 
skap (Jännicke 1889, s. 94).

Af det ofvanstående framgår, huru likartadt Gypsophilas före- 
komstsätt är inom hela dess utbredningsområde: i sandiga tallsko
gar och på sandfält samt på klippor. Vegetationen på fyndorterna 
i Fennoscandia är ytterst nära besläktad med densamma på stånd
orterna inom de centrala delarna af dess utbredningsområde. Detta 
gäller i fråga om såväl vegetationens allmänna fysiognomi, som art
beståndens sammansättning.

Gypsophila fastigiata betraktas allmänt som en stäppväxt, som 
har sitt egentliga hem inom sydöstra Europas stäppområden. Här
ifrån utbreda sig talrika för stäppen karaktäristiska arter till Öster
sjöländerna. Äfven i Fennoscandia förekomma åtskilliga. De ha 
sin hufvudutbredning på Öland och Gotland, men ganska många 
förekomma äfven på Sveriges fastland och i Finland. Endast en 
af dessa växter, som i allmänhet karaktäriseras som stäppväxter, 
finnes inom den norrländska barrskogsregionen, nämligen just Gyp
sophila.

Dessa »pontiska» växter anses oftast vara relikter på de platser 
i Centraleuropa, där de förekomma utanför sitt egentliga utbred
ningsområde. Men från hvilken tid äro de alt anse som relikter? 1

1 Litteraturen på detta område är synnerligen omfattande. Det är ej min afsikt 
att inlåta mig på någon mera ingående diskussion af de olika åsikter, som gjort sig 
gällande om de mellaneuropeiska stäppväxternas invandringshistoria. Jag vill en
dast omnämna några uttalanden, där Gypsophila direkt omnämnes.
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Drude synes (i likhet med många andra) anse, att stäppväxterna, 
som under den sista mecklenburgiska istiden skulle ha lefvat på de 
sydryska och ungerska stäpperna samt kanske äfven något längre 
åt väster, omedelbart efter isens afsmältning invandrat på Mellan
europas och delvis äfven Västeuropas lössartade bildningar, där de 
ännu i stor utsträckning kvarlefva. Drude (1902, s. 517) anser 
nämligen bl. a. Gypsophila fastigiata i Harz vara en glacial relikt. 
— .1 ännickes (1889, s. 113) åsikt, att bl. a. Gypsophila kvarlefvat 
vid Mainz under den sista istiden, är väl knappast sannolik. — I all
mänhet torde dessa växter anses vara relikter från någon del af 
den postglaciala tiden, hvars klimat för dem varit gynnsammare än 
nutidens (jfr särskildt Sernander 1908).

Man har dock äfven sökt utröna, om ej dessa arters nutida ut
bredning kan förklaras, utan att man behöfver betrakta dem som 
relikter. Så t. ex. har Höck (1898) sökt uppvisa, att vissa arter i 
norra Tyskland äro inskränkta till de områden, som utmärkas af 
en ovanligt liten årsnederbörd. Dessa växter karaktäriseras af Höck 
som följeslagare till tallen. Han uppräknar följande svenska arter: 
Ajuga genevensis, Anthericum ramosum, Astragalus arenarius, Carex 
ericetorum, Dianthus arenarius, Fragaria viridis, Gypsophila fastigiata, 
Helianthemum cliamcecistus, Helichrysum arenarium, Peucedanum 
oreoselinum, Polygala comosum, Silene nutans, Thalictrum minus och 
Trifolium montanum. Flera af dessa återfinnas på de svenska fast- 
landsförekomsterna för Gypsophila. Höck medgifver dock, att fynd
orter finnas, där växter af denna kategori måste betraktas som re
likter. När och huru stäppväxterna invandrat, uttalar sig Höck ej 
om. Preuss (1909), som nyligen studerat de »pontiska» associa
tionerna i Ost- och Västpreussen, kommer till det resultat, att de 
här förekommande stäppväxterna invandrat på skilda vägar och 
under skilda tider. Af särskildt intresse är, att ännu i denna dag 
typiska stäpp växter invandra och intränga i de äldre formationerna. 
När stäppväxter förekomma i tallskogar, äro de enligt Preuss (1909, 
s. 340) ofta, kanske oftast att betrakta som relikter från en tidpunkt, 
då marken ej var skogbeväxt. Preuss uppger också, att flera ar
ter, när de uppträda i skogsbestånd, mestadels växa på ställen, där 
bottenvegetationen uppbrutits (jfr förhållandena i Mora!).

I Sverige ha dessa stäppväxter upprepade gånger varit föremål 
för växtgeografernas uppmärksamhet, senast ha flera af dem när
mare studerats af Sernander (1908). Åtminstone de mest utpräg
lade betraktas i allmänhet som relikter från ett mera kontinentalt
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s. 82) och Andersson (1896, s. 4l) till Ancylustidens mest konti- 
nentala klimatskede (den boreala perioden enligt Sernander). Från 
denna tid skulle enligt Andersson de flesta vara relikter. Ser
nander (1908, t. ex. s. 407) åter tror, att de nuvarande på sydost
europeiska alter rika formationerna konstituerats under den sub- 
boreala tiden. Hvarken Sernander eller Andersson ha uttalat sig 
direkt om tiden för Gypsophila fastigiatas invandring på sina nu
varande ståndorter. Att den förekommer i stor utsträckning på 
låga nivåer på Gotland behöfver ej betyda, att vi ännu i relativt 
sen tid haft ett kontinentalt klimat, då man betänker, att landets 
successiva höjande bör i stor utsträckning ha nyskapat ståndorter 
af just det slag, som Gypsophila väljer. Att utleta orsakerna till 
Gypsophilas högst märkliga utbredning inom Fennoscandia är ej 
lätt.

En viktig faktor, man har att taga hänsyn till, då man söker 
förklara orsakerna till en växtarts utbredning, är dess invand- 
ringshistoria. Det vore tänkbart, att Gypsophila hörde till de arter, 
som invandrat till Fennoscandia så sent, att de ej hunnit utbreda 
sig till sina klimatiska gränser. Redan Areschoug (l867, s. 78) har 
framhållit, att vissa stäppväxter (detta namn användes dock ej), t. 
ex. Astragalus arenarius och Dianthus arenarius ej ha sitt centrum 
i det egentliga ryskasiatiska stäppområdet, utan företrädesvis finnas 
i länderna sydost om Östersjön. Hit hör äfven Gypsophila. Are
schoug framhåller äfven möjligheten, att dessa arter uppstått efter 
istiden i det område, där de nu ha sitt centrum. Kerner (1863, 
s. 317) förmodar, att Gypsophila fastigiata efter »diluvialtiden» upp
stått ur G. repens. Om dessa nu afsedda arter stå så nära andra, 
att man kan tänka sig, att de utvecklats ur dessa senare i post
glacial tid, känner jag ej. Areschoug synes knappast anse detta 
sannolikt. Jag vill särskildt framhålla, att dessa arter kanske ej 
kunna trifvas på de saltstäpper, hvilka utgöra hufvuddelen af de 
ryskasiatiska stäpperna. Det kan vara af detta skäl, som de ha en 
så inskränkt utbredning. Oaktadt man genom att antaga, att Gyp
sophila uppstått i postglacial tid och ej hunnit sprida sig till sin 
klimatiska gräns, skulle kunna finna en förklaring till dess egen
domliga utbredning i Fennoscandia, anser jag ett sådant antagande 
åtminstone för närvarande föga sannolikt.

En af de viktigaste faktorer, som bestämma växtarternas utbred
ning, är lufttemperaturen under någon årstid, vanligen sommar
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månaderna. En arts utbredningsområde särskildt inom Sverige 
begränsas ofta norrut af någon isoterm. Dock är att märka, att 
ett annat klimat under föregående tider lämnat spår efter sig i 
växternas utbredning (jfr föreg. kap.). Gypsophila fastigiatas nord- 
och västgräns följer ej någon isoterm. Ej heller synes mig neder
börden böra direkt spela någon större roll för en art af Gypsophilas 
karaktär. Den klimatiska faktor, som för en stäppväxt bör spela 
den största rollen, är utan tvifvel den direkta solstrålningens inten
sitet och mängd, hvilken naturligtvis i viss mån sammanhänger 
med nederbördsmängden (jfr Höck 1898). De af Hamberg (1909) 
helt nyligen publicerade kartorna öfver antalet solskenstimmar under 
årets olika månader ge dock ej några säkra anvisningar. För Fin
land, där Gypsophila-fyndorterna erbjuda de största svårigheterna, 
finnas inga dylika kartor, såvidt jag känner. Jag vill dock fram
hålla, att antalet solskenstimmar, särskildt under sommarmånaderna, 
är mycket stort på Öland och framför allt på Gotland. På grund 
häraf äro vissa ståndorter, såsom alfvarområden och sandfält, före
mål för en stark lokal uppvärmning (Johansson 1897, s. 61; Hem- 
mendorff 1897, s. 29; Witte 1906, s. 29). Detta förhållande torde 
vara en af de allra viktigaste orsakerna till dessa öars rikedom på 
sydosteuropeiska xerotermer.

Äfven fyndorterna för Gypsophila inom Skåne ligga inom ett om
råde, där talrika sydosteuropeiska xerotermer trifvas. Tallskogen 
vid Snogeliolmssjön kan ej vara den ursprungliga ståndorten för 
Gypsophila i trakten, då tallbeståndet helt säkert är planteradt. Huru
dan vegetationen varit före dettas tillkomst, känner jag ej, men det 
synes mig vara ganska sannolikt, att vi haft m. 1. m. öppna sand
fält. Den rikliga förekomsten af bl. a. Ammophila arenaria, Carex 
arenaria, Elymus arenarius och Helichrysum arenarium talar ej för 
dessas nutida invandring från något längre bort beläget område. 
Det är därför antagligt, att dessa liksom Gypsophila och flera andra 
äro rester från den vegetation, som funnits på sandkullarna, innan 
skogen planterades, men genom denna fått sin utbredning i hög 
grad inskränkt för att i dessa dagar åter utbreda sig. Är sanden 
af flygsandsnatur, torde dynerna ändock vara af hög ålder.

Gypsophilas förekomst i Moratrakten är mycket svårförklarlig. 
En möjlighet vore ju, att Gypsophila genom människan kommit till 
Mora. I så fall vore dess förekomst på de åtminstone delvis genom 
människans åtgörande öppna sandfälten det primära; sedan skulle 
den härifrån ha spridt sig in i tallhedarna i enstaka exemplar. Detta
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är dock föga sannolikt, bl. a. därför att Gypsophila ej brukar upp
träda som kulturelement; såvidt jag vet, är ej ett enda exempel 
härpå kändt från Fennoscandia. Vidare förekomma på tallhedarna 
i Mora andra växter: Anthyllis, Calamag rostis epigeios och C ar ex 
ericetorum, hvilka visserligen ej bruka räknas till den svenska flo
rans stäppväxter, men äro mycket sällsynta i Norrland och ha stor 
utbredning i Osteuropa (jfr ofvan, s. 37). Moratrakten har ej i något 
afseende mera kontinentalt klimat än öfriga delar af mellersta Sve
rige. Ej heller är jordarten, där Gypsophila växer, i någon högre 
grad kalkhaltig. Visserligen ligga alla fyndorterna på silurisk berg
grund, men den ofvanliggande, mycket mäktiga sanden är bildad 
af de kalkfattiga dalaporfyrerna, som vidtaga nordväst om Siljan. 
Området väster om Orsasjön är ett af de största sandområdena i 
Sverige. Sandens starka uppvärmning under sommarens solskens
dagar gör det möjligt för Gypsophila att trifvas.

Äfven de finska Gypsophila-fyndorterna befinna sig på mark, som 
under sommaren starkt uppvärmes. Fyndorterna på karelska näset 
ligga ganska nära de öfriga i de ryska Östersjöländerna. Långt 
aflägsna från dessa ligga de öfriga finska. De i Satakunta ligga 
ungefär midt emellan de karelska och de i Mora. De märk
ligaste af alla fyndorterna äro utan tvifvel de i Kuusamo och Imandra. 
De i Kuusamo ligga c:a 550 km. från närmaste söder därom be
lägna; den i Imandra ligger ytterligare c:a 250 km. längre norrut. 
I dessa fall är det åtminstone för närvarande svårt att utleta någon 
klimatologisk faktor, som kan gynna dessa områden. På Hvita 
hafvets nordkust förekommer, som ofvan nämnts, äfven Dianthus 
arenarius. Det är troligt, att ingendera af dessa arter kunnat före
komma, om de ej valt ståndorter, som i hög grad äro föremål för 
lokal uppvärmning och ej heller äro bevuxna med ett slutet vege
tationstäcke. Flera andra äkta stäppväxter förekomma äfven enligt 
Pohle (1903, s. 90 o. följ.) på torra backar inom nordligaste delen 
af det nordryska skogsområdet i trakten nordost om Archangelsk.

Sernander 11908) har omnämnt förekomsten af fossila flygsands- 
dyner på flera ställen i Sverige. Till de af Sernander nämnda 
exemplen kunna utom de redan ofvan lämnade läggas flera, sär- 
skildt från Finland (jfr t. ex. Herlin 1896, s. 78). Det synes mig 
vara mera än en tillfällighet, att Gypsophila fastigiata förekommer 
på gammal nu till största delen bunden flygsand i Dalarne, samt 
att ståndorterna i Skåne och vid Mainz äro af den beskaffenhet, 
att vi här med stor sannolikhet haft postglaciala flygsandsfält. Det ligger
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då mycket nära till hands att antaga, att Gypsophila på alla dessa 
ställen är relikt från en tid, då vegetationen var mindre sluten, och 
större öppna sandfält förekommo. Huruvida dessa nu afsedda flyg- 
sandsdyner äro af subboreal ålder, hvarom Sernander (1908, s. 392) 
uttalat en förmodan, är för närvarande ej möjligt att afgöra.

Till sist vill jag påpeka, att Gypsophila-fyndorterna i Fennoscandia 
stundom uppträda så att säga i svärmar. I Skåne, Dalarne, Sata- 
kunta och Kuusamo ha vi flera närbelägna lokaler, som dock ligga 
synnerligen långt aflägsna från de andra. Huruvida detta betyder, 
att Gypsophila för närvarande oberoende af människans åtgöranden 
är stadd i spridning, är svårt att afgöra. Om så vore fallet, skulle 
detta tyda på, att nutiden vore torrare än den senast gångna sub- 
atlantiska tiden, hvilket Sernander (1908, s. 409) anser. Äfven 
Schulz (1909, t. ex. s. 66 o. följ.) har på grund af bl. a. just Gyp
sophila fastigiatas förekomstsätt i trakten söder om Harz dragit lik
nande slutsatser. Men detta uppträdande i svärmar kan också bero 
därpå, att Gypsophila spridts från någon aflägsen plats till en trakt, 
där den funnit för sig gynnsamma edafiska förhållanden. Har 
denna spridning skett under en tid, då klimatet varit särskildi 
gynnsamt för dess invandring, är dess uppträdande i svärmar ännu 
naturligare. Mig synes det troligt, att äfven om Gypsophilas in
vandring är att förlägga till en tid med kontinentalt klimat, man 
måste räkna med ganska långväga spridningar, då man ej gärna 
kan tänka sig, att åtminstone Moratrakten, Kuusamo och Kola- 
halföns södra delar ens under postglacialtidens mest kontinentala 
skede haft ett klimat jämförligt med det nutida, t. ex. i Ost- och 
Västpreussen. — För öfrigt vill jag påpeka, att flera skandinaviska 
växter uppträda i dylika svärmar. Så t. ex. känna vi åtskilliga 
fyndorter för Pulsatilla patens inom ett begränsadt område i Ånger
manland, för Arabis petrcea i Ångermanlands kusttrakter. Full
ständigt analog är äfven förekomsten af Lonicera coerulea i Sverige 
(jfr ofvan s. 17). De närmaste fyndorterna för dessa arter äro 
mycket långt aflägsna. I de mellanliggande områdena saknas de 
totalt, äfven på ståndorter, som för dem äro minst lika gynnsamma 
som de, där de finnas. Dessa bägge omständigheter i förening 
tvinga oss enligt min mening att antaga, att dessa arter på ett eller 
annat sätt från en långt aflägsen punkt inkommit på någon af de 
nuvarande ståndorterna, där de funnit gynnsamma edafiska för
hållanden, och sedan från denna punkt spridt sig vidare till andra 
liknande ståndorter inom samma trakt. Detta antagande synes mig
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gifva en naturligare förklaring, än om vi antaga dem vara relikter 
från ett mera sammanhängande utbredningsområde under en tid 
med gynnsammare klimat. Förekomsten af Stipa pennata i Väster
götland, där den enligt Sernander (1908) förr var mycket utbredd 
inom ett inskränkt område, representerar en liknande svärm.

CHANGES OF REGIONS IN DALARNE.

SUMMARY.

1 he largest part of Dalarne belongs to the Scandinavian pine- 
lorest-region, only the most southerly part to the oak-region and 
the most northerly and highest parts to the alpine region.

I. SOUTHERN PLANTS IN THE PINE-FOREST-REGION.

The southern plants of the pine-forest-region of Dalarne are to 
he found in two types of associations, l:st of closed and 2:nd of open 
vegetation.

In two kinds of natural associations of a closed vegetation south
ern plants are rather numerous. The one is a spruce-forest- 
society, the other a deciduous-forest-society, both characterized by 
grove-vegetation.

In the highest parts of the Scandinavian pine-forest-region a type 
ol spruce-forest is met with, viz. the spruce-grove, which is charac
terized by a great number of herbs and grasses, particularly Gera
nium silvaticum. Sometimes shrubs also occur there. On p. 2 an 
example of a very luxuriant spruce-grove in Älfdalen is given. From 
other places some other species are mentioned, too (p. 3). Ajuga 
pyramidalis, Anemone hepatica, Betula odorata, Platanthera bifolia, 
Viola mirabilis and riviniana are southern, Alchemilla glomerulans 
and Mulgedium alpinum are northern species. The undergrowth of 
the spruce-grove is, according to the author’s opinion, to a great 
extent a relict-society from the time before the immigration of the 
spruce. It is known, that during a period of the postglacial time 
some deciduous trees, particularly the hazel, had a much wider 
distribution in the southern part of the Scandinavian pine-forest- 
region than to-day. I he greatest part of these deciduous trees 
must have existed, where the spruce-groves are now growing.
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Grove-dells are very common in Dalarne. Very typical grove- 
dells have been examined by the author on the slopes towards the 
river Ljusterån near the small town of Säter. Ainus incana is here 
the most common tree. On p. 5. some species found there are men
tioned. Where streams run through a pine-forest, they are bor
dered by a narrow grove-dell-association. Grove-dells of this kind 
are described by Andersson and Hesserman from the crown-forest 
of Hamra in Dalarne. Of great interest is a grove-dell near Jo- 
hannisholm in Vänjan, where K. P. Hägerström has found e. g. 
Alnus glutinosa, Lonicera xylosteum and Tilia ulmifolia. Both north
ern and southern species usually occur in the gj-ove-dells. In 
several districts of southern Norrland the elm (Ulmus montana) and 
other southern plants also occur in grove-dells.

Man has modified the spruce-groves and the grove-dells by removing 
the trees and by yearly mowing. By this the birch and other 
deciduous trees grow more common. In this way birch-meadows 
are formed. The most typical birch-meadows occur on somewhat 
damp slopes. They physiognomically come very near to the wood- 
meadoWs of the oak-region. But these are natural associations and 
are characterized by some southern deciduous trees, e. g. the oak, 
the ash, the maple, the lime, the elm, the hazel etc., which do not 
occur in the birch-meadows of central Dalarne. Two kinds of 
birch-meadows occur there, viz. the birch-slopes and the damp 
birch-meadows.

Birch-slopes near Säter are described on p. 10. They have deve
loped from grove-dells. Most of the plants mentioned are southern 
species. In central Dalarne the most luxuriant birch-slopes occur on 
the silurian rocks in the district of the lake Siljan. Two examp
les from the parishes of Boda and Ore are given on pp. 10 and 
11. A very great number of species are characteristic of the birch- 
slopes. None is particularly predominant, but the most charac
teristic plant is Geranium silvaticum. In the silurian district of Sil
jan 135 species are found. In Älfdalen (northern Dalarne) some other 
plants occur (p. 12).

The damp birch-meadows occur on a somewhat peaty ground. 
Two examples are given, the one from Ore (in the silurian district), 
on p. 13, the other from Älfdalen, on p. 14. 25 species, which have 
not been found on the birch-slopes, are mentioned.

On p. 15 a list of the plants of the birch-meadows, which are cha
racterized by a generally southern distribution, is given. Several
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of these also occur on the Swedish side of the Scandinavian moun
tain-range, but they have migrated into this part from their district 
along the Norwegian coast. On p. 15 the northern plants of the birch- 
meadows are mentioned. All the plants of the birch-meadows do 
not originate from the natural vegetation of the spruce-groves and 
of the grove-dells, several having been introduced by man.

The damp birch-meadows of the Silurian district of Siljan show 
a striking likeness to the Sesleria-meadows, described by Hessee- 
man. Primula farinosa is very characteristic of both societies.

One plant of the bircli-meadows of Dalarne is Lonicera coerulea, 
which is very .rare in Fennoscandia. It occurs in a few places in 
Dalarne and Västmanland (Central Sweden) and in the most easterly 
parts of Finland, where it is rather common and also has been 
found in the polar birch-region near Ponoj (in the Kola-peninsula). 
According to Norrlin it occurs in different associations in Onega- 
Karelen. It is a plant nearly circumpolar belonging to the pine- 
forest-region of the northern hemisphere. Therefore it is probably 
not a relict from a period of a climate different from the present. 
The author thinks, that it has been transported to Sweden by birds 
from far-away regions.

A very great number of southern species occur on rubble-heaps 
below steep rocks and on rocky escarpments of southern, some
times eastern and western aspect. Such associations are cha
racterized by an open vegetation. Lists of plants, which have been 
found in such places, are given on pp. 19 and 20 (on arctuean 
limestone and gneiss at the village of Nyberget in St. Skedvi in south
ern Dalarne), pp. 20 and 21 (the Hykjeberget in Älfdalen, already 
investigated by Linné) and p. 21 (silurian limestone at the Osmunds- 
berget in Boda). In all these places southern species are very abun
dant, sometimes northern species also occur. The Hykjeberget is of 
the greatest interest. Acer platanoides, Anemone hepatica, Arenaria 
trinervia, Asplenium septentrionale and trichomanes, Astragalus glgcg- 
phijllus, Epilobium collinum, Geranium robertianum, Ribes alpinum, 
Tilia ulmifolia and Verbascum thapsus are never found in any more 
northerly or higher place in this part of Sweden.

On pp. 23—25 the alpine and subalpine plants of the pine-forest- 
region of Dalarne are enumereted. Some newly discovered habi
tats of such plants are particularly mentioned. Several of these 
alpine and subalpine plants are rather common in the higher parts 
of the pine-forest-region. A great number occur along streams and
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dells and on birch-slopes. The other species most frequently 
grow on rocks or on stony and sandy banks of rivers.

In all associations now discribed both southern and northern spe
cies occur together. This feature is common in the higher parts of 
the Norrlandian pine-forest-region. The author is of opinion, that 
the southern plants, to a great extent, are relicts from the subboreal 
period. But the immigration of the spruce has also caused some 
plants to become rarer. The northern species probably did not occur 
at that time in these associations, but have immigrated thanks to 
the deterioration of the climate since that time. — As already men
tioned the largest part of Dalarne belongs to the pine-forest-region, 
but during the subboreal period a great part of southern Dalarne 
belonged to the oak-region. E. g. the above described rock-asso
ciations at Nyberget and the grove-dells and the birch-meadows 
at Säter were situated in the oak-region of the Litorina-time.

During the subboreal period the alpine region must have been 
confined to the highest mountains of Sweden. On pp. 30 and 31 
two mountains of alpine character in Vamhus and Älfdalen are 
described. Their height is 700—800 m. Notwithstanding, a typical 
alpine heath-vegetation occurs on their very tops. The author thinks, 
that alpine plants, such as Arctostaphylos alpina, Azalea procumbens, 
Juncus trifidus and Lycopodium alpinum have not grown on those 
mountains during the subboreal period. Those mountains must 
have been quite covered with forest-vegetation. II.

II. GYPSOPHILA FASTIGIATA IX THE MORA-DISTRICT

In the neighbourhood of Mora by the lake Siljan Gypsophila fa- 
stigiata grows in several places. In natural associations very few 
specimens occur. All grew in pine-heaths. On p. 32 all plants, which 
grew in these pine-heaths together with Gypsophila, are mentioned. 
When the ground-vegetation of mosses and lichens is destroyed and 
the sand laid bare, Gypsophila immediately becomes more common. 
In such places the author found the species mentioned on p. 35— 
37. At one place the author found a rather large field of recent 
drift-sand. A list of plants growing there is given on p. 33. It is of 
great interest, that on the pine-heaths of this district Anthyllis vulne- 
raria, Calamagrostis epigeios and Carex ericetorum occur. All of
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them are very rare in northern Dalarne. The two last mentioned 
are rather continental plants.

In Fennoscandia Gypsophila also occurs in Skåne, on the isles of 
Öland and Gotland, and in some places in Finland. In Skåne the 
author has found it in a planted pine-forest and on sand-fields near 
the lake Snogeholmssjön. The plants found in these associations 
are mentioned on pp. 38—40 (A and B in the list). Of particular 
interest is the occurrence of some plants characterizing the steppes 
of southeastern Europe, viz. Ccirex armaria, Gypsopliila fastigiata, 
Helichrysum arenarium and Pulsatilla pratensis.

On the isles of Öland and Gotland Gypsophila occurs on lime
stone-fields (Sw. »alfvar») and sand-fields.

In Finland Gypsopliila is found on the Isthmus Karelicus, in Sata- 
kunta, Kuusamo and Lapponia Imandra;, as well on sand-fields as 
on rocks.

Except in Fennoscandia, Gypsophila occurs in the western parts 
of Russia, in Austria, Hungary, eastern Germany and very seldom 
in two districts of western Germany. In the central parts of its 
sphere of distribution Gypsophila is a plant rather characteristic of the 
sandy pine-forests and the sand-pusztas. On the sand-pusztas of Hun
gary it belongs to the Stipa-society, which has a very great phy
siognomical likeness to the Care.v armaria-society at Snogeholms
sjön in Skåne.

Gypsophila in Fennoscandia and western Germany is generally 
considered a relict from a period with a climate more favourable 
to steppe-plants than the present one. The Scandinavian steppe- 
plants have probably immigrated to Fennoscandia during the last 
part of the Ancylus-time.

The habitats of Gypsophila in Dalarne do not belong to a district 
ol especially continental climate. The author thinks, that the heat
ing of its vegetation-ground during the summer renders its existence 
here possible. Any climatological explanation of its occurrence in 
Finland (e. g. on the Kola-peninsula) is not possible at least for 
the present. Gypsophila must have spread over long distances to pla
ces of favourable edaphical conditions. But it is possible, that its 
introduction to Mora, where it now occurs, took place at a time, 
when the vegetation of its habitats was not so closed as to-day.
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SJÖN HEDERVIKENS VEGETATION OCH UTVECK
LINGSHISTORIA.

AF

RUTGER SERNANDER.

Sjön Hederviken i sydöstra Roslagen har framför allt varit rykt
bar bland de svenska botanisterna genom förekomsten af Najas 
flexilis och Aegagropila Sauteri. Yid olika tillfällen under förra år
hundradet sänktes sjöns vattenyta så grundligt, att man hade all an
ledning befara, att dessa växter utdött. För att om möjligt utröna, 
hur därmed förhöll sig, företog jag 1918/807 (i sällskap med Thore C. 
E. Fries och I. Örtendahl) och 196—7/ft09 (i sällskap med F. Dahl- 
stedt, E. Klefbeck, E. Melin och E. Teiling) tvenne resor dit. 
Några af de botaniska rön, som då gjordes, meddelas i det föl
jande.

Sommaren 1850, sålunda året efter det, E. von Goes vid sina 
malakologiska studier i Hederviken funnit Najas flexilis, reste Tu.
M. Fries dit ut för att närmare studera förekomsten. Hur vegeta
tionen då var beskaffad, sålunda strax efter den första sänkningen, 
får man veta genom hans goda skildring p. 226—227:

»nu är denna sjö så grund, att dess djup nästan öfverallt ej öl- 
verstiger 4 fot. Run dt omkring densamma bildar Scirpus lacustris 
en ogenomtränglig skog framför en högväxt krans af Phragmites, 
bland hvilka Butomus, Calla, Iris Pseado-Acorus, Sium latifolium, 
Typha angustifolia, Carex Pseudo-Cyperns, paludosa, acnta m. fl. 
frodas. Vattenytan mellan dem höljes af Hydrocharis, Hottonia, 
Stratiotes, Lem na- m. fl. På vestra sidan har Polygonum amphibium 
derutanför bildat en af de röda blommorna lysande rand, utanför 
hvilken Nuphar luteum med sina flytande blad och gula knoppar 
gungar, bildande en gördel kring hela sjön. Derpå vidtager en
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sträcka af vid pass 4 fot, påhvilken den leriga bottnen endast be- 
täckes af unga plantor af Nuphar och Lemna trisulca. På denna 
sträcka fann jag efter långvarigt sökande den efterlängtade Najas 
flexilis, sparsamt växande på en rymd af högst 2 qvadratalnar.

Den öfriga bottnen betäcktes af Chara pulchella Wallr.(?), Hyp- 
num riparium och Spongia lacustris, blandade med Potamogeton per-

Fig. 1. Kartskiss öfver sjön Hederviken i Uppland. Efter S. G. U.

V#* f

Kärrmark. wl Berghällar.

Morän, lera eller sand.

foliatus, priclongus, compressus, acutifolius m. fl. Ett undantag här
ifrån gör en sträcka af östra stranden, på hvilken gröna kulor i 
mängd ligga hopade Dessa kulor, från en nöts till ett mennisko- 
hufvuds storlek, äro en form af Conferva wgragropila, hvilka af fol
ket i trakten länge ansågos för med mossa öfverklädda stenar.

Sedan denna tid har sjön ytterligare blifvit sänkt och igenväx- 
ningen gått ännu mera framåt. Med undantag af en ränna i det 
långsträckta bäckenets midt, som hålles uppe för jaktens skull, ha
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de af Fries skildrade Scirpeta och Phragmiteta ryckt fram ölver 
hela den gamla sjöytan med Nuphar och Polygonum amphibium, 
som ännu existerade 1850. Dessa formationer alternera i stora, ore
gelbundet formade fläckar med hvarandra, dock i allmänhet så, 
att Scirpeta, särskildt på ostsidan, bilda gränszonen mot stränder
nas Grandicariceta och Cariceta. Ofvan dessa komma Ågrostis- 
ängar, därefter — med eller utan en koloni-zon —det gamla strand
snåret med sina mer eller mindre åldriga Alnus glutinosa och äfven 
Salix pentandra samt Pinus silvestris från tiden före sänkningarna.

Nedre gränsen för det gamla strandsnåret är i hög grad bero
ende af markens lutning; den ligger nämligen i allmänhet högre, 
ju mera stranden lutar och tvärtom. Om vi som sjöns nuvarande 
»medelvattenstånd» taga gränsen mellan Grandicaricetum och Carice- 
tum, växlar strandsnårets läge öfver denna gräns mellan 102 och 
167 cm. Trots sänkningarna höjer sig vattennivån framemot vin
tern och sedan på våren så betydligt, att t. ex. driftranden från 
1909 års vårflod låg 95 cm. ofvan medelvattenståndet. — Det gamla 
medelvattenståndet före sänkningarna har jag efter den gamla kärr
kantens läge, d. v. s. gränsen för det då torfbildande Camr-sainhäl- 
let, sålunda med samma växtfysiognomiska utgångspunkt, beräknat 
till 105 cm. ofvan det nuvarande. Motsvarande detta medelvatten
stånd komma märkena efter det dåtida högvattnet i form af isskruf- 
vade vallar, hvilkas bas mot sjösidan ligger 92 cm. högre, ställvis 
ännu mera. — Ofvan det gamla strandsnårets nivå står NO om 
Brahebergs gård på den sluttande moränmarken i en genom bet
ning till hage förvandlad löfäng en ihålig jätte-ek. Personer lefva 
ännu, som på vårarna suttit vid trädets fot och metat i den gamla 
Hederviken. Efter hittills gjorda mätningar blir den n:r 2 af Upp
lands jätteträd. (Det största är Kungseken, Sernander 1901 p. 94). 
Den är 20 m. hög, 8,12 m. i omkrets 1,5 m. ofvan marken, och 
dess krona håller i omkrets 70 m. (l97/<,09). Edafid ^vegetationen 
under densamma är beskrifven i denna tidskrift 1908 p. 406.

I rännan växte (l918/s07) bland annat:
Alisma Planlago Lemna minor
Batrachium paucistamineum Nuphar luteum
Callitriche sp. Oenanthe Phellandrium
Cardamine pratensis Potamogeton gramineus
Carex vesicaria » natans ofta ymnig och
Hotlonia palustris tongifvande
Hgdrocharis morsus rana> > pusillns 1

1 Termen edafoid 1. c. p. 68 ändras härmed till edafid.



Riccia unions 
Scirpns palustris

Sparganium simplex 
Utricularia vulgaris
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Phragmiteta äro ytterst täta och yppiga. Dock funnos ännu inne 
i den tätaste skuggan — liksom i Scirpeta — enstaka exemplar 
al' Riccia natans.

I Scirpeta voro Scirpus lacustris-bestånden vanligen söndersprängda 
af ell stort antal andra arter, hufvudsakligen vattenöfverståndare. 
Detta blandade samhälle erbjöd en t. o. m. för en uppländsk sjö
rent påfallande yppighet. Nära 
(1918/s07) i densamma:

Agroslis sp.
Baldingera arundinacea 
Butomus nmbellatiis 
Ca la mag rostis I an ceola ta 
Caltha palustris 
Carex acuta

ampullaceu 
pseudocgperus 

» riparia 
Cicuta virosa 
Galium palustre 
Glgceria fluitans 
Iris Pseudacorus I

intill Brahebergs gård antecknades

Lycopus europceus 
Lythrum Saticaria 
Myosotis palustris 
Naumburgia thyrsi/lora 
Ranunculus Lingua 
Rumex Hydrolapathum 
Salix cinerea 
Scirpus lacustris 
Sium latifolium 
Sparganium ramosum 
Stellaria palustris 
Typha angustifolia 

» latifolia

I Grandicariceta växte Carex ampullacea med inblandad C. palu- 
dosa, C. acuta etc.; där betningen varit stark, blef Alisma Plantago 
riklig och tongifvande.

Cariceta hade Carex panicea som tongifvande. Genom betningen 
hade här inkommit Polytrichum-tufvor.

Agrostis vulgaris härskar i Agrosh's-samhället. Här och där fun
nos tufvor af Juncus conglomeratus. I öfre delen inryckte små
ningom, men sparsamt en del träd och skogsväxter. Några tallar 
och granar voro öfver 30 år.

På en svagt sluttande sandmark, östra stranden, lågo de öfre 
gränserna för dessa formationer sålunda, om öfre gränsen för Gran- 
dicaricetum sättes till 0:

Phragmitetum....................................... — 63 cm.
Scirpetum.............................................. — 53 cm.
Grandicaricetum ............................... 0
Caricetum .............................................. + 23 cm.
Agrostidetum ...................................... + 130 cm.
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Det var tydligen nära intill eller i själfva rännan, som 1850 års 
Najas /ferz/is-fläck hade funnits. Hade den legat intill, var nog 
växten dödad inne i de täta vass-bestånden. I rännan var vege
tationen ganska tät, och Potamogeton natans uppträdde, som nämndt, 
bland flytbladsväxterna ofta ymnig och beståndsbildande. Skulle 
Najas också kunnat uthärda beskuggningen och trängseln från flyt
bladsväxterna och vattenöfverståndarna, hade den i alla fall fått en 
svår kamp med de täta bottenbestånden af Potamogeton pusillus
o. a. 1 hvarje fall var det oss omöjligt att anträffa något individ 
af densamma, och denna erfarenhet har nog mött alla botanister 
under de sista årtiondena. De sista exemplar från Hederviken, 
som ligga i Herb. Ups., äro tagna den 8 augusti 1870 af S. R. 
Paijkull.

Aegagropilan hade också ohjälpligen undanträngts af de täta rör
formationer, som uppväxt i det efter sänkningarna starkt uppgrun
dade vattnet i östra delen, där dess bollar fordom, som Th. M. 
Fries p. 227 noga skildrat det, hade legat i af vågorna hopsväm- 
made bankar af betydliga dimensioner. Det var därför synnerligen 
välbetänkt af professor Fries, då han strax före sänkningen 1879 
ombestyrde att ett större förråd insamlades af denna märkliga alg, 
som här utvecklade en sällspord yppighet. K. A. Th. Seth hem
förde då till Uppsala Botaniska Museum ett par säckar Aegagro- 
joi/a-bollar, af hvilka nu ett stort antal äro kringspridda i de bota
niska museerna, jorden rundt.

Om sålunda Hederviken ej längre äger dessa sina två forna skat
ter, har den i stället och antagligen helt nyligen, som jag i det föl
jande skall vidröra, fått en ny, nämligen Riccia natans.

Som ett nytt fynd af ett visst botaniskt intresse kan också näm
nas Gyrophora spodochroa (Ehrh.) Ach. a normalis Th. Fr. Den 
växte mängdvis och i stora, väl utbildade exemplar på de lodräta, 
mot V och VSV exponerade, mer eller mindre beskuggade gnejs- 
pegmatit-väggarna, som på en sträcka af östra strandens södra del 
(jfr kartan fig. l) stupade ner i det gamla strandsnåret, tillsammans 
med bl. a.:

Caloplaca murorum (Hoffm.) Th. Fr. ß miniata (Hoffm.) Th. Fr.
Gyrophora hirsuta (Ach.) Fw. a vestita Th. Fr.
Lecanora sordida (Pers.) Th. Fr. a glaucoma (Hoffm.) Th. Fr.
Umbilicaria puslulala (L.) Hoffm..
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Lafven har i Skandinavien två hufvudcentra för sin utbredning: 
fjälltrakterna och hatskusten. Troligen ha vi här en relikt från 
den tid, då Litorinahafvet sköljde foten af dessa klippväggar.

Hedervikens utvecklingshistoria låter studera sig i de torfbildnin- 
gar, som särskildt i norr och kring utloppet i söder upptaga dess 
bäcken. Då denna bistoria visat sig vara af ett mycket stort teo
retiskt intresse, skall jag söka meddela dess grunddrag, sådana jag 
efter våra undersökningar uppfattar desamma. Slamningarna samt 
bestämningen af mikrofossilen äro utförda af E. Teiling. Så upp- 
togos t. ex. följande profiler 1, 2, 3 och 4 på kartan (fig. l); i dem 
alla var ytlagret genom uppodling starkt multnadt och hopsjunket]:

Profil 1. n. 35 cm. multnad Kärr-sjötorf med Phragmites com- 
munis-rhizom.

b. 20 cm. AltorJ med stubbar af Alnus glutinosa och Quercus Robur.
c. 0—10 cm. Phragmites-torf.
d. 10 cm. Gyttja med bland annat:

Ceralophyllum demersum, frukter Nuphar luteum, frön
Iris Pseudacorus, frön Potamogeton sp., fruktstenar
Najas marina, frukter

e. Lera, liksom d. genomdragen af Phragmites- rhizom, af hvilka 
troligen flertalet härstammade från det växtsamhälle, som bildat c.

Profil 2. Ytan ligger 105 cm. under torfvens utkilande mot 
kärrets södra kant, d. v. s. det gamla medelvattenståndet.

a. 30 cm. starkt P/ireuj'/n ifes-blandad Amblystegium-torf. Inne
håller bl. a.:
Care.v ampullacea, frukter 
Comarum palustre »
Menyanthes trifoliata, frön 
Picea Abies, pollen

samt af djurlämningar kiselnålar 
oligochaetägghöljen o. s. v.

b. 10 cm. Altorf med alstubbar
Alnus glutinosa, frukter 
Carex sp. »
Cicula virosa 
Lycopus europams »

Pinus silvestris, pollen
Chrysomonadinéer
Dialomacéer

af Spongitla sp., skalbaggsvingar,

och Plasmodiophora Aini. Med
Phragmites communis, rhizom (tro

ligen från a).
Polystichum Thetypteris, sporer och 

sporangier 
Sphagnum sp., blad

Dessutom rhizopoder etc.



Med tvär kontakt kommer härpå lager
c. 35 cm. brungul Gyttja med rhizom af Equisetuin limosuni, 

Phragmites, Nuphar luteum och Scirpus lacustris. Phragmites och 
Scirpus sammansluta sig stundom i kontakten mot b. lill tunna 
torflinser. Innehåller:

A lisma Plantago, frukter 
Amblystegium, sp.
Betula alba, frukter och pollen 
Carex pseudocyperus, frukter 
Ceratophyllum demersum »
Ciciita virosa »
Comarum palustre 
Iris Pscudacorus, frön 
Lycopus europceus, frukter

samt diverse djurlämningar 
Nephelis octoculata, insekter etc. 

Öfvergår utan gräns i lager 
cl. 4—5 cm. grönaktig Gyttja

Nuphar luteum, frön 
Ormbunkar, bladfragment 
Pinus silvestris, pollen 
Potamogeton natans, frukter 
Burn ex cfr. Hydrolapathum »
Salix sp., bladfragment 
Scirpus lacustris, frukter 
Conferva bombycina 
Pediastrum Boryanum

Cristatella, Spongier, Dendrocoelum,såsom

med bl. a.:

Nuphar luteum, frön 
Phragmites communis, basaldelar 

af ortotropa skott 
Picea Abies, pollen 
Pinus silvestris »
Potamogeton sp., fruktstenar

Scir])us lacustris, frukter 
Anabama flos aqua; 
Characé, frukter 
Gtoeolrichia sp. 
Pediastrum Boryanum

samt djurlämningar såsom Cadonella cralera (rhizopod), Piscicola och 
Spongilla lacustris.

Öfvergår utan gräns i
e. 20 cm. + blågrå Sötvattenslera med:

Alnus glutinosa, pollen 
Betula alba, frukter och pollen 
Carex pseudocyperus, frukter 
Ceratophyllum demersum »
Cicuta virosa »
Corytus Avellana, pollen 
Phragmites communis, nodusskifvor 
Pinus silvestris, pollen

Potamogeton prcelongus, frukter 
» natans »

Lycopus europceus, delfrukter 
Scirpus lacustris, nötter 
Typha latifolia, pollen 
Characésporer 
Chrysomonadinéer 
Conferva bombycina

samt djurlämningar såsom Cristatella, Dendrocoelum, Piscicola, Spongilla, 
periostraca af Anodonta eller Unio, insektsrester o. s. v.

Profil 3, a. 50 cm. starkt förmultnad Kärr-sjötorf med frag
ment af Amblystegia och Phragmites. 

b. 10 cm. Altorf.
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c. 10 cm. Pragmites-torf.
d. 6 cm. gulbrun Gyttja med Nuphar, Phragmites, Salix-blad etc.
e. 1 cm. grönaktig Phragmites-blandad Gyttja med lerlameller. 

Innehöll:
Betula alba, frukter 
Bidens tripartita, 1 frukt 
Carex pseudocyperus, frukter 
Cicuta virosa »

Comarum palustre, frukter 
Lycopus europceus »
Potamogeton »
Scirpus lacustris »

samt af djurlämningar: Phryganea-larfhus, Piscicola, Dendrocoelum lac- 
teum, Nephelis ocloculata, Cristalella mucedo, DapAn/a-ephippier, skalbaggs- 
vingar och ägghöljen.

/'. 10 cm. + Lera.
Profil 4. Ytan ligger 70 cm. öfver det nutida medelvattenstån

det, alltså 35 cm. under det gamla.
a. 35 cm. fibrös stundom svämler-blandad Kärr-Sjötorf med 

Phragmites-rhizom och
Carex sp., däribland pseudocyperus, Comarum palustre, frukter 

frukter Menyanthes trifoliata, frön
Cicuta virosa, frukter Rumex Hydrolapathum, frukter

samt af djurlämningar skalbaggsvingar och oligochaet-ägg.
b. 15 cm. Altorf med björkstammar, näfver och Phragmites-rhizom. 
Härunder kom, ofta med nästan knifskarp kontakt — en träpinne

ur b. låg t. ex- direkt på ett Nuphar-rhizom — lager
c. 220 cm. Gyttja. Denna är i öfre delen gulbrun med rhizom 

af Equisetum limosum, Nuphar luteum och Phragmites communis, 
blir neråt renare och allt mer och mer grönaktig och till sist ler- 
hlandad.

Från de öfversta 15 cm. togs ett prof, innehållande bl. a.
Alisma Plantag o, frukter 
Alnus glutinosa »
Betula odorata, frukter och pollen 
Carex sp., frukter 
Nuphar luteum, frön 
Picea Abies, barr, skottspetsar och 

pollen
Pinus silvestris, pollen

Potamogeton natans, frukter 
Rumex Hydrolapathum 
Scirpus lacustris 
Anabcena flos aquae 
Pediastrum Boryanum 

i» duplex
Scenedesmus sp 
Diatomacéer (sparsamt)

samt af djurrester Nebela (rhizopod), Nephelis ocloculata, Dendrocoelum 
lacleum, Cristatella och delar af insekter.

I den gröna gyttjan, 170 cm. under altorfvens bas, togs ett prof, 
innehållande bl. a.
Acer platanoides, pollen Betula, pollen
Alnus glutinosa » Cyperacéer, frukter

Svensk Botanisk Tidskrift 1910. 5
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Picea Abies, pollen 
Pinus silvestris » 
Quercus Robur •

Chrysomonadinéer (sparsamt) 
Pediastrum Boryanum 
Diatomacéer (sparsamt)

Anabcena flos aqua;

samt af djurrester Crislatella, Cudonella craiera, Spongilla och Ephy- 
datia.

d. Lera, svagt grusig.

Dessa 4 till sina grunddrag alldeles samstämmande profiler visa 
oss hufvuddragen af de sjön omgifvande torfmarkernas byggnad 
Öfverallt börjar bäckenets lakustrina lagerserie med lera eller gyttja, 
och ofvan denna kommer med tvär kontakt skogstorf, öfver denna 
åter sjötorf och kärrtorf. — Skogstorfven innehåller utom de upp
räknade trädslagen — al, björk ocli ek — äfven stubbar af tall och 
kottar af gran. Stubbarna göra sig mest bemärkta bland de spår, 
som träden lämnat efter sin tillvaro. Björken företrädes dock mest 
af näfverlager (Sernander 1909, p. 254); eken, af hvilken endast 
enstaka stubbar anmärktes, var, efter några på mosskanten upp
lagda stammar med ena sidan mer eller mindre bortvittrad att 
döma, äfven representerad i denna form (Sernander 1. c.). Af alens 
stubbar, som i vanliga fall med ett rikt rotverk gå ner ett stycke i 
underlaget, har jag sett en kullfallen sådan. 30 cm. i diameter, 
med ett stamstycke af 175 cm. längd. — Den tvära kontakten mel
lan gyttjan och skogstorfven var påfallande. Fanns mellan dem 
Phragmites-, Scirpus- eller Equisetum-torf inskjuten, uppträdde den 
alltid i föga uthållande linser.

Då Litorinahafvet vid sitt tillbakaryckande i S öfverskred den af 
svagt sluttande lermark bildade passpunkten för Hederviksbäcke- 
net, och detta sålunda fylldes med sött vatten, torde denna punkt, 
om siffran 23 fot på det 1864 tryckta geologiska kartbladet för 
sjöns vattenspegel afser densamma efter första sänkningen, ha legat 
ungefär 7,5 m. öfver Östersjöns nuvarande yta. Denna låga nivå 
och förekomsten af gran djupt ner i bottengylljan tala bestämdt 
mot att isoleringen ägt rum i atlantisk tid1, men tillvaron af skogs
bottnen under kärr-sjötorfven talar bestämdt för, att den subboreala 
perioden härskade ännu en tid efter isoleringen. Vi antaga sålunda, 
att den äldsta Hederviken är af subboreal ålder. L. von Post har

1 Litorinatiden sönderfaller som bekant i tre skeden: den atlantiska perioden 
med fuktigt och mildt klimat, den subboreala med xerotermt och sist den subatlan- 
tiska, som utan gräns flyter öfver i nutiden, med relativt fuktigt och kallt klimat.
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igenväxningstyp, som den förf. nu beskrifvit från Hederviken, måst 
under den subboreala tiden med dess torra och varma klimat, hvilket 
medförde långa och intensiva lågvattensperioder för sjöarna, ha 
undergått denna tvära öfvergång från mer eller mindre öppet, gytlje- 
afsättande vatten till sumpig skog.

I den sålunda isolerade insjön, på hvars stränder bland annat 
växte ek, lönn, tall och gran, började genast en kraftig gyttjebild- 
ning, lokalt ekvivalerad af lera.

Då gyttjan utfyllt bäckenet till en viss höjd, ryckte, tack vare 
de hydrografiska förhållanden, hvilka som nämndt framkallades af 
den subboreala tidens varma och torra vegetationsperioder, en sum
pig alskog direkt ut på dess yta. I de grundare partierna (jfr t. ex. 
profil 2) tyckes denna uttorkning ha ägt rum, innan gyttjeafsätt- 
ningen hunnit så långt i höjden, som fallet hlef i de djupare (jfr 
t. ex. profil 4). Den subboreala Hederviken var alltså både före 
och under skogsperioden sommartiden en liten afloppslös göl. Vår- 
och höstfloderna måste under skogstiden gå långt upp i strandsko
garna för att kunna öfverskrida passpunkten.

Med den subatlantiska tiden inträdde ett kraftigt omslag i de 
klimatiska och därmed i de hydrografiska förhållandena. Hedervi
ken blef en sjö, hvars medelvattenstånd stod åtminstone 145 cm. 
ofvan de subboreala skogarnas nedersta räster; och under vikinga- 
samt medeltiden framgick här en skeppsled från Garnsviken af Ös
tersjön. Sista skedet af sjöns utvecklingshistoria inleddes med 
sänkningarna under förra århundradet, hvilka topografiskt sedt 
återförde hydrografien till nästan subboreala förhållanden.

*

Om den tolkning af Hedervikens utveckling, jag nu gifvit, är rik
tig, följa häraf en del konsekvenser i uppfattningen af andra mos
sars byggnad och af hela vår vegetations historia.

Jag har alltid i motsats till det tvära albrott, som den postgla- 
ciala klimatförsämringen sätter mellan de subboreala och subatlan
tiska bildningarna, framhållit, hur svårt det är att i torfmossar- 
nas lakustrina lagerserie sätta gränsen mellan de atlantiska och 
subboreala afsättningarna. Båda de resp. perioderna utmärkte sig 
för milda vegetationsperioder, och öfvergången mellan den förras 
fuktiga och den senares torra klimat synes ha varit ganska jämn. 
L. von Post (1909 p. 283—284) påpekar, som nyss antyddes, att i
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Närkesslättens torfmossar »en bestämd olikhet förefunnes mellan 
igenväxningsförloppet i de profiler, hvilkas öfvergång från sjö- till 
kärrstadium infallit under tiden mellan 25 och c:a 85 % af Lito- 
rma-höj ningen, samt dem, där igenväxningen ägt rum före och ef
ter denna tid. I förra fallet följde en redan vid basen stubbförande 
kärrtorfserie omedelbart på sjöatlagringarna, hvilkas öfversta led 
aldrig utgjordes af ett sammanhängande Phragmites- eller annat sjö- 
torflager. I stället bestode detta af »strand-kärrtorf», d. v. s. ett 
oredigt komplex af smärre linser af Phragmites-, Carex cfr. stricta- 
och Sphagnum cuspidatum-torf i en mellanmassa af mer eller mindre 
gyttjeblandad svämtorf. Den motsatta igenväxningstypen karakte
riserades genom förekomsten af en mäktig sjötorfbädd mellan gytt
jan och en likaledes vanligen rätt mäktig, nedtill stubbfri kärrtorfs- 
serie. Föredraganden påpekade, att den förra igenväxningstypen 
tycktes karakterisera torfinarker, hvilka under stubblagerliden öfver- 
gått från sjö- till kärrstadium, och ville äfven häri se ett bevis för 
denna tids torra klimat. Det vore nämligen nödvändigt att till för
klaring på den hastiga igenväxningen, om hvilken profilerna i dessa 
fall vittnade, antaga långa och intensiva lågvattensperioder, under 
hvilka kärrväxter kunnat spridas långt nedom högvattenslinjen has
tigare och i större mängder, än då sjöarnas vattenstånd endast kor
tare tider legat under medelvattensnivån». Detta von Posts åskåd
ningssätt är synnerligen tilltalande, och då jag genomser mina pro
filer, finner jag dessa i stort sedt stämma med detsamma. Men 
alla mossar, som visa denna reduktion i lagerföljden mellan gytt
jan och skogsbottnen, behöfva ej under subboreal tid ha isolerats 
från Litorinahafvet. I ett bäcken af ett visst djup åtgår alltid en 
viss -minimitid för att gyttjeafsättningen skall nå den kritiska nivå, 
vid hvilken den subboreala tidens xeroterma klimat skall kunna 
införa ett skogssamhälle. Därför kan mycket väl en mosse, som 
utvisar denna tvära eller subboreala igenväxningstyp, om jag så föl- 
korthetens skull får kalla den, vara underbäddad af atlantiska gytt
jor. Men om det visar sig, att den subboreala igenväxningstypen i 
ett något större antal mossar, än hvad härvidlag stått till von Posts 
förfogande, återfinnes redan från 25 % af Litorinahöjningen, tyder 
detta på, att den atlantiska perioden ej kan ha upptagit så stor del 
af denna höjning, som t. ex. jag antager. Och redan nu kan man 
genom von Posts undersökningar öfver relationen mellan de sub
boreala stubblagren och »gran-nivån» —jag skulle hellre vilja kalla 
den (nedre) gran-gränsen — som han i Närke visat vara ungefär
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samtidig med hällkisttiden, göra alla granförande aflagringar un
der de subboreala skogsbottnarna åtminstone i de medelsvenska 
torfmossarna också till subboreala.

Jag antar t. ex. sålunda med von Post, att Kvarnmyrhalsen 
(Almunge sn., Uppland), i hvars bottenlager Witte och jag anträf
fat gran, afsnördes från hafvet i subboreal tid. Och alldeles klar 
är den subboreala åldern för öfre delen af gyttjorna i mossar med 
den subboreala igenväxningstypen. Större delen af de medelsvenska 
och sydfinska 7>apa-fynden räknar jag sålunda till denna tid.

Fig. 2. Kartskiss visande Trapa natans nuvarande och 
forna utbredning under postgiacialtiden. Efter Gunnar 
Andersson 1903 p. 25. Den grofva linjen är dragen ge
nom de nordligaste trakter, där ännu sparsamt lefvande 
exemplar af sjönöten torde finnas. • I.okal för fossil Trapa.

Man behöfver för att inse det berättigade i denna åskådning en
dast kasta en blick på Kjei.lmarks tabell p. 672 — 674 öfver hans och 
mina 6 Trapa-mossar från norra delen af Närke, alla belägna på 
c:a 40 m. höjd, hvilket torde motsvara c:a 53 % af Litorina- 
gränsen. I dem alla ligger skogstorf direkt på eller med en tunn 
Phragmites-bank skild från gyttjebäddarna. — Detsamma är förhål- 
landat med de 2 T rap a - fö rekomster, jag 1922—23/608 uppdagade och 
undersökte i de torfmossar, som omgifva den forna Mosjön på När- 
kes-slätten:
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Lagerföljden i den första förekomsten, norra Mo-kärret, är c:a 50 
m. från västra kanten:

o. 45 cm. väl förmultnad nu uppodlad Kärrmylla.
b. 35 cm. altorf med stubbar, affall och kottar af Alnus gluti- 

nosa, björkstammar, en ekstubbe samt ett frö af Iris Pseudacorus.
c. 50 cm. gul yyttja med bl. a. Equisetum limosum (slidor), Nu- 

phar luteum (frön), Nymphcea alba (frön), Phragmites communis (så
väl ortotropa som plagiotropa skottdelar), Potamogeton spp. (frukt
stenar), Salix caprcea och cinerea (massor af blad), Tilia parvifolia 
(frukter), Trapa natans v. coronata (frukter). Med ett par cm. öf- 
vergångszon kommer lager

d. Litorinalera med Mytilus edulis.
I den andra förekomsten, Ekebymossen strax S om Sundsbron, där 

denna begränsar den gamla Lillsjöns strand, låg öfverst en starki 
multnad hvitmoss-lorf, delvis kärrtorfs-artad och härunder ett mäk
tigt stubblager af tall och al. Under alstubbarna kom en några 
cm. mäktig sjötorf och så gyttja, något sand- och grusblandad ge
nom utsvämningar från den närbelägna rullstensåsen. I gyttjan an
träffades bl. a. räster af Equisetum limosum, Iris, Phragmites, Nu- 
phar luteum, Nymphcea alba och Trapa natans v. coronata.

Af de sydfinska 7V«p«-mössarne kunna vi fästa oss vid Anta 
mosse och Stormossen, där Gunnar Andersson först funnit Trapa.
I Anta mosse ligger efter min undersökning (aug. 1899) den 0,6 — 1 
m. mäktiga subboreala skogsbottnen, som hufvudsakligen är bildad 
af al, antingen direkt på gyttja, hvars öfversta 10 cm. vanligen 
äro genomdragna af Phragmites och Equisetum, eller skild från den
samma genom 10 cm. Carex-torf med Rhamnus Frangula. — Till 
min skildring af Stormossen, 1899 p. 589, kan läggas, att jag jämte 
profilerna, där Phragmites- och Eq uiset urn-lorf mellanbäddade skogs
bottnen och 7Y«p«-gyttjan, äfven upptog tvenne, där alstubbarna 
stodo direkt på den här föga mäktiga af Equisetum och Phragmites 
mer eller mindre genomdragna gyttjan.

Stubbängen i samma landsdel visar ej (Sernander 1899, p. 
589—590) den subboreala igenväxningstyp, som man skulle väntat 
på grund af dess ringa höjd öfver hafvet (c:a 20 m. enligt Gunnar 
Andersson 1898) och af att granen är vanlig i dess 7Vopa-gyttja. 
Men efter analogien med den på samma höjd öfver hafvet belägna 
Stormossen kunna vi tryggt sätta öfre delen af TV’«/)«-gyttjan till 
subboreal.

Jag håller äfven på växtgeografiska grunder för troligt att alla de
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medelsvenska och sydünska Trapa-gyttjorna till sina öfre delar äro 
af denna ålder1. Trapa natans är en kontinental växt, och dess 
nutida och forntida utbredning sådan den framgår af den i tig. 2 
reproducerade åskådliga sammanställning, Gunnar Andersson 19013, 
p. 25 lämnat, visar tydliga analogier med St/pa-växterna, hvilkas 
inträngande öfver sydöstra Skandinavien under den subboreala pe
rioden, jag förut (Sernander 1908) sökt ådagalägga.

Den linje, som sammanbinder de yttersta fyndorterna för Slipa 
pennata själf på kontinenten (tig. 3f, visar särskildt en synnerligen

Fig. 3. Kartskiss visande nordgränsen för Stipa pennata 
i Europa. Långt ofvanför denna gräns kommer Falbygds- 

förekomsten.

god öfverensstämmelse med motsvarande linje för Trapa natans. 
Falbygds-Söpon bildar ett komplex af lefvande fossil från, som jag 
antager, subboreal lid; och med dessa korrespondera de subboreala 
sjönötsfynden i de medelsvenska torfmossarna. Båda förekomsterna 
visa en förskjutning mot NV af det centraleuropeiska kontinental
klimatet, uppgående till flera breddgrader.

»För den skandinaviska norden har jag gång på gång i denna

1 Huru mycket af dessa gyttjor faller på atlantisk tid kunna vi ännu icke säga. 
Jfr E. von Posts resonemang, 1906, p. 273, öfver att han ej funnit Trapa i den 
undre, men väl i den öfre delen af den gyttja, som bildar bottenlagret af Kilarna 
(Västmanland) vid c:a 60 % af L. G.
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afhandling sökt visa, att regionsförskjutningens (under den postgla- 
ciala klimatförbättringen) maximum uppnåddes eller fortfor under 
subboreal tid», sammanfattar jag också 1908 p. 418 en sammanställning 
mellan denna tid och tillspetsningen af Centraleuropas »période 
xérothermique». Och i min kortfattade exposé »On the evidences 
of postglacial changes of climate furnished by the peat-mosses of 
northern Europe» förlägger jag trädgränsens högsta uppflyttning i 
våra fjälltrakter samt hasselns största utbredning — jfr de subboreala 
fynden i det gamla hasselområdets utkanter — till den subboreala 
perioden, lämnade oafgjordt huru starka de positiva förskjutningar 
varit, hvilka faktiskt också utmärkt den atlantiska tiden.

Genom att förlägga Trapas hufvudsakliga förskjutning upp mot 
den 60:nde breddgraden till den subboreala perioden, skulle jag 
sålunda vilja ytterligare tillskärpa denna min uppfattning om den 
ifrågavarande perioden såsom det varmaste skedet i postglacial tid. 
När klimatet började blifva så mildt, att man kan karakterisera 
det som varmare än nutidens, känna vi icke. Jag har, närmast på 
grund af milt fynd i Lerbäcksmossen (1898 p. 3.‘59) af ek från den 
boreala perioden, sökt visa att klimatet då var minst lika varmt 
som nu, och om att den atlantiska perioden haft gynsammare vege
tationsperioder äro t. ex. såväl Gunnar Andersson, Högbom som 
förf. ense. Den boreala periodens kontinentala karaktär har jag 
satt i samband med Ancylushöjningen, den atlantiska periodens in- 
sulära med Litorinahafvets större utbredning. Kombinationen af 
ett genom hela Litorinatiden intill den postglaciala klimatförsäm
ringen rådande varmt klimat, framkalladt af kosmiska orsaker, och 
en minskning af dess insulära karaktär, i den mån landhöjningen 
inskränkte Litorinahafvets utbredning, kanske för framtidens forsk
ning blir en af grunderna till den nordeuropeiska subborealtidens 
xeroterma klimat. I så fall skulle de torlinosslager i Centraleuropa, 
dit Litorinasänkningens klimatiska verkningar ej sträckte sig, hvilka 
äro jämnåriga med våra atlantiska bildningar, visa en med dessa 
olikartad utbildning.

Vi komma nu till betydelsen af att bildningar från vår xeroterma 
period par préférence finnas inom ett bäcken, hvars passpunkt lig
ger så lågt öfver den nuvarande hafsytan, som fallet är med He
derviken.

Tidigt kunde jag visa, att subboreala skogsbottnar på Gottland 
(Sernander 1894, p. 67) gå ner till c:a 11 % af L. G.1 Redan förut

1 Aneroidobservationens felainplitud medger godt en höjning till 13 %.
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hade jag vid mina studier (Sernander 1892) öfver sambandet mel
lan nivå- och klimatändringar i Uppland, också för detta landskap 
lätt låga värden, som jag sedan ytterligare kunnat nedpressa. Gåf- 
vastbomossen och Gibomossen i Öster-Löfsta socken (Sernander 

1901 p. 82) ligga lågt resp. c:a 20 m. ö. h. och vid c:a 28 % af 
L. G. och visa bägge den subboreala igenväxningstypen med 
mäktiga skogsbottnar under subatlantisk kärrtorf direkt på gyttja 
(1918/U00). Så långt ner som vid Hedervikskärren har jag dock 
icke förr iakttagit subboreala lager. Sätter man L. G. i trakten 
till c:a 56 m. (Munthe 1894), får man kärren att ligga vid ungefär 
13 % af L. G. Nu fogar det sig så, att jag har en mosse i när
heten af Hederviken, hvilken tyckes sakna märken efter den sub
boreala uttolkningen. Det är Vifvelstamossen (Sernander 1900), som 
återfinnes längst in i den långa af kärr upptagna dalgången mellan 
Orkesta och Hargs kvarn i Skånella. Terrängförhållandena tyda 
på, att afsättningen af sötvattensgyttja vid Vifvelsta började, då 
hafvet vid sitt tillbakaryckande kommit under Hargströskeln till 
en nivå af (i— 6,5 m., knappast 7 m., som jag 1. c. p. 46 antager. 
L. (i. torde att döma efter isobasernas förlopp här ligga c:a 1 m. 
lägre än vid Hederviken. Isolationen ägde efter denna beräkning 
rum vid 11 % af L. G.

I Vifvelstamossen är nu lagerföljden:
a. 30 cm. Kärrtorf.
b. 35 cm. Amblystegium-torf.
c. 45 cm. brun Gyttja med gran.
d. 90 cm. Vaucheria-gyttja.
e. Clypeus-lera.

I lager c. anträffade jag 10 cm. ofvan <1. en samling bitar af en 
kruka, som enligt B. Salin »antagligen härrör från något af de 
första 6 århundradena efter Kristi födelse» (Sernander 1. c. p. 47). 
Vaucheria-gyttjan torde, åtminstone till större delen, vara braek- 
vattensbildning (jfr Witte 1905, p. 442). Krukbitarnas plats i la
gerföljden talar sålunda för, att bäckenet isolerades från hafvet 
vid tiden nära före Kristi födelse. Men jag antar, att öfver- 
gången mellan den subboreala och subatlantiska tiden faller un
gefär i öfvergången mellan bronsåldern och järnåldern. Då nu He
derviken vid 13 °0 af L. G. ännu bär subboreala vittnesbörd, och 
Vifvelsta vid 11 % ser ut att ha isolerats under äldre järnålder,
torde man för Uppland kunna sätta 12 % af L. G. som tidpunkten 
för allösningen mellan de nyssnämnda klimatskedena, naturligen
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med de korrektioner förbehållna, som bli följden af ytterligare pre- 
cionsbestämningar från de båda mossarna samt af Litorinagränsens 
definitiva fastslående.1

Med dessa siffror stämmer byggnaden af Lundamossen (Sernan- 
m:R 1892, p. 19), NV om Hederviken. Den skäres ungefär af 
Munthes 60 meters-isobas, och dess passpunkt ligger något under 
7 m. Motsvarande sitt läge vid 11 % af L. G. visar den också 
en kontinuerlig tillväxt från den understa gyttjeblandade Phragmi- 
/e.s-torfven till den öfre Amblystegium-torfven. — Och det behöfver 
knappast påpekas, hur allmänt de subboreala lagren återkomma i 
den ifrågavarande traktens — sydöstra Upplands — torfmossar, då 
de ligga nagot högre, men i alla fall så lågt som mer eller mindre 
betydligt under 50 % af L. G.: Åsbergby, Rörken och Sjödyn. 
Hällbv, Ekhamn, Römossen i Knifsta, Örsmossen, Roda mosse etc- 
(de flesta omnämnda i Sernander 1901). Som ett upplysande 
specialfall kan t. ex. framtagas den strax S om Hederviken belägna 
Mörtsjön (jfr kartan fig. l), undersökt 19'/,, 09 af Dahlstedt, Klee- 
beck, Melin och Teiling. Den ligger 13 m. ö. h. och vid c:a 23 
% Sjön, som till större delen är igenväxt efter Hederviks-
typ, är omgifven af torfmarker, som före utdikningen varit täckta 
al vassar och kärr-samhällen, på några punkter alternerande med 
Sphagneta. ^ id utdikningen har passpunkten visat sig vara en 
grund morän ofvan hällen, som delvis fått genomsprängas. Under 
den öfre torfven står ett stubblager, som går ett godt stycke under 
passpunkten. I nordvästra delen, 70 m. S 35° O från mossens rand 
upptogs följande profil:

a. 46 cm. Kärrtorf, upptill starkt förmultnad, nedåt med mycket 
Phragmites-vhizom.

b. 15 cm. Skogstorf med stubbar af al.
c. 48 cm. Svämtorf med bitar af Phragmites och Equisetum-skott, 

frukter af Scirpus lacustris, frön af Nuphar luteum etc.
d- Gyttja, mörkbrun med frukter af Potamogeton och frön af 

Nuphar luteum etc.

1 G. de Geer (1S% får som bekant något högre värden på L. G. än Munthe. 
En möjlighet finnes ju, för att den subboreala tiden härskat en kort tid efter 
Vifvelstamossens isolation. Men i så fall måste någon betydligare del af Vaucheria- 
Syttjan vara en sötvattensbildning. hvarjämte någon diskordans i dess nu kontinu
erliga utbildning borde ha visat sig.



Kn af anledningarna till mina växtpaleontologiska undersökningai 
öfver jordarterna rundt Hederviken var, att jag ville finna Najas 
flexilis fossil, för att härigenom få någon klarhet i dess äldre histo
ria på platsen. Detta misslyckades emellertid.

Då E. von Goes år 1849 för Elias Fries uppvisade några ex
emplar af en liten vattenväxt, som han under den gångna somma
ren anträffat i Hederviken, kunde denne meddela honom, att han 
hittat Najas flexilis (Willd.) och därmed en af Europas sällsyntaste 
fanerogamer. Najas flexilis var nämligen då endast — utom i N. 
Amerika — känd från tvenne närbelägna sjöar i Pommern och 
Brandenburg..

En rad af senare fynd har gett oss en mera sammanhängande 
utbredningsbild. Det har nämligen visat sig, att en ej ringa del al 
dess förekomster koncentrerar sig mot väster, sålunda mot själfva 
hufvudcentrum, N. Amerika, där den växer allmänt ölver stöne 
delen af Förenta staterna, Kanada, Mexico och Kalifornien. Så 
har den anmärkts på ett ganska stort antal lokaler i Irland och 
Skottland, till livilka två på Jäderen i sydvästra Norge sluta sig. För 
öfrigt ha vi mera enstaka fyndorter i Sverige, Tyskland, östra k in
land (Tavastia australis, Vesijärvi och Karelia onegensis, Saoneshje. 
H. Lindberg p. 3) och Ryssland. — I Sverige är den som bekant 
utom i Hederviken funnen endast1 i Ringsjön (H.j. Nilsson 1881) 
under en afvikande form: f. microcarpa Hj. Nilsson.

Hufvudsakligen genom Gunnar Andersson (1896 a, b och c, 1898), 
känna vi nu en rad fossila förekomster från Fennoscandia.
De två finska ligga på Isthmus Karelicus’ sålunda liksom de recenta 
i östra delen af landet. I Norge, där den är funnen fossil på 6 
ställen, alla på Lister och Jäderen, äro dessa också samlade kring 
de recenta. Om de 5 första säger Holmboe 1903 p. 152: »De norske 
förekomster paa Lister og Jsederen synes at viere adskillig yngre 
end de svenske. I Skeievandet er den törst gaaet tilgrunde, den 
gang' det salte vand under den postglaciale saenkning tramgte ind i 
det ferskvandsbiekken, hvari den levede.» Det sista fyndet i en 
gyttja från Hvilandsvandet tillsammans med en benpil från dös- 
liden, gjordt af A. W. Brogger och Holmboe, tillhör sålunda ett 
framskridet skede af Litorinatiden. — De 2 svenska fossilfynden 
äro gjorda långt ifrån såväl Hederviken som Ringsjön. De ligga 
nämligen i trakten af Kalmar (N. O. Holst 1899) och visa enligt 

1 Neumans uppgift p. 790 »hufvudarten fordom i Mälaren» beror väl på någon 

geografisk lapsus.



honom och Gunnar Andersson 1896 c. p. 467: »dass AJajas flexi- 
lis schon in der ersten Periode der Kiefernzeit an den Ufern des 
Ancylussees entlang gewachsen ist».

Angående A ajas flexilis utbredningshistoria inom Fennoskandia 
säger Gunnar Andersson 1. c. p. 467, sedan han uppräknat de 4 sjöar, 
där den då var tunnen lefvande inom området: »Da nun alle bis
her bekannten Fundorte, ausser dem See Ringsjön, höchst wahr
scheinlich in dem ehemaligen Gebiete des Ancylussees liegen, und 
da infolge der bei Sortanlax in Ostfinnland gemachten Funde von 
lossilen Samen derselben zu erwarten ist, dass man sie noch an 
vielen Punkten von Finnland wird fossil antreffen können, so 
sprechen gute Gründe dafür, dass der Ancylussee für die Verbreitung 
derselben von Bedeutung gewesen ist (»så talar mycket för att den 
spridt sig utmed Ancylussjöns stränder» 1896 b. p. 43); aber ander
seits zeigt ein neulich von G. E. Stangeland und Verf. gemachter 
Fund von fossilen Samen in Hellemyr, Listers Amt SW-Norwegen, 
dass die Verbreitung dieser Art über die skandinavische Halbinsel 
nicht ausschliesslich an jenen See gebunden gewesen ist.» Heder- 
\iken ligger nog, som Gunnar Andersson framhåller, inom Ancy
lussjöns gamla område, men jag kan ej fatta, hvilket inflytande detta 
inhafs litoralflora skulle ha på floran i en sjö, som efter ancylus- 
tiden varit täckt af ett omkring 50 m. djupt Litorinaliaf.

I sydvästra Norge har Najas flexilis utbredningsområde samman
krympt under litorinatiden. Innan några fossila fynd från denna 
tid äro gjorda i Uppland, är det för tidigt att öfverflytta ett liknande 
betiaktelsesätt på Hederviksförekomsten. Ännu finnas lika goda 
chanser för antagandet af en tillfällig spridning, kanske ganska sen, 
från ett mera aflägset växtställe. Af vikt för artens spridningsbiologi 
äi det förhållande, som Hj. Nilsson p. 145 påpekar, nämligen att 
nötens adhesion till vattnet är »så ringa, att den, en gång upp
kommen till ytan, lätt håller sig flytande, hvarigenom spridningen 
i hög grad underlättas».

En sådan recent invandring till Hederviken föreligger säkert i 
Kiccia natans. Jag samlar sedan några år tillbaka uppgifter om denna 
s\ nneiligen lätt igenkännbara lefvermossas utbredning inom norden 
och är synnerligen tacksam för hvarje bidrag härtill. Af dessa 
mina studier har redan framgått, att Riccian i Sverige är en myc
ket sen invandrare, som troligen först på 1870-talet började upp
båda i östra delen af mellersta Sverige, men som sedan genom 
vattenfåglar spridt sig i stort sedt västerut. Dess första kända fynd
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ort är Sundbyberg, Bälsta bro 1879; dess västligaste fyndorter äro 
tills vidare Tysslingesjön i Närke och Tåkern i Östergötland. Näs
tan alla lokalerna utmärka sig för rikedom på sjöfågel, särskildt 
ofta svan.

Hederviken uppsökes på höst och vår af massor med vattenfågel, 
däribland svan. Från Hederviken begifva sig ofta svanor upp till 
Mörtsjön, och det är nog ej någon tillfällighet, att mina kamrater 
här 197/u09 också funno Riccia natans.
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OM BLOMNINGSTIDEN OCH ÅRSSKOTTETS 
UTVECKLING HOS RHAMNUS FRANGULA L.

AF

GUST. O. A:N MALME.

Under en exkursion i St. Malms socken (Södermanland) i midten 
af augusti 1908 frapperades jag öfver att finna Rhamnus frangula 
L. blommande i riklig mängd; och icke nog härmed, den var äf- 
ven försedd med blomknoppar i olika utvecklingsstadier. Tre år 
förut hade jag på samma lokaliteter insamlat blommande material 
af samma växt vid midsommartiden. Osökt framställde sig nu frå
gan, om här förelåg ett fall af omblomning (refloration), eller om 
nämnda Rhamnus har en för svenska vedväxter så ovanligt lång 
blomningstid som från midsommartiden till långt fram på hösten.

Det var icke svårt att konstatera, att åtminstone vissa årsskott 
hade frambragt blommor under en relativt mycket lång, nästan 
sammanhängande tid; de buro nämligen frukter i alla möjliga ut
vecklingsstadier, alltifrån fullmogna sådana, på samma gång som 
blommor och blomknoppar.

Alldeles samma förhållande anmärkte jag sistförflutna år på flera 
ställen.

En liten undersökning i den svenska floristiska litteraturen vi
sade, att detta synnerligen anmärkningsvärda förhållande icke vun
nit vederbörligt beaktande. I Utkast till en svensk Flora af S. Lil- 
jeblad (andra uppl., 1798, p. 98) heter det om Rhamnus frangula: 
»Bl:r i slutet af Jun.», och i G. Wahlenbergs Flora suecica (andra 
uppl., 1831, p. 15l): »Flores .... sub solstitio explicati.» I samma 
riktning går uppgiften i Östgöta Flora af N. C. Kindberg (andra 
uppl., 1874, p. 55), där blomningstiden angifves till »försommaren», 
och härtill ansluter sig C. A. M. Lindman i Bilder ur Nordens flora
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(1905, p. 185). I Hartmans Handbok i Skandinaviens flora (elite 
uppl., 1879, p. 138) säges blomningstiden infalla under månaderna 
juni och juli, och samma uppgift återfinnes i Flora öfver Upplands 
och Södermanlands fanerogamer och bräkenartade växter af K. F. 
Thedenius (1871, p. 115), Skånes Flora af F. W. C. Areschoug 
(andra uppl., 1881, p. 276), Sveriges Flora af L. M. Neuman (1901. 
p. 289) m. fl. I Svensk flora för skolor af Krok och Almquist 
(elfte uppl., 1907, p. 188) uttryckes samma sak med »FS., HS. 
(försommaren och högsommaren).

I Stockholms Flora af J. E. Wikström anmärkes det däremot, 
att Rhamnus frangula »är det enda ibland Sveriges Träd, som sam
tidigt har blommor, halfmogna (röda) och mogna (svarta) bär, ett 
förhållande, som egentligen tillhörer Tropik-Regionernas Växter . 
Och i ungefär samma riktning yttrar sig C. F. Nyman i Sveriges 
Fanerogamer. II (1868, p. 8): »Blommar bäst under Juni till med. Juli. 
men utvecklar också sednare, under nästan hela sommaren, blom
mor, samtidigt med både mogna och omogna ’bär’, något som icke 
annars eger rum hos våra träd men deremot mycket hos de varma 
ländernas. Icke sällan kan man nedtill på en gren se mogna 
(svarta) bär, högre upp omogna (röda och gröna), och högst upp 
blommor, som icke hinna utbilda bär.»

Afven i den tyska tloristiska litteraturen äro uppgifterna något 
växlande. I Kochs Synopsis Florie germanicae et helveticse (ed. II. 
1843, p. 163) t. ex. angifves blomningstiden vara »Mai. Jun.», i 
Hölls Rheinische Flora (1843, p. 684) »Mai, Juni und zum zweiten 
Male im August», i Fieks Flora von Schlesien (1881, p. 91) »Jun.

Sept.», i Willkomms Forstliche Flora von Deutschland und Oe
sterreich (1887, p. 798) »vom Mai bis September», i Aschersons 
och Gr.ebners Flora des nordostdeutschen Flachlandes (1898—99. 
p. 484) »Mai—Sept.» o. s. v.

N. Sylvén ( i Botan. Notiser för år 1906, p. 76) upptager Rham
nus frangula bland de växter, hos hvilka han lyckats påvisa refio- 
ration eller omblomning, och bland dem, hos hvilka reflorationen 
är framkallad genom prolepsis, men han framhåller särskildt (p. 
79), att denna företeelse synes visa sig årligen. Förutom på upp
gifter i den tyska litteraturen stöder han sig i sistnämnda hän
seende därpå, att han i Västergötland observerat växten blommande 
år 1904 i september, år 1905 i augusti.

Undersöker man närmare de på eftersommaren eller på hösten 
utvecklade inflorescenserna, visar det sig, att de i fråga om sin
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ställning till årsskottets hufvudaxel icke afvika från dem, som ut
veckla sig under juni månad. De sitta liksom dessa ofta i blad
vecken på hufvudaxeln och förtjäna benämningen proleptiska lika 
mycket eller lika litet som de. I viss mån motsvara de de med 
terminal blomma försedda kortgrenarna af första ordningen på års
skottet hos Calluna vulgaris(jfr min uppsats Om förgrenade årsskott 
hos Calluna vulgaris i Svensk botan. tidskrift. II, 1908, p. 85 94).
Andra höstinllorescenser däremot sitta på grenar af årsskottet, såle
des på axlar af andra ordningen, i axillerna antingen till de assi
milerande bladen eller till nederst på grenen befintliga små lågblad. 
Men sådana finner man äfven redan i juni, hvadan icke heller 
dessa förtjäna att betecknas såsom proleptiska mer än många för- 
sommarinflorescenser. De äro att jämföra med kortgrenarna at 
andra ordningen hos Calluna.

Om man vill tala om relloration hos Rhamnus frangula — och 
i viss mån är nog detta berättigadt, ty ett afbrott i blomningen sy
nes vanligen äga rum fram i juli; på det material, jag insamlat i 
augusti, finns det alltid vid eller nedom årsskottets midt ett eller 
vanligen flera blad, i hvilkas axiller hvarken blomställning eller 
inflorescensbärande gren utvecklat sig — så är den närmast att 
hänföra till den redan af V. B. Wittrock urskilda kategori af 
metanthesis, som utmärker sig »genom bildning af nya höstinflore- 
scenser» »monopodialt genom förlängning af befintliga relativa huf- 
vudaxlar och sidoställda inflorescensers utveckling från dessas nya 
toppdelar ur nybildade knoppar i axillerna af nybildade blad» (jfr 
Sylvén, anf. st., p. 66), och för hvilken Lamium album är den 
vackraste representanten.

I fråga om årsskottets utvecklingsgång äro de svenska vedväx
terna ganska olikartade. Hos några, t. ex. hos Quercus rolnir L., 
når årsskottet mycket hastigt sin definitiva längd, och samtliga 
blad på detsamma utveckla sig nästan samtidigt. I Stockholmstrak
ten äro honblomställningarna hos eken ofta fullt utvecklade redan 
i slutet af maj, och som bekant sitta de i de öfversta bladens axil
ler på årsskottet, hvilket sålunda är åtminstone i det närmaste fullt 
utvuxet redan vid denna tid. Tidigt bildar sig en kraftig terminal
knopp, och det händer ofta, att denna längre fram på sommaren 
ger upphof till ett nytt skott. Då bladen på dessa »midsommar- 
skott» (»Johannistriebe») en längre tid äro mycket ljusare till fär
gen än de äldre bladen, ter sig ekens löfverk ofta brokigt. Hos 
andra däremot, t. ex. hos Alnus, tillväxa årsskotten, särskildt topp-
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skotten, under hela sommaren. Det ena bladet utvecklar sig efter 
det andra, det ena internodiet efter det andra sträcker sig; gränsen 
mellan de särskilda årsskotten är mindre skarpt markerad. Hos 
alarna finnas icke några blad, som hafva uteslutande till uppgift 
att skydda knopparna om vintern. Hängena, såväl han- som hon- 
hängena, öfvervintra som bekant nakna; och i de vegetativa knop
parna hafva hufvudsakligen det första bladets stipler öfvertagit den 
skyddande funktionen, under det att dess skifva under följande 
sommar utför assimilationsarbete på samma sätt som de öfriga bla
den på årsskottet. Äfven dessa knoppar pläga stundom kallas 
nakna (jfr A. de Saint-Hilaires beskrifning på naken knopp i Le- 
cons de botanique, 1840, p. 260).

Såsom redan A. Wigand (Der Baum, 1854, p. 235) påpekat, slu
ter sig Rhamnus frangula närmast till alen. Liksom hos denna äro 
årsskotten ofta förgrenade icke blott i den bemärkelsen, att de axil- 
lära blomställningarna utveckla sig under samma år som hufvud- 
axeln, utan också så, att bladbärande grenar mycket tidigt uppträda 
på årsskottet (jfr Malme, Om förgrenade årsskott hos Callnna vul
garis, p. 86). Knopparna betecknas också såsom nakna. Redan 
Linné säger i Flora suecica (ed. II, 1755, p. 72): »Arbor borealis 
lere unica gemmis hybernis destituta.» »Nakna knoppar» gå se
dan igen i litteraturen, icke blott den morfologiska utan äfven den 
floristiska (t. ex. Areschougs Skånes Flora, Willkomms Forstliche 
Flora, Neumans Sveriges Flora), utan att man närmare gjort klart för 
sig, huru de äro beskaffade hos denna växt. Här är förhållandet emel
lertid ett annat än hos alen, i det att åtminstone i allmänhet det 
första bladet i knoppen icke utvecklar sig till assimilerande. Van
ligen reduceras två eller tre blad till lågblad, ehuru anlag till skifva 
förefinnes, och bilda jämte stiplerna ett, om ock till synes föga ef- 
1 ek ti vt, skydd för knoppen. Sylvén synes hafva observerat detta 
i fråga om groddplantorna, ty han säger (De svenska dikotyledo- 
nernas första förstärkningsstadium, 1906, p. 170): »Bladen fällas på 
hösten, och epikotylskottet öfvervintrar förmedelst de nu utbildade 
slutna spets- och axillärknopparna. > Icke sällan utgöra dessa låg
blad stödjeblad för blomställningar, något som anmärkts af Wigand 
(Der Baum, p. 194): »Aus den Niederblättern des Jahrestriebes ent
springen im ersten Jahre Bliithenbüsehel, desgleichen nach oben 
aus den unteren Laubblättern reichblüthige Dolden, aus den fol
genden Laubblättern Laubtriebe mit seitlicher Blüthenbildung, aus 
den darauf folgenden nur einzelne Blüthen und in den allerobersten
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Blattwinkeln Knospen, welche sich erst im folgenden Jahre zu Zwei
gen oder Blüthen entfalten.» Årsskottets grenar förhålla sig i det 
väsentliga på samma sätt; nederst äro de, såsom redan otvan fram
hållits, försedda med två (mera sällan ett eller tre) lågblad, i hvil- 
kas axiller ofta utveckla sig blomställningar.

Bladvecksknopparna på årsskottets hufvudaxel hos Rhamnus fran- 
gula utveckla sig sålunda ofta vidare samma år, som de anlagts, 
och de gifva därvid upphof antingen till blomställningar eller till 
bladbärande grenar, som i sin tur kunna uppbära blommor. Då 
nu bladen och med dem de axillära knopparna framkomma succes
sivt, från våren långt fram mot hösten, och blomställningarna ej 
äro inskränkta till någon bestämd del af årsskottet, utan kunna 
förekomma såväl vid dess bas som helt nära dess spets, är det 
från morfologisk sjmpunkt sedt egentligen icke något egendomligt, 
att blommor utveckla sig lika väl på försommaren som på efter- 
sommaren och på hösten. Från teleologisk-biologisk synpunkt 
däremot blir det skäligen obegripligt, då ju de sist utvecklade 
blommorna åtminstone hos oss näppeligen någonsin kunna fylla 
sin uppgift att alstra dugliga frön. Men från samma synpunkt 
torde det blifva lika obegripligt, att hos många växter, t. ex. hos 
linden, af de många fröämnena i fruktämnet i regeln icke mer än 
ett utvecklar sig vidare.

På kraftiga blombärande årsskott hos Rhamnus frangula är det 
vanligen så, att i de nedersta axillerna, ofta redan i lågbladets eller 
lågbladens, utveckla sig blomställningar, mera sällan och i de allra 
nedersta bladbärande grenar, som i sin tur uppbära blommor, hvilka 
liksom de nyssnämnda nå full utveckling redan i juni eller början 
af juli. Högre upp följa vanligen några blad, i vissa fall endast ett 
eller två, hvilkas axillärknoppar ej utveckla sig vidare under det 
löpande året. Ännu högre upp bildas bladbärande grenar, som i 
sin tur uppbära blommor, eller också rikblommiga infloresccnser, 
och därpå följer en zon med mera fåblommiga inflorescenser. De 
högst upp sittande knopparna öfvervintra på knoppstadiet och alstra 
följande år bladbärande grenar med eller utan inflorescenser.

I några hänseenden afviker denna af mig iakttagna utvecklings
gång från den, som skildrats af Wigand (se ofvan). Särskildt bör 
anmärkas, att jag ej iakttagit några rent florala öfvervintrande knop
par. Att döma af Wigands uttryck: »welche sich im folgenden 
Jahre in Zweigen oder Blüthen entfalten», synas dylika dock vara 
iakttagna af honom. Jag har emellertid icke haft min uppmärk
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samhet särskildt riktad på det förhållandet, hvarför det lätteligen 
kan hafva undgått mig. I alla fall, äfven om jag missförstått Wigands 
yttrande och några rent florala öfvervintrande knoppar icke före
komma, är dock Rhamnus frangula i fråga om knopparnas beskaf
fenhet, årsskottens utvecklingsgång och blomningstidens längd så 
egendomlig, att den väl förtjänar att anses såsom »fere unica» bland 
de svenska träden.

DIE DAUER DES BLÜHENS UND DIE ENTWICKLUNG DER 
JAHRESTRIEBE BEI RHAMNUS FRANGULA L.

ZUSAMMENFASSUNG.

Der Faulbaum blüht im mittleren und südlichen Schweden ge 
wohnlich im Juni und Anfang Juli. Kräftige Jahrestriebe blühen 
jedoch, oft mit einiger Unterbrechung, häufig bis Ende August 
oder noch länger weiter. Die im Spätsommer und Herbst ent
wickelten Blütenstände sind als proleptisch bezeichnet worden, ver
dienen es aber nicht mehr als die des Juni so benannt zu werden.

Die lange Dauer des Blühens ist mit dem Entwicklungsgang der 
Jahrestriebe in Beziehung zu bringen. Wie schon A. Wigand (Der Baum, 
1854) bemerkt, steht der Faulbaum in bezug aufseine Jahrestriebe der 
Erle sehr nahe. Sie nehmen, besonders die terminalen, den ganzen 
Sommer hindurch an Länge zu und entwickeln nach und nach 
neue Blätter. Da sich beim Faulbaum die Blütenstände auf keinen 
bestimmten Teil des Jahrestriebes beschränken, sondern in den 
Achseln sowohl der an der Basis des Jahrestriebes befindlichen 
Niederblätter als auch fast jedes Laubblattes zur Entwicklung ge
langen können, ist es somit leicht erklärlich, dass deren noch im 
Spätsommer und Herbst neue zum Vorschein kommen. Ausserdem 
sind, wie bei der Erle, die Jahrestriebe sowohl an der Basis als 
auch in der Mitte oft verzweigt, und es können auch die Zweige 
Blüten und Blütenstände tragen.

In der langen Dauer der Blütezeit steht der Faulbaum unter den 
schwedischen Bäumen und Sträucliern fast einzig da.
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ÜBER DIE SYNGENESIE DER VIOLA-ANTHEREN.
vox

KURT FALCK.

Die Verwachsung der Staubblätter unter einander gilt als das 
Kennzeichen verschiedener Familien. Eine wirkliche Verwachsung 
dürfte jedoch nur bei den Filamenten zu finden sein, nicht bei den 
Antheren (Linnés Klassen XVI, XVII und XVIII). Drude (Schenk, 
Handbuch der Botanik I pag. 725) schreibt hierüber: »Zuweilen 
verschmelzen die Antheren der Staminen, welche man alsdann 
synandrisch oder syngenesisch nennt; dieses Zusammenhängen bei 
frei bleibenden Filamenten entspricht nicht einer regulären Ver
wachsung, es ist vielmehr nur durch Druck auf die schwellenden 
Antheren von Seite des engen Corollentubus bewirkt, und es hält 
daher nicht schwer, solche syngenesische Staminen von einander 
völlig zu trennen.»

Compositae, Lobelia, Impatiens und Viola zeigen die bekanntesten 
Beispiele von zusammenhängenden Antheren. Linné führte sie 
sämtlich zur Klasse XIX, Syngenesia. Tschirch hat diese Erschei
nung bei Compositae untersucht und gefunden, dass es sich hier nicht 
um eine Verwachsung im gewöhnlichen Sinne handelt, dass aber die 
Cuticulae der Antheren zusammengewachsen sind und dadurch den 
besonders starken Zusammenhang zuwegebringen.

Ich habe die Erscheinung bei den VYo/a-Staubblättern untersucht 
und zwar folgender Arten: V. hirta L., V. epipsila Ledeb., V. Rivi- 
niana Rchb., V. montana L., V. tricolor L., V. arvensis Murr. Alle 
untersuchten Blüten waren chasmogam.

Ein gutes Bild von den Viola-Staubblättern erhält man aus der 
folgenden Beschreibung von Reiche und Taubert (Engler-PrantI, 
Natürl. Pflanzenfam. III: 6): »Staubblätter hypogyn, seltener fast 
perigyn, frei oder leicht zusammenhängend, mit sehr kurzen, fast
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fehlenden Filamenten; Antheren mit verbreitertem Connectiv, mit 
einem häutigen Anhängsel endigend, die 2 vorderen am Grunde 
des Rückens gespornt oder gebuckelt.»

In völlig ausgebildetem Zustande scheint die Wand der Antheren 
aus zwei Zellschichten zu bestehen: zu innerst die »fibröse Schicht» 
mit starker Verdickung der Radial- und Innenwände der Zellen, und 
über derselben eine dünne Epidermis von abgeplatteten Zellen. Wo 
die Antheren aneinander stossen, d. h. an der Wand der äusseren 
Pollensäcke, gehen von den Epidermiszellen kräftige Haare aus, 
welche von zwei benachbarten Staubblättern aus zwischeneinander 
hineinwachsen und auf diese Weise die Antheren ringsum den Frucht
knoten zu einem dichten Zylinder zusammenfügen. (Fig. 1.)

Wittrock hat diese Erscheinung schon bei V. tricolor L. beob
achtet und schreibt darüber (in Übersetzung): »Die Antheren haften 
recht stark aneinander, indem sie an den Seiten mit kleinen, aber 
kräftigen Haarbildungen versehen sind, welche von den mit den 
Seiten aneinander liegenden Staubblättern aus in und zwischen ein
ander greifen.»

Lagerberg hat dasselbe bei V. mirabilis L. gefunden und er
wähnt, dass hier die Vereinigung der Antheren bei den kleistogamen 
Rlüten viel intimer ist als bei den chasmogamen.

Die Haare sind einzellig, ihre Dicke etwa 6 j±, ihre Länge wech
selnd, die längsten von mir gesehenen waren 130 ji. Resonders sind 
es die Pollensäcke seihst, die mit Haaren versehen sind, aber auch 
die Konnektivanhänge fehlen ihnen nicht, wenn auch die Dichtig
keit hier viel geringer ist. Die Behaarung ist übrigens, sowohl was 
den Platz als auch was die Dichtigkeit betrifft, bei verschiedenen 
Arten verschieden. Daraus folgt, dass auch die Vereinigung der 
Antheren bei den verschiedenen Arten verschieden stark ist. Dar
über wird im folgenden ausführlicher berichtet.

Selbst in den jüngsten von mir untersuchten Blütenknospen sind 
die Antheren in der oben erwähnten Weise mit einander vereinigt 
gewesen. Die Vereinigung wird dadurch stärker, dass die Kon
nektivanhänge an den Seiten einander überragen und oft ausserdem 
an den Rändern umgebogen sind. Der Zusammenhang wird im 
allgemeinen nicht eher gesprengt, als bis der Fruchtknoten anfängt 
zu schwellen, und bei manchen Arten hängen die Staubblätter so 
test zusammen, dass sie bei der Fruchtreife an der Basis abreissen 
und wie ein Kragen um den Griffel heraufgehoben werden.
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Hier folgt nun eine nähere Besprechung der von mir hierauf 
untersuchten Arten.

Viola hirta L. Die Antheren sind lose miteinander verbunden, 
die Behaarung beschränkt sich auf kurze Auswüchse der Epidermis- 
zellen. Die Antherenröhre wird jedoch dadurch sehr dicht, dass 
die weit herablaufenden Konnektivanhänge aneinander vorbei
wachsen. Der bei den übrigen Arten durch stärkere Behaarung 
hervorgebrachte Effekt wird also hier durch die sich gegenseitig 
deckenden herablaufenden Konnektivanhänge bewirkt.'

V. epipsila Ledeb. Die Haare sind recht kurz, die Antheren 
daher leicht voneinander zu trennen. Beim Keifen des Frucht-

1. Viola monlana L. Teil eines Querschnitts durch die Antherenröhre. Die 
Antheren hängen mittels zwischeneinander hineinwachsender Haare zusammen.

2. Viola tricolor L. Wie Fig. 1. Die Haare sind nicht so zahlreich, aber viel 
länger als bei V. montana.

knotens lösen sie sich voneinander und bleiben an ihren resp. 
Plätzen sitzen. In jungen Blumen sind die Konnektivanhänge 
schwer voneinander zu trennen, was jedoch nicht von einer starken 
Behaarung herrührt, sondern davon, dass sie einander weit über
ragen und am Rande umgebogen sind.

V. Riviniana Rchb. Die Konnektivanhänge sind fast ebenso 
lang wie die Antheren im übrigen und laufen ein gutes Stück herab. 
Im oberen Teil decken sie sich, im unteren tragen sie recht kräf
tige Haare, die gewöhnlich licht stehen. Hier und da können sie 
jedoch recht dicht gehäuft sein. Eine Folge von der Schwäche der 
Vereinigung im oberen Teil der Antheren ist die, dass der Zusam
menhang bei der Fruchtreife zerreisst, und die Staubblätter an ihren 
Plätzen sitzen bleiben.
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V. montana L. Die Konnektivanhänge haben sehr licht ste
hende Haare und hängen daher nur locker zusammen. Die Pollen
säcke dagegen haben bis ganz unten an der Basis kräftige, dicht 
stehende Haare, welche dadurch eine sehr starke Vereinigung zu
standebringen, dass sie gekrümmt und miteinander verflochten sind. 
(Fig. l). Im Gegensatz zu dem, was bei V. tricolor der Fall ist, be
sitzen alle fünf Staubblätter ungefähr dieselbe Dichtigkeit der Haare 
und die Staubblätter werden bei der Fruchtreife wie ein Kragen um 
den Griffel heraufgehoben. Bei dieser Art ist also die Verbindung 
der Antheren eine viel innigere als bei den zuvor geschilderten.

V. tricolor L. Die Konnektivanhänge sitzen hier mittels licht 
stehender Härchen recht lose vereinigt. Zwischen den Pollensäcken 
selbst dagegen ist der Zusammenhang ein starker, obgleich die Haare 
nicht so zahlreich sind. (Vergl. Fig. 2 mit Fig. 1 von V. montana.) 
Die Haare sind jedoch viel länger als bei der vorhergehenden Art. 
Am untersten Teil der Antheren fehlen Haare so gut wie gänzlich. 
Wie Wittrock dargetan, wird bei der Fruchtreife der ganze Staub
blattapparat in die Höhe gehoben, d. h. die Antheren lösen sich 
nicht voneinander, sondern die kleinen Filamente zerreissen an der 
Basis. Indessen dürften im allgemeinen die beiden nektarien- 
tragenden Staubblätter sitzen bleiben und nur die drei übrigen an 
der Basis sich losreissen. Im weiteren Verlauf der Keife des Frucht
knotens sprengt dann der Griffel den Zusammenhang zwischen 
zweien von ihnen (wie bei V. arvensis, Fig. 4). Dies rührt daher, 
dass die Anzahl der Haare bei diesen letzteren Staubblättern viel 
geringer ist, als bei den nektarientragenden. (Fig. 3.) Wenn dieser 
Vorgang, dass sich der Staubblattapparat ganz oder zum Teil hebt, 
auch das gewöhnliche ist, so fehlt es doch nicht an Beispielen da
für, dass der Zusammenhang zwischen den Staubblättern gesprengt 
wird, noch ehe die Filamente reissen, und die Staubblätter demnach 
bei der Fruchtreife an ihren Plätzen um den Fruchtknoten herum 
sitzen bleiben.

Dass die Staubblätter beim Reifen des Fruchtknotens einen Kra
gen um denselben bilden, dürfte als Schutzmittel von gewisser Be
deutung sein, ein Umstand, den ich in dem bekannten Werke 
Lindmans über die Postfloration (K. Sv. Vet.-Ak. Handl. Bd. 21, n. 4, 
1884) nicht erwähnt finde.

Nebenbei kann erwähnt werden, dass auch in kleistogamen Blüten 
mit nur 2 Staubblättern diese beim Auswachsen des Fruchtknotens 
nach der Befruchtung mit demselben gehoben werden können.
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Dies hat Goebel u. a. bei V. silvatica nachgewiesen, und er erklärt, 
dass es von den Pollenschläuchen herrühre, die von den Antheren 
aus in die Narbe hineingewachsen seien und sie mit dieser fest 
zusammenhielten.

V. arvensis Murr. Die erwähnten Erscheinungen stimmen mit 
denen bei V. tricolor überein. Doch sind die Haare hier etwas 
zahlreicher und länger, und die Verbindung ist daher fester.

Die Syngenesie der Vio/a-Antheren rührt also nicht von einer Ver
wachsung her, sondern wird durch die an den einander zugekehrten 
Seiten der Antheren befindlichen Haarbildungen zustandegebracht, die

43
3. Staubblätter von Viola tricolor L. Die Behaarung ist viel stärker an dem 

nektarientragenden Staubblatt.
4. Viola aroensis Murr. Beim Beifen des Fruchtknotens reissen sich die nicht 

nektarientragenden Staubblätter los. Der Griffel sprengt daher den Zusammenhang 
zwischen zweien von ihnen.

zwischen einander hineinwachsen und dadurch eine Naht bilden, die 
häufig nur mit Schwierigkeit gesprengt werden kann. Dies ist nicht 
das einzige Beispiel davon, dass ein inniger Zusammenhang zwischen 
Blattbildungen durch solche untereinander eingekeilte Haare zustande 
kommt. Das gleiche ist mit den Staubblättern bei wenigstens eini
gen Arten von Impatiens der Fall, und Raciborski hat dergleiche 
Behaarung und »Zellennahtverschluss» bei Blütenknospen verschie
dener Pflanzen nachgewiesen. Köster (Pathologische Pflanzenana
tomie pag. 248) erwähnt, dass bei vielen Umwallungsgallen zu beiden 
Seiten der Gallenhöhlung dickwandige Papillen entstehen, welche 
eine Verzahnung zwischen den beiden Kontaktflächen bilden.
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Svensk Botanisk Tidskrift. 1910. Bd 4, h. i.

NYA BIDRAG TILL STOCKHOLMSTRAKTENS 
SVAMPFLORA.

AF

BJÖRN PALM.

Under titeln »Till kännedomen om Stockholmstraktens svampflora» pub
licerade jag i andra årgången af denna tidskrift (1908 p. 38—48) en förteck
ning öfver parasitiska svampar, som insamlats inom ifrågavarande område. 
Denna naturligt nog mycket ofullständiga lista kan jag nu komplettera med 
några nya fynd, livilka jag antingen själf varit i tillfälle att göra, eller hvilka 
med samma tillmötesgående som alltid af prof. G. Lagerheim ställts till 
mitt förfogande.

Särskildt anmärkningsvärd synes mig förekomsten i Stockholmstrakten 
af följande svampar: Physoderma Comari (Berk, et White) Lagerh., Synchy- 
trium Phegoptcridis Juel, Puccinia Campanulas Carm. och Pucciniastrum 
sparsum (Wint.) E. Fischer. Alla dessa ha annars en mer eller mindre ut- 
prägladt arktisk-alpin utbredning. För några dylika förekomster af fjäll
former — sådana som Melanolscnium cingcns (Beck) Magn., Puccinia Cam
panulas Carm., P. Sonchi Rob. och Uromyces Solidaginis Niessl. — i Bohus
läns kusttrakter har G. Lagerheim nyligen utförligt redogjort (Sv. Bot. 
Tidskr. 1909 p. 22) och lämnat förklaringen till deras uppträdande därstädes 
genom konstaterandet af ifrågavarande svampars arktisk-alpin-maritima 
utbredning. De i Stockholmstrakten anträffade alpina formerna hafva helt 
säkert en likartad utbredning; som stöd för denna uppfattning lämnas i 
det följande under respektive arter en detaljerad öfversikt öfver deras 
skandinaviska fyndorter.

CHRNTRIDINEiE.
Olpidium Trifolii (Pers.) Schröt. — Trifolium hybridum. Djursholms-Ösby. 
Physoderma Comari (Berk. & White) Lagerh. — Comarum palustre. Norr

tälje.
Enligt J. Vleugel (Sv. Bot. Tidskr. 1908 p. 365) dessutom känd från 

följande fyndorter. Sverige: Lule Lappm., Kvickjock; Västerbotten, 
Piteå, Umeå; Närke, Klockarhyttan. Norge: Tromsö. Island. Danmark: 
Norra Jutland.
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P. Menyanthis De By. — Menyanthes trifoliata. Norrtälje.
P. vagans Schröt. -— Sium latifolium. Råstasjön.
Synchytrium anomalum Schröt. — Adoxa moschatellina. Karlberg.
S. aureum Schröt. — Chrysanthemum Leucanthemum. Uppnäs.
S. globosum Schröt. — Viola canina. Haga.
S. Johansoni Juel. — Veronica scutellata. Norrtälje.
S. Isetum Schröt. — Gagea lutea. Djurgården. Norrtälje. — G. minima. 

Djurgården.
S. Mercurialis (Lib.) Funk. — Mercurialis perennis. Riddersholm, Råd- 

mansö s:n.
S. Phegopteridis Juel. — Phegopteris polypodioides. Nynäs (G. L.).

Denna art har en tydlig arktisk-alpin-maritim utbredning, hvilket torde 
framgå af följande öfversikt. Sverige: Västerbotten, Umeå ‘Vleugel 
1. c. p. 365); Jämtland, Åre (Johanson, Juel), Renfjället (Johanson); 
Dalarna, Falun (Juel). Norge: Tromsö, Gjövik vid Ulfsfjorden, Lyngs- 
eidet, Marknes vid Balsfjorden, Bjerkeng i Målselven, Ås; Kristiania, Mysen, 
Ravnedalen vid Kristianssänd; Kvarn i nordre Fron; Öier; allt enligt A. 
Blytt, Bidrag til kundskaben om Norges soparter IV, Christ. Vidensk.- 
Selsk. Forhandl. 1896. N:o 6.
S. Potentillse (Schröt.) Lagerh. — Potentilla tormentilla. Riddersholm (G. L.). 

Norrtälje.
Såvidt förf. har sig bekant, är S. Potentillse förut icke funnen på P. tor

mentilla.

PERONOSPOR INE^E.
Albugo Tragopogonis (Pers.) Gray. — Cirsium lanceolatum. Norrtälje.
Bremia Lactucse Regel. — Anthemis tinctoria. Haga. — Centaurea jacea. 

Uppnäs, Rådmansö s:n. — Senecio silvaticus och S. vulgaris. Nacka. 
Norrtälje. — Senecio vernalis. Bergielund. — Sonchus oleraceus. Ex- 
perimentalfältet.

Peronospora affinis Rossm. — Fumaria officinalis. Djursholm, Ösby.
P. calotheca De By. — Galium aparine. Norrtälje. Råsunda (G. L.).
P. grisea (Ung.) De By. — Veronica chamsedrys. Råsunda. — V. serpylli- 

folia. Kapellskär, Räfsnäs, Rådmansö s:n. Norrtälje.
P. leptosperma De By. — Anthemis tinctoria. Norrtull. — Tanacelum vul

gare. Haga.
P. obovata Bonord. — Spergula arvensis. Dalarö.
P. parasitica (Pers.) De By. — Alliaria officinalis, Cardamine impatiens. 

Djurgården. — Hesperis matronalis. Norrtälje. — Matthiola annua. Upp
näs.

P. Polygoni Thiim. — Polygonum aviculare. Norrtälje. Uppnäs. — P. Con
volvulus. Råsunda.

P. Rumicis Corda. — Rumex acetosa. Kapellskär. Norrtälje.
P. sordida Berk. — Scrophularia nodosa. Norrtälje.
P. Trifoliorum De By. — Medicago lupulina. Norrtälje.
P. Vicise (Berk.) De By. — Orobus vernus. Uppnäs. — Pisum sativum. Ex-

perimentalfältet (G. L.).
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt. — Sium latifolium. Råstasjön (G. L.).
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PROTOM YCETINEiE.
Protomyces macrosporus Ung. — Aegopodium podagraria. Dalarö. Norrtälje. 
Taphridium Umbellifercirum (Rostr.) Lagerh. & Juel. — Heracleum sibiri- 

cum. Kapellskär. Norrtälje.

pezizine^e.
Sclerotinia Padi Wor. — Monilia-Stadium på Prunus padus. Haga.

USTILAGINEZE.

Doassansia Alismatis (Nees) Schrot. — Alisma Plantago. Råstasjön. Djurs 
holms-Ösby (G. L.).

D. Hottonise (Rostr.) De Toni. — Hottonia palustris. Djursholms-Ösby 
(G. L.).

D. Martianoffiana (Thüm.) Schrot. — Potamogeton natans. Värmdö i Stora 
dammen (G. L.).

D. Sagittariee (West.) Fisch. — Sagittaria sagittifolia. I Dammtorpssjön vid 
Nacka. Råstasjön.

Entyloma Calendulas (Oud.) De By. — Achillea millefolium. Nacka. Norr
tälje. Råsunda.

E. Chrysosplenii (B. & Br.) Schröt. — Chrysosplenium alternifolium. Mellan 
Söderbrunn och Experimentalfältet. Uggleviken (G. L.).

E. irregula-e Johans. — Poa annua. Albano (G. L.). Råsunda.
E. Matricaria: Rostr. — Matricaria inodora. Karlberg (T. V.). Lidingö.
E. Ranunculi (Bon.) Schröt. — Ranunculus repens. Nacka. — R. sceleratus.

Lidingö (G. L.). — Batrachium sp. Dalarö (G. L.).
E. Sparganii Lagerh. — I bladen af Sparganium ramosum. Råstasjön (G. L.)

Om denna förut endast från Frankrike kända art har prof. G. Lagerheim 
meddelat följande:

»Under namn af Melanotsenium? Sparganii har jag beskrifvit (Contribu
tions å la flore mycologique des environs de Montpellier, pag. 98 fig. 2 i 
Bull. d. 1. Soc. Mycol. d. France, t. XV, 1899) en parasit på Sparganium, 
som jag påträffade mycket sparsamt i juni 1889 vid Lattes i Syd-hrankrike. 
»C’est avec beaucoup d’hésitation que je rapporte ce champignon au genre 
Melanotsenium Bary», säger jag 1. c. och tillägger efter beskrifningen: »Les 
taches produites par le champignon ont l’aspect de celles d’un Entyloma. 
Peut-étre le champignon devrait-il entrer dans ce genre.» En undersökning 
af det material, som insamlades i Råstasjön, har bekräftat denna förmodan. 
Svampen åstadkommer gula eller gulbruna, långsträckta, ej förtjockade 
fläckar, som i bladets öfre del vanligen äro helt små, i bladets nedre del 
däremot kunna blifva ända till 2 cm. långa och 1 cm. breda. Konidiebild- 
ning iakttogs ej.»
Sphacelotheca Hydropiperis De By. — Polygonum Hydropiper och P. persi- 

caria. Kungsholmen.
Tolyposporium Junci (Schröt.) Wor. — Juncus bufonius. Värmdö (G. L.). 
Urocystis Filipcndulas (Tul.) Wint. — Spirsea filipendula. Norrtälje. Nän- 

ninge. Uppnäs.
U. primulicola Rostr. — Primula farinosa. Runmarö (G. L.).
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Ustilago grandis Fr. — Phragmites communis. Rätt vanlig utmed Brunns
vikens stränder. Djursholm. Värtan.

U. Ornithogali (Schm.) Kühn. — Gagea lutea. Djurgården. Haga.
U. striiformis (West.) Niessl. — Arrhenalherum elatius. Järla (G. L.).
U. subinclusa Körn. — Carex riparia. Djursholms-Ösby.
U. utriculosa (Nees) Tul. — Polygonum lapathifolium. Råsunda (G. L.).
U. violacea (Pers.) Fuck. — Viscaria vulgaris. Runmarö (G. L.). — Sapo- 

naria officinalis. Köpmanholm på Yxlö (R. Westling).

UREDINE7E.
Aecidium Hepaticse Beck. — Anemone Hepatica. Ladholmen. Rådmansö 

s:n.
Detta secidium föres af Liro (Uredineae Fennicse) på grund af iakttagelser 

i naturen till Puccinia Meliere (Erikss.) Syd., men kombinationens riklighet 
är ännu ej bestyrkt genom kulturförsök.
Chrysomyxa Empetri (Pers.) Lév. — Empetrum nigrum. Dalarö.
Ch. Ramischise Lagerh. — Pyrola secunda. Norrtälje.
Coleosporium Campanula; (Pers.) Lév. — If. Campanula roiundifolia. Ber- 

gielund. Dalarö. Norrtälje. — II, III. C. Cervicaria. Rimbo (H. 
Magnusson). — C. Irachelium. Gottröra. Norrtälje. — I Bergianska 
trädgården II, III på C. glomerata v. speciosa, C. lamiifolia, C. latifolia v. 
macrantha, C. macrantha, C. nobilis v. macrantha, C. punctata och C. ra- 
punculoides.

C. Euphrasise (Schum.) Wint. II. — Euphrasia officinalis. Dalarö.
C. Melampyri (Rebent.) Karst. — I. Pinus silvestris. Dalarö. Norrtälje. 

Vreta i Rådmansö s:n. — II. Melampyrum pratense. Dalarö. Åkerö. — 
II, III. M. nemorosum och M. silvatieum. Norrtälje.

C. Petasitis (DC) De By. II, III. — Pelasites officinalis. Bergielund. Rå
sunda.

C. Senecionis (Pers.) Lév. — Senecio suaveolens. Bergielund.
Cronartium ribicola Dietr. — Ribes dicranatha Fisch. — Bergielund. 
Gymnoconia interstitialis (Schlecht.) Lagerh. — Rubus saxatilis. Runmarö 

(G. L.).
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr. — Sorbus fennica. Norrtälje. 
Melampsoridium belulinum (Pers.) Kleb. — Betula verrucosa. Dalarö. Norr

tälje. Vreta. Råsunda.
Melampsora Helioscopise (Pers.) Cast. II, III. — Euphorbia Helioscopia. 

Djursholm (S. Hallquist).
M. Hypericorum (DC) Schröt. — Hypericum perforatum. Gottröra. Run

marö (G. L.). — II. quadrangulum. Värmdö (G. L.).
M. Lini (Pers.) Lév. II. — Linum catharticum. Dalarö. Gottröra. Norr

tälje. Uppnäs.
-1/. liniperda (Körnicke) Palm. — II. Linum usitatissimum. Bergianska 

trädgården.
Den af Fr. Körnicke (Über Flachs mit Melampsora Lini Tul. Verhandl. 

d. naturhistorischen Vereins d. preussischen Rheinlande und Westphalens 
Bd 31, p. 83, 1874) beskrifna Melampsora Lini Tul. *liniperda på Linum 
usitatissimum bör tvifvelsutan betraktas som själfständig art. Af förf. ha



nämligen upprepade försök gjorts att med uredomaterial af M. Lini från
L. catharticum inficiera L. usitatissimum, men alltid med negativt resultat. 
Härtill kommer bl. a. att teleutosporerna af M. Lini *liniperda genom sin 
storlek högst betydligt skilia sig från M. Linis; den förras äro 60—80 /i 
långa och 6—8 u breda, den senares endast 35—50 p långa och 7—10 p 
breda.
M. Ribesii-Auritee Kleb. — I. Ribes alpinum. — II, III. Salix aurila. Räfsnäs. 
M. Ribesii-Purpurese Kleb. — I. Ribes grossularia. Ulriksdal. — II, III.

Salix purpurea. Experimentalfältet (G. L.). Ulriksdal.
M. Ribesii-Viminalis Kleb. II, III. — Salix viminalis. Norrtälje. 
Melampsorella Ceraslii (Pers.) Schröt. II. — Slellaria Friesiana. Gottröra. 

— St. graminea. Råsunda.
Ochropsora Sorbi (Oudem.) Diet. II. — Amelanchier canadensis. Råsunda.

I trakten kring Råsunda äro Amelanchier canadensis-buskar rätt vanliga, 
dels i enstaka individ, dels i smärre bestånd, förvildade från trädgårdar i 
närheten. På de lägre partierna af dessa buskar funno prof. G. Lagerheim 
och förf. i sept. innevarande år en uredo, som vid närmare undersökning 
visade sig tillhöra Ochropsora Sorbi. Denna svamp är, såvidt jag vet, 
hittills icke funnen på Amelanchier. Som värdväxter för densamma upp- 
gifvas af W. Tranzschei. (Trav. d. Mus. bot. d. l’Acad. Imp. d. Sciences 
de St. Pétersbourg 1905 p. 20) Sorbus Aucuparia, S. Aria, S. torminalis, 
Pirus Malus och Aruncus Silvester, af E. Mayor Pirus communis (Bull. Soc. 
neuchåt. d. Sc. nat. 1909, p. 30) och af Ed. Fischer Sorbus suecica (Ber. 
Schweiz, bot. Ges. 15, 1905).
Phragmidium obtusum (Strauss) Wint. — Potentilla Tormentillci. Ridders- 

holm i Rådmansö s:n (G. L.).
P. perforans (Dietr.) Liro. Syn. P. Rubi-saxatilis Liro (Uredinese Fennicse 

1908 p. 421); P. saxatile Yleugel (Svensk Bot. Tidskr. 1908 p. 137). — Ru- 
bus saxatilis. Drottningholm; Runmarö (G. L.). Ladholm. Nacka. 
Norrtälje.

P. Rosse pimpinellifolise (Rabh.) Diet. I. —■ Rosa pimpinellifolia. Norrtälje. 
P. Potentillse (Pers.) Karst. — Potentilla Menziesii, P. norvegica. Bergielund. 
Puccinia Anthoxanthi Fuck. II. — Anthoxanlhum odoratum. Kapellskär. 

Norrtälje.
P. Arrhenatheri (Kleb.) Erikss. — 1. Berberis vulgaris. Norrtälje. — II, III.

Arrhenatherum elatius. Observatoriet (G. L.).
P. Bardanse Corda. — Lappa tomentosa. Norrtälje.
P. Campanulse Carm. — Campanula rotundifolia. Norrtälje.

Enligt G. Lagerheim (1. c. p. 22, 29) synes P. Campanulse i Skandinavien 
ha en öfvervägande eller kanske uteslutande arktisk-alpin-maritim utbred
ning; Arktiska Norge, Norges västkust, Västerbotten, Jämtland, Öland och 
Bohuslän.
P. Carduorum Jacky. — Carduus crispus. Kungsholmen. Norrtälje.
P. Chserophylli Purt. — Anthriscus silvestris. Norrtälje. Runmarö. (G. L.). 
P. Centaurese DC. — Centaurea splendens, C. spuria, C. stenolcpis. Bergie

lund.
P. Cirsii Lasch. — Cirsium heterophyllum. Kapellskär. — C. palustre. 

Djursholms-Ösby (G. L.). Nacka (R. Örtegren).



(6)

P. Cnici Mart. — Cirsium lanceolatum. Norrtälje. Nänninge. Västernäs. 
P. Convallarise-Digraphidis (Sopp.) Kleb. — Convallaria ma/alis. Ladhol- 

men.
P. Crepidis Schröt. I. — Crepis tectorum. Norrtull.
P. dioicee P. Magn. I. — Cirsium palustre. Gottröra. Norrtälje. Run- 

marö (G. L.).
P. dispersa Erikss. — Anchusa arvensis. Djursholms-Ösby. Norrtälje. 

Uppnäs.
P. divergens Bub. — Carlina vulgaris. Norrtälje. Uppnäs.
P. Helianthi Schwein. — Helianthus annum. Experimentalfältet (G. L.). 

Lidingön.
P. Inlybi (Juel) Syd. I. — Crepis prsemorsa. Norrtälje.
P. Jaceee Otth. — Centaurea Jacea. Norrtälje. Observatoriet.
P. Leontodontis Jacky.—Leontodon autumnale. Dalarö. Norrtälje.
P. major Diet. — Crepis paludosa. Kapellskär.
P. Malvacearum Mont. — Althsea rosea. Lidingö. — Lavatera crelica. Ber- 

gielund. — Malva crispa. Experimentalfältet (G. L.). — M. pulchella. 
Bergielund.

P. Menthse Pers. — Calamintha Clinopodium. Frescati.
P. Milii Erikss. — Milium effusum. Kapellskär.
P. obscura Schröt. II, III. — Luzula pilosa. Norrtälje (maj 08).

Denna art torde öfvervintra i uredostadiet och frambringa teleutospo- 
rerna tidigt på våren, hvilket kanhända kan förklara, att denna sista spor
form så sällan anträffas.
P. Piloselloidarum R. Probst. — Hieracium Pilosella. Grisslehamn. Ulriks

dal. Uppnäs.
P. Pimpinellsc (Strauss) Mart. I. — Pimpinella Saxifraga. Dalarö. Norr

tälje.
P. Polygoni Alb. & Schwein. III. — Polygonum Convolvulus. Frescati.
P. Polygoni amphibii Pers. II, III. — Polygonum amphibium f. terrestre. 
I Nackanäs (G. L.). Norrtälje.
P. Porri (Sow.) Wint. II, III. — Allium polyphyllum. Bergielund.
P. prsecox Bub. — Crepis biennis. Bergielund.
P. Ptarmicse Karst. — Achillea Ptarmica. Dalarö.
P. punctata Link. I. — Galium Mollugo. Dalarö. Norrtälje.
P. Spergulse DC. — Spergula arvensis. Värmdö (G. L.).
P. Tanaceti DC. — Tanacetum vulgare. Norrtälje. Norrtull.
P. tenuistipes Rostr. I. — Centaurea Jacea. Norrtälje.
P. Thlaspeos Schub. — Arabis hirsuta. Mellingeholm i Frötuna s:n. Björkö. 
P. Valantiie Pers. — Galium verum. Dalarö. Norrtull.
P. variabilis Grev. — Taraxacum corniculatum. Norrtälje.
Pucciniastrum Chamsenerii Rostr. — Epilobium angusiifolium. Nynäs 

(G. L.).
P. Epilobii (Pers.) Otth. — E. palustre. Norrtälje. — E. roseum. Nacka

näs (G. L.).
P. Galii (Link) Ed. Fisch. — Galium uliginosum. Djursholms-Öshy (G. L ). 
P. Padi (Kze & Schm.) Diet. I. — Picea excelsa. Djurgården. Ulriksdal. 
P. sparsum (Wint.) Ed. Fisch. II. — Arctostaphylus uva ursi. Dalarö.
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En andra värdväxt för P. sparsum är Arclostaphylus alpina.
Om artens arktisk-alpin-maritima utbredning i Skandinavien ger efter

följande fyndortsförteckning en föreställning.
Sverige: Torne Lappm. (A. alpina; L^stadius enl. G. Lagerheim, Bot. 

Not. 1884 p. 155); Lule Lappm., Njammats (A. alpina; Lagerheim, Öfvers. 
K. V. A. förh. 1884, n. 1 p. 93); Gotland (A. uva ursi; Vestergren, Microm. 
rar. sel. 859). Finland (A. uva ursi): Tavastland, Evo; Karelia pomor. 
occid. Sjuigarvi (Liro, Ured. tenn. p. 521). Norge (A. alpina): Finnmar
ken. mellan Bosekop och Elvebakken, Stortuen vid Molde, Ålgård i Ly 
på Jsederen, Bergen, i Christiania botaniska trädgård på odlade exemplar 
(allt enligt Blytt 1. c. p. 68).
Uromyces Acelosee Schröt. — Rumex Acetosa. Norrtälje.
U. Anlhyllidis (Grev.) Schröt. — Anlhyllis Vulneraria. Norrtälje.
U. Dactylidis Otth. I. — Ranunculus polyanthemos. Kapellskär.
U. Fabse (Pers.) De By. — II, HI- Faba vulgaris. Saltsjöbaden. — II. La- 

thyrus vernus. Dalarö.
U. fleclens Lagerh. — Trifolium repens. Experimentalfältet (G. L.). Da

larö. Norrtälje.
U. insequialtus Lasch. I. — Silene nutans. Dalarö.
U. Orobi (Pers.) Lév. I, II, IIL — Lathyrus montanus. Dalarö.

Aecidieformen, som vanligen är mycket sällsynt, var på Dalarö synner
ligen allmän och väl utvecklad.
U. Pisi Schröt. — Lathyrus pratensis. Bergielund. Lidingön (G. L.).
U. Pose Rabenh. I. — Ranunculus auricomus. Djurgården.
U. Scrophularise (DC.) Fuck. I. — Scrophularia nodosa. Norrtälje.
U. Trifolii repentis (Cast.) Liro. — II, HL Trifolium hybridum. Biskops- 

udden. Djursholms-Ösby (G. L.). — I. T. repens. Uppnäs. Runmarö 
(°. L.).
G. Lagerheim har nyligen (1. c. p. 38) identifierat den på Trifolium hybri

dum uppträdande Uromyces-formen med U. Trifolii repentis på T. repens.

AUR ICUL AR I ACEiE.
Herpobasidium filicinum (Rostr.) Lind. — Aspidium Filix mas. Kapell

skär (G. L.). —- Phegoptcris polypodioides. Ulriksdal.

FUNGI IMPERFECTL
Gloeosporium amentorum (De Lacr.) Lind. — Salix aurita. Dalarö. Norr

tälje.
Vanligtvis förekommer denna Gloeosporium på honhän geaxlarna af ett 

flertal Salixarter, men kan äfven enligt Lind (Ark. f. Bot. Bd 7, 1908, n. 8) 
angripa frukterna, skaft och hufvudnerv på hängenas vegetativa blad och 
t. o. m. hanhängena. Dalaröformen anträffades af förf. dels på honhängen 
och dels på rent vegetativa årsskott, hvilka genom svampens angrepp blif- 
vit mer eller mindre deformerade. I ett par fall iakttogs till och med svag 
häxkvastbildning.
Ovularia deusta (Fuck.) Sacc. — Lathyrus montanus. Saltsjöbaden.
O. primulana Karst. — Primula officinalis. Kapellskär (G. L.). Norrtälje.

Svensk Botanisk Tidskrift 1910. 1
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0. Veronicse (Fuck.) Sacc. — Veronica panormitana. Bergiehmd.
Ramularia Bimiadis Vesterg. — Bimias orientalis. Observatoriet (G. L.).
R. macrospora Fres. — Campanula glomerata. Norrtälje.
Seploria centaureicola Brun. — Centaurea Scabiosa. Norrtälje.
S. Epilobii West. — Epilobium paluslre. Norrtälje.
S. Tussilaginis West. — Tussilago Farfara. Norrtälje.
S. Ulmariee Oud. — Spinva ulmaria. Uppnäs.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.— I secidiehopar af P. Arrhenatheri Erikss. 

Observatoriet och Uromyces Geranii (DC.) Otth. & Wartm. I. Dalarö.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna afdelning insända meddelanden 
om märkligare växtfynd o. dyl.

Om några bildningsafvikelser i blomman hos Caltha
palustris L.

Bildningsafvikelser hos Ranunculacé-blommor äro, som bekant, icke 
några särdeles ovanliga företeelser. I litteraturen finnas omnämnda 
sådana af allehanda slag, t. ex. afvikande tal, fyllodi och »fyllda blommor». 
Förliden sommar gjorde jag några anteckningar öfver afvikande blommor 
hos Calllui palustris L. Samtliga undersökta individ växte vid sjön 
Hån i Lillherrdals socken, Härjedalen.

En del af de afvikelser, jag nedan skildrar, äro sedan länge kända, och 
jag sammanställer därför här de olika slag af bildningsafvikelser hos Caltha- 
blomman, hvarom uppgifter finnas i Masters, Vegetable Teratology och 
Penzig, Pflanzenteratologie.

1. De blad, som stå närmast blommorna, kunna visa petaloid utbildning.
2. Kalkbladens antal afviker rätt ofta från 5-talet och kan enligt 

Penzig växla mellan 4 och 12. Fyllodi är ganska ofta iakttagen, hvarvid 
ett eller liera af kalkbladen kunna rycka ned ett stycke på stjälken. I 
axeln af de förändrade kalkbladen kunna skott framkomma, s. k. eklastése.

3. Ståndarna visa tendens till petalisering, i synnerhet de yttre, hvarvid 
fyllda eller delvis fyllda blommor uppstå. Ståndarna kunna äfven visa 
karpellar utbildning.

4. Median och axillär prolifikation är iakttagen.
Jag undersökte 576 blommor fördelade på 198 Caltha-individ. Af dessa 

hade 20 blommor 4, 547 hade 5, 8 hade 6 och 1 hade 7 kalkblad. 4- 
talet var alltså den vanligaste afvikelsen från det normala. I de med 
5 kalkblad försedda blommorna kunde ett af kalkbladen vara mer eller 
mindre förkrympt till längd och bredd, och jag kunde framlägga sådana 
blommor, visande en jämn öfvergång från blommor med 5 fullt utbildade 
blad till sådana med 4.
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Af de blommor, som hade ett antal kalkblad, större än det normala, 
voro endast 3 exempel på petaloid utbildning af ståndarne. Hos 2 sex- 
taliga satt ett kalkblad innanför den femtaliga kalkbladskransen, hos den 
7-taliga sutto två kalkblad innanför. Hos 3 blommor sutto alla 6 bladen 
i samma krans, och afvikelsen här torde därför ha uppstått genom klyf- 
ning af ett kalkblad. Hos de öfriga 3 satt det sjätte bladet nedom 
kransen och torde vara ett missbildadt örtblad. I ett fall var det af- 
lägsnadt ett stycke från kransen.

Ett annat fall, visande det öfversta örtbladets benägenhet för petalisering 
hos Caltha, synes å fig 2 b. Det är här delvis ombildadt. Ena hälften 
af bladet är gult, helbräddadt och alldeles likt ett kalkblad, under det 
att andra hälften bibehållit örtbladsnaturen, är grönt och i kanten naggadt.

Fig. 1 visar ett fall af kohäsion mellan två grenar, hvilkas blommor 
därigenom kommit att sitta alldeles intill hvarandra.

A fig. 2 är afbildad en blom
ma, som afvek från den nor
mala genom att blomskaftet 
stod riktadt rakt utåt, och blom
man var tydligt dorsiventral. 
Ett kalkblad var riktadt uppåt, 
två åt sidorna och två nedåt. 
Pistillsamlingen var starkt till
plattad och nästan alla stån
darna sutto nedanför denna. 
Några sutto ofvanför, men inga 
på sidorna.

Dessa iakttagelser gjordes 
under tre exkursioner, den 2, 
18 och 19 juli. De två sista gång
erna voro Calthorna utblom
made öfverallt utom på särdeles 
våta ställen eller i djup skugga. 
Bland dessa få individ funnos 
åtskilliga, som ägde blommor 
af mycket mindre storlek än 
den normala. Dessa voro emel
lertid aldrig toppblommor, utan 
sutto i det öfversta bladets veck. 
Toppblommorna voro af normal 
storlek, 30 mm. eller däröfver i 
diam., under det att bladvecks- 
blommorna voro ungefär20mm., 
ja, i ett fall endast 12 mm., 

men ståndare och pistiller voro dock väl utvecklade. Fig. 3 visar ett 
exemplar, där äfven toppblomman är rätt liten, men där blomman i 
öfversta bladets veck endast mäter 9 mm. i diam., alldeles saknar pistiller 
och har endast 5 små, men dock fertila ståndare.

Caltha paluslris L.
1. Kohäsion mellan två grenar. 2 a. 

Horisontalt skott med dorsiventral blomma. 
Kalkbladen borttagna, b. Det öfversta ört
bladets högra del är kalkbladslikt, gult och 
helbräddadt. 3. Blomman i det öfversta 
bladets veck är mycket liten, utan pistiller 

och medendast 5 små ståndare.

Kurt Falck.
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Prunus spinosa L. *inermis n. subsp.

Sommaren 1909 anträffade jag under växtfysiognomiska studier på Kinne- 
kulle en växt, som uppväckte mitt stora intresse. Att växten tillhörde 
släktet Prunns var mig från början klart, men beträffande arten förblef 
jag i tvifvelsmål, tills jag nyligen varit i tillfälle att närmare undersöka 
den vid Uppsala universitets botaniska institution.

Resultatet af denna undersökning blef, att jag kunde bestämma växten 
till en Prunns spinosa, men på grund af dess från hufvudarten i flera 
afseenden högst afvikande karaktärer har jag funnit mig föranlåten att
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Primus spinosa *inennis n. subsp. Insamlad 16/ß och 37/e 19°9. 
S. Blomqvist foto.

uppställa den som en ny underart. En af dess mest i ögonen fallande 
egenskaper är, att den är utan tornar, och jag har därför kallat den 
inerrnis.

Växten förekommer i ett för Kinnekulle karakteristiskt växtsamhälle, 
en buskformation, som bekläder rasmarken utmed den s. k. undre röd- 
stensklefven. I sluttningar mot söder och sydost har buskformationen 
nått sin mest typiska utbildning; buskarna dominera fullständigt, och träd 
saknas ofta helt och hållet.



Ifrågavarande växt förskrifver sig från ett dylikt område. Den före
kom i följande sällskap: Cornus sanguined, Cory lus avellana, Coloneaster 
integerrima, C. nigra, Cratcegus oxyacantha, C. calycina, C. monogyna, 
Lonicera xylosleum, Prunus spinosa, Pyrus malus, Rhamnus cathartica, 
Rosa canina fl'., R. coriifolia f., R. glauca ff., Rubus ccesius, Anemone he- 
patica, A. nemorosa, Astragalus glyciphyllus, Brachypodium pinnatum, 
Carex montana, Chcerophyllum temulum, Crepis prcemorsa, Epipactis lati- 
folia, Galium aparine, Melilotus officinalis, Mercurialis perennis, Origanum 
vulgare, Orobus niger, Poa compressa, P. nemoralis, 2'orilis anthriscus, 
Viola mirabilis m. fl.

Prunus spinosa synes vara en särdeles mångformig art. Ascherson & 
Gr^bner (Synopsis der Mitteleuropäischen Flora. Bd. 6. Leipzig 1906) 
uppdela den i tvenne undergrupper, typica och dasyphylla. Till den 
senare gruppen hörande former äro till alla delar mera håriga. Typica- 
gruppen indelas med hänsyn därtill, huruvida blommorna utvecklas före 
bladen, prcecox, eller samtidigt, cocetanea.

Det har visat sig, hvilket äfven framgår af vidstående bild, att ifråga
varande växt tillhör undergruppen cocetanea och står närmast v. co
cetanea Wimm. & Grab.

Af de litteraturundersökningar, jag haft tillfälle att göra, framgår i all
mänhet, att var. cocetanea endast grundar sig därpå, att blad och blom
mor utvecklas samtidigt. Ett antal exemplar af var. cocetanea från här
varande botaniska museum visa, utom i nämnda afseende, i allmänhet 
normala Prunus s/unosci-karaktärer.

I ofvannämnda arbete, Ascherson & Gr^bner, angifves emellertid 
såsom närmare distinktion för var. cocetanea, att blommorna sitta glesare 
fördelade, att kronbladen äro smalt äggrunda och små, »meist nur 3—6 
mm. lang, sich mit den Rändern nicht berührend, meist viel kürzer als 
die Staubblätter». Med afseende härpå företer den af mig funna formen 
inga öfverensstämmelser.

Densamma utmärkes därigenom, att den är omkring 3 m. hög och 
trädartad. Vidare saknas tornar, bladen äro äggrunda. Dessa karaktärer 
förläna ifrågavarande växt ett från Prunus spinosa öfver hufvud synner
ligen afvikande utseende, habituellt kommer den mest att erinra om ett 
missvårdadt exemplar af Prunus insititia eller Prunus domestica.

Jag kom därför att tänka på, huruvida växten möjligen skulle kunna 
vara en hybrid. För hybridantagandet talade, att växten ej kom till 
fruktsättning. Detta var emellertid äfven förhållandet beträffande vanlig 
Prunus spinosa, som växte sparsamt i närheten. Uteblifvandet af frukt
sättning stod därför antagligen i samband med sommarens ogynnsamma 
väderlek.

Vore växten hybrid, kunde man särskildt misstänka ett inflytande af 
dess närmaste släktingar Prunus insititia och Prunus domestica.

De för undergruppen Euprnnus af släktet Prunus gällande artkarak
tärerna, hvilka främst röra hårigheten, ådagalade emellertid, att växten i 
intet afseende närmade sig nyssnämnda Pruni. Beträffande hårigheten 
förhåller den sig nämligen fullt normalt. Blomskaften äro sålunda glatta, 
årsskotten ludna, bladen blifva som äldre glatta. Mot hybridantagandet
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talade vidare, att pollen vid mikroskopisk undersökning befanns normalt 
utbildadt.

Den omständigheten, att växten förekom i tre fullt likartade individ, 
visar tydligt, att vi bär ej ha att göra med en tillfällig formafvikelse. 
Jag föreställer mig, att växten muterat, och att ett af individen är moder
individ till de båda andra.

*

Prunus spinosa L. *inermis. 
setanea, foliis ovatis.

Subspecies arborescens, inermis, co-

S. G.son Blomqvist.

Myrtillus nigra Gilib. x Vaecinium vitis idaea L. funnen i 
Stockholms skärgård.

Vid Hasseludden på Värmdön anträffade undertecknad i juni 1908 hybri
den mellan lingon och blåbär. I gles skog vid nordöstra stranden af 
Trollsjön täckte den tillsammans med enstaka exemplar af föräldrarna en 
yta af 15 å 20 kvadratmeter. På detta jämförelsevis stora område har 
hybriden hunnit differentiera ut sig i olika typer.

Lingonlika former lågvuxna, med förgrening mest nedåt och med blad 
af samma utseende som och obetydligt tunnare än lingonblad, men tätt 
sågade, nästan alla öfvervintrande; rundade, tätludna smågrenar och topp
ställd 3—4-blommig klase. Det är denna form, som är iakttagen på de 
flesta fyndorter för hybriden, men här uppträder den endast i ett fåtal 
individ. Vanligare äro högvuxna former, förgrenade som blåbär, med 
spetsade tunna blad, af hvilka endast de mot slutet af sommaren ut
vecklade öfvervintra. Denna typ har alltid blommorna sidoställda, men 
i allmänhet 2-3 tätt bredvid hvarandra; smågrenar kantiga och mer eller 
mindre ludna.

Hybriden blommar ej rikligt, men har båda år jag iakttagit den reflo- 
rerat på hösten. Ytterkalken är flikad, men ej så djupt som hos lingon. 
Innerkalken är bredt klocklik med nästan rektangulära, tillbakaböjda 
flikar, oftast ljusröd, på skuggiga platser grönaktig. Ståndarsträn- 
garna äro håriga, men knapparna ha horn. 1908 utbildade den blåbärs- 
liknande formen 3 mogna bär, af hvilka 2 voro af normal blåbärsstorlek. 
De voro klotrunda, mörkblå, men ej daggiga och sutto på korta, krökta 
skaft.

Hybriden är inom Sverige förut anträffad vid Hessleholm i Skåne (enl. 
Neumans llora) samt enligt uppgift vid Dalarö af Klercker, men å ingen
dera lokalen återfunnen. För öfrigt är den känd från flera lokaler i 
norra Tyskland, där den ställvis utbreder sig öfver betydande arealer 
(enl. Ascherson och Gr^bner).

Uppsala d. 20. 1. 1910.
Harri/ Smith.
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Några växtg-eografiska notiser från Halland.

Under mina exkursioner här i Halland har jag påträffat en del för pro
vinsen nya eller sällsynta växter, af hvilka en del har sitt rätt stora intresse. 
Men som min afsikt är att så fort sig göra låter söka få en sammanställd 
framställning af Hallands vegetation, upptager jag här blott dem, som veter
ligen icke förr iakttagits och publicerats såsom funna i provinsen. De flesta 
af dem äro också inkomlingar, som mest införts genom den lifliga kvarn
rörelsen och som ej tillhöra vår flora, hvarför de ock uppträda mer eller 
mindre sporadiskt. En del värdefulla uppgifter hafva lämnats mig af kand. 
Sten Svensson (S. S.) och studeranden Knut Johnson (K. J.) från Hishult. 
Setaria glauca P. B. Halmstad på barlast 1908; Falkenberg 1896 (S. S.). 
Leersia onjzoides (L.) Sv. , är af E. Fries 1816 (i Lii.jeblads fl. ed. 3, tillägg) 

uPPgifven för Dahla (i Eftra s:n?), men är senare förgäfves eftersökt. 
Studeranden Knut Johnsson har funnit den i Hishults s:n i Oxhults 
kronopark vid Oxhults kvarn.

Aira caryophijllea L. Stafsinge vid Hallagård (S. S.).
Bromus inermis Leyss, förut känd endast från Snöstorp vid Nydala (A. 

Lyttkens), synes uppträda på flera lokaler och vara m. 1. m. beständig. 
Den har blifvit sedd vid Snöstorps kyrka, Halmstad på västra stranden 
vid Knebildstorp nära stenbrottet, Falkenberg vid Hamnspåret (flera år 
å rad), dessutom af S. S. vid Varberg, hamnen, Träslöf vid kyrkogården 
samt från Särö (herbarieex. af Th. Fries 1908 enl. S. S.).

Triticum cristatum Schreb. fanns 1905 på en afstjälpningsplats på Slotts- 
jorden väster om Halmstad och har där bibehållit sig alla år sedan dess, 
men synes snart försvinna och fullständigt utträngas af Triticum repens, 
Holcus lanatus m. fl. Den sätter mogna frön, hvarför möjlighet finnes 
för dess fortfarande bestånd. Har säkerligen inkommit genom affalls- 
produkter från hattfabriken.

Carex canescens L. x dioica L. Breared vid Mahult, östra sidan af Gyltige- 
sjön i flera tufvor (J. Ljungqvist 1909).

Ainus glutinosa (L.) Gsertn. x incana (L.) Willd., Falkenberg vid Herting 
(S. S.).

Rumex conglomerate Murr., Halmstad, Nissan vid Dragvägen.
Fagopyrum talaricum (L.) Gsertn., Halmstad på barlast (1908—09).
Beta maritima L., Halmstad, östra stranden nedom svinslakteriet; Snöstorp 

vid Fylleåns utlopp; Eldsberga strand. På det första stället fanns den 
åren 1903—06 i flera exemplar, men tycks sedan vara utgången, på det 
andra iakttogs den blott ett år, 1905, och på det sista i ett tiotal exemplar 
1907, men huruvida den där numera finnes kvar eller ej är mig obekant. 

Scleranthns annuus L. x perennis L. förekommer ej sällsynt och ofta i stor 
mängd, såsom vid Halmstad, Snöstorp vid Köpenhamn, Skrea vid Hansa- 
gård.

Stellaria nemorum L. *glochidosperma Murb., Ö. Kamp på Hallandsås.
Silene dichotoma Ehrh. I klöfveråkrar, såsom Veinge nära kyrkan; Harp- 

linge på flera ställen.
Ranunculus acer L. *Friesii Gr. & Godr., Halmstad på vallen i slottsparken.



Lepidium draba L., Halmstad vid Karlsberg 1909.
L. apetalum Willd., Halmstad vid Slottsmöllan 1909.
L. virginicum L., Halmstad flerestädes, såsom Slottsmöllan, Nissar- 

bo, Slottsjorden.
L. perfoliatum L., Falkenberg vid Herting 1907 (S. S.).
Bunias orientalis L., Snöstorp efter Halmstad—Bolmens järnväg.
Conringia orientalis (L.) Andrz., Halmstad vid Slottsmöllan och Slottsjorden 

på Väster.
Nasturtium silvestre (L.) R. Br., Halmstad i Badhusparken.
Sisymbrium altissimum L., Halmstad vid Slottsmöllan, Hamnen och Västra 

Slottsjorden; Varberg, hamnen (S. S.).
Brassica juncea (L.) Goss., Halmstad vid hamnen (på barlast 1903 o. 04).
B. elongata Ehrh., Halmstad på Väster jämte var. armoracioides Czern., 

rätt ymnigt.
Reseda alba L., Falkenberg i en potatisåker 1896 (S. S.).
Sedum boloniense Loisl. Falkenberg (C. Ca.rlstf.dt 1905), Nya kyrkogår

den (S. S.).
S. spurium M. B. Förvildad och beständig på och omkring kyrkogår

dar, såsom Getinge, Snötorp, Veinge, Ö. Karup; Hishult (K. .1.), men 
äfven annorstädes ex. Marbäck i Snöstorp.

Saxifraga cxspilosa L. Liksom föregående förv. vid Hishults (K. J.) och Ö. 
Karups kyrkor, på sistnämnda ställe rätt riklig.

Polenlilla recta L. Halmstad på Tivoliparkens gräskanter 1906—08; mellan 
Veinge och Skogsbo station på banvallen 1909.

Rubus orcogeton Focke, Falkenberg vid Bron (S. S.). Ny för Sverige.
Alchemilla vestita Bus., Halmstad i Slottsparken.
A. filicaulis Bus., täml. allmän i hela provinsen.
A. pasloralis Bus., Vinberg (S. S.); Falkenberg.
A. subglobosa C. G. Westerl., Falkenberg (S. S.).
A. acutangula Bus., Synes vara rätt allmän i hela provinsen.
A. subcrenata Bus., Marbäck i Snöstorp; Veinge kyrka; Hishult (K. J.)
Trifolium incarnatum L., Halmstad vid villorna på Väster 1908; Ö. Karup 

vid Himmelslöf bland råg 1909.
Melilotus indicus (L.) All., Halmstad vid ångkvarnen (flera år); Falkenberg 

vid valskvarnen 1909 (S. S.).
Medicago arabica (L.) All., Halmstad, slottsjorden på Väster 1906—07.
Oxalis strida L., Halmstad i Tivoliträdgården (riklig).
O. corniculata L., Knäred (K. J.).
Gentiana baltica Murb., Falkenberg vid Epidemisjukhuset, Träslöf mellan 

kyrkan och Traneberg, Stafsinge vid Arvidstorp o. Falkagård, Vinberg 
vid Tröinge, Skrea vid Bockagård (allt enl. S. S.).

Galeopsis bifida Boenn., Allmän.
Salvia verticillata L., Morup vid kyrkan sedan 1890-talet (S. S.).
S. silvestris L., Falkenberg, hamnen 1895—1903 (S. S.).
Mentha silvestris L., Hishults by nära Hishult kvarn (K. J.).
Solanum villosum (L.) Willd., Halmstad i potatisåkrar nära Nya läroverks- 

huset, iakttagen 1906 och bibehåller sig utmärkt.
Euphrasia tenuis (Brenn.) Wettst., Ullared vid Fridhemsberg (S. S.).



Euphrasia suecica Murb. & Wettst. Snöstorp vid Marbäck; Knäred vid 
Majenfors.

E. siricla Host. Flerstädes i provinsen.
Antirrhinum orontium L. Nya Skottorp (Stud. Hugo Hallberg).
Verbascum phlornoides L., Flalmstad vid bron och på västra stranden 1909.
Psyllium arenarium W. & Kit., Öfraby vid Sperlingsholin 1904 (i sågspån).
Plantago aristata Mich., Falkenberg å en äng på västra gärdet 1897—99 

(S. S.).
Galium corrudifolium Vill., Falkenberg vid valskvarnen 1909 (S. S.).
Phyteuma spicatum L., Falkenberg, hamnen 1894 (S. S.).
Xanthium strumarium L. och X. spinosum L., Halmstad på Väster 1906 

ymnigt.
Crepis virens L., Ö. Karup (K. J.).
Lappa nemorosa (Lej.) Koern. Ö. Karup vid Gropemöllan i Stensåns 

dalgång.
Cirsium oleraceum (L.) Scop. v. amarantinum Lang. Ö. Karup vid Grope

möllan.
C. oleraceum (L.) Scop. X paluslre (L.) Scop. Ö. Karups prästgård (K. 

J.); Hasslöfs by vid kyrkan.
Centaurea calcitrapa L. Halmstad vid Siottsmöllan 1909.
C. solslitialis L., Halmstad på Västra gärdet 1906.
Senecio vernalis W. & K. Halmstad norr om Berget 1904; Falkenberg vid 

Herting och Kristineslätt spars. (S. S.) samt söderut efter järnvägen 
mot Skrea.

Rudbeckia hirta L., Halmstad i Badhusparken 1909; Hishult (K. J.).
Flalmstad den 4 december 1909.

Fr. E. Ahlfvengren.

Galium trillorum Michx. i Västmanland.

Då Galium triflorum Michx. mig veterligt hittills icke blifvit anmärkt 
från Västmanland, torde ett meddelande om att den förekommer äfven 
inom nämnda provins måhända vara af intresse.

Sommaren 1906 fann jag ifrågavarande växt nära Gryttjärn i Järnboås 
socken, ungefär tre fjärdedels mil från Järnboås järnvägsstation. Den 
växer här på ett litet område utefter vänstra stranden af en i nordlig 
riktning flytande skogsbäck. Strandsluttningen är delvis tämligen brant 
och skuggig samt här och där beströdd med löst liggande stenar. Jord
arten utgöres — enligt den geologiska kartan — af krosstensgrus, här be
växt med barrskog samt enstaka löfträd. Höjden öfver hafvet uppgår 
till cirka 140 meter. På denna lokal tycktes Galium triflorum trifvas 
godt; ett af mig insamladt exemplar hade något öfver 75 cm. lång stjälk 
med mer än 4 cm. långa och 1 cm. breda blad.

På något afstånd från bäcken, där marken är mera jämn samt ej så 
beskuggad, fann jag ingen Galium triflorum; icke heller kunde jag finna 
den på motsatta sidan af bäcken.

Axel Dinning.
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Några iakttagelser öfver Carex pseudoeyperus L. i Dalsland.

Ehuru jag ej sett uppgift därom i någon flora, förekommer Carex 
pseudoeyperus i flera trakter af Dalsland. Första gången jag anträffade 
denna art var år 1871 vid ett dike nära Hökeberg i Holms socken, där 
den före markens uppodling sannolikt hade funnits i mängd. I början 
af 1880-talet anträffades växten ymnigt på kärrartad mark i Backa, 
Bäckebols och Hällans skogar, Gunnarsnäs socken. På dessa lokaler 
där jag sedan dess årligen iakttagit densamma, har den hittills visat sig 
lika frodig, som då den först observerades, med undantag för ett par 
platser, där den efter skogens afverkning för några år sedan delvis måst 
vika för sin samsläkting Carex uesicaria.

Carex pseudoeyperus har som bekant ett toppställdt hanax, intill 7 
cm. långt, blekgrönt, ofta skyldt af honaxen. Dessa äro titt antalet 3—6, 
rent gröna och växla betydligt i längd, från 3 till 8 cm. Vid blomningen, 
som inträffar i midten af juni, stå honaxen på samma höjd i en kvast
lik ställning. I mån af fruktsättningens framskridande utväxer såväl 
det gemensamma axfästet som honaxens smala och veka skaft till den 
för »slokstarrens» honax karakteristiska ensidigt hängande klaselika frukt
ställningen. Axskaftens längd tilltar uppifrån nedåt, så att det öfversta 
är omkring 5, det nedre 40—80 mm. långt.

Fruktgömmena, som sitta på 1 mm. långa skaft, äro under blomningen 
uppåtriktade, sedermera utspärrade eller slutligen böjda mot axets bas. 
De äro försedda med grofva nerver, hvilkas antal växlar högst betj'dligt, 
från 12 till 25. Vid räkning af dessa hos 100 fruktgömmen från samma 
individ tedde sig talen sålunda.

Hos 4 fruktgömmen 12 nerver
6 13
1 14

41 — 15
11 16
17 — 17

7 — 18
ii 19

i — 20
i 25

Fruktmognaden börjar i Dalsland vanligen omkring midten af september. 
År 1893 antecknades den 18, 1895 den 10, 1898 och 1899 den 15 september. 
I anslutning till blomningstidens längd fortgår sedan fruktmognaden till 
vinterns inträde. I samband härmed torde det stå, att mogna frukter 
åren 1895, 1907 och 1909 anträffades kvarsittande i axen så sent som i 
sista hälften af november.

Vanligen utvecklas på hvarje ax talrika frukter, hos exempelvis 5 cm. 
långa ax 330—340 stycken, hvilka vid år 1909 anställda groningsförsök 
visade sig till 50—70 procent grobara.
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Hos många Carex-arter förekomma som bekant variationer i fråga 
om han- och honblommornas inbördes placering. Huruvida dessa former 
acrogyna, basigyna etc. äro att betrakta som fröbeständiga raser eller 
snarare som ett slags könspolymorfism, torde tills dato ej genom några 
kulturförsök vara utrönt. Hos Carex pseudocyperus har jag på lokalerna 
i Gunnarsnäs, särskildt i Hällans skog, iakttagit en hel serie afvikelser 
i ofvan berörda hänseende, för hvilka jag här vill i korthet redogöra.

1. Hanaxet med honblommor i spetsen (v. acrogyna Beurl., Hartm. 
Fl. ed. 11.)

Ej sällsynt i Hällans och Backa skogar; äfven iakttagen vid Hökeberg 
i Holms socken. År 1901 erhöll jag exemplar af denna form från Jättna 
på Selaön i Södermanland, insamlad af N. Hallsten.

2. Hanaxet med honblommor vid basen.
Förekommer, liksom alla de följande, tämligen sällsynt i Hällans skog, 

Gunnarsnäs s:n.
3. Hanaxet med honblommor både i spetsen och vid basen.
4. Hanaxet med strödda honblommor.
5. Hanaxet saknas.
6. Honaxen med hanblommor i spetsen.
7. Honaxens mellersta del med enbart hanblommor.
Af andra former har jag iakttagit på samma lokal:
8. f. minor Hampe (Neum. Fl. p. 693): axen endast 10—15 mm. långa.
Denna form är enligt Neum. Fl. förut funnen vid Hallbo i Bro socken,

Södermanland.
9. f. cladostachys Neum.: Honaxen flera på samma skaft.
Hos denna monstrositet påträffades äfven de ofvan under n. 1, 2 och 

4 omtalade afvikelserna.
J. Henriksson.

Psamma arenaria (L.) Roem. & Sch. funnen i Helsingdand.

Under en exkursion den 6 augusti 1909 till Djupe lastageplats, belägen 
vid Hudiksvallsfjärden strax s. o. om Hudiksvalls stad, påträffade under
tecknad liera kraftiga blommande exemplar af detta för södra Sveriges 
flygsandsfält karakteristiska gräs. Såvidt jag af litteraturen kunnat finna, 
är fyndorten den nordligaste kända i vårt land för denna växt. Väx- 
platsens beskaffenhet torde väl lämpa sig för dess trefnad och sannolika 
spridning öfver ett större område.

Hudiksvall i januari 1910.
P. H. Strömman.
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En intressant ny fyndort för Osmunda regalis L.
Som bekant står den nordligaste fyndorten för Osmunda regalis i vårt 

land, den vid Ava-ån i Gästrikland, skäligen isolerad. Den därnäst nord
ligaste i östra Sverige har hittills varit Barkaryd i Småland. Af intresse 
är därför, att denna vackra ormhunke i september 1909 anträffades i 
norra Östergötland, å Hättorps ägor i Tjällmo socken. Den uppträder 
här i ett litet bestånd med omkring 2,5 m. diameter på en sank bäck
strand inne i en granskog, under förhållanden, som antyda, att den är 
gammal på platsen. Till fyndorten vid Barkaryd är afståndet omkring 
12 mil fågelvägen, något kortare till den vid Tidan (i Västergötland).

Ester Åkesson.

Malme, Lichenes suecici exsieeati.
Af detta exsickatverk hafva under loppet af år 1909 utkommit faskik- 

larna V och VI, innehållande 50 nummer:
101) Lecanora angulosa (Schreb.) Ach., 102) Lecania cyrlella (Ach.) Th. 

Fr. var., 103) Caloplaca aurantiaca (Lightf.) Th. Fr.. 104) C. luteoalba (Turn.) 
Th. Fr., 105) Buellia parasema (Ach.) Th. Fr. a disciformis (Fr.) Th. Fr. f. 
sporis crassioribus, 106) B. myriocarpa (DC.) Mudd, 107) B. myriocarpa (DC.) 
Mudd, 108) B. Schsereri De Not., 109) Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., 
110) Icmadophila ericeiorum (L.) A. Zahlbr., 111) Mycoblastus sanguinarius 
(L.) Norm., 112) Bacidia alrosanguinea (Schser.) Anzi, 113) B. vermifera (Nyl.) 
Th. Fr., 114) Catillaria alropurpurea (Schser.) Th. Fr., 115) C. lenticularis 
(Ach.) Th. Fr. (corticicola), 116) Lecidea turgidula Fr., 117) L. turgidula Fr.
f. pithyophila (Sommerf.) Th. Fr., 118) Biatorinopsis diluta (Pers.) Müll. 
Arg., 119) Opegrapha varia Pers., 120) O. vulgata Ach., 121) Arthonia mela- 
leuca (Fr.), 122) A. patellulata Nyl., 123) Lecania Nylanderiana Mass., 124) 
Rhizocarpon Massalongii (Kcerb.), 125) Micarea lithinella (Nyl.) Hedl., 126) 
Cetraria islandica (L.) Ach., 127) C. islandica (L.) Ach. var. crispa Ach., 128) 
C. odontella Ach., 129) C. aculeata (Schreb.) Fr., 130) C. hepalizon (Ach.) 
Wainio, 131) Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter, 132) P. aspera Mass., 133)
P. prolixa (Ach.) Nyl., 134) P. prolixa (Ach.) Nyl. var. isidiolyla (Nyl.), 
135) P. subaurifera Nyl., 136) P. (Parmeliopsis) hyperopia Ach., 137) Le
cania Koerberiana Lahm ap. Koerb., 138) Hsematomma venlosum (L.) Mass., 
139) Bacidia hypnophila (Ach.), 140) B. inundata (Fr.) Koerb., 141) Lecidea 
Nylanderi (Anzi) Th. Fr., 142) L. ocelliformis Nyl. f. subglobulosa (Nyl.) 
Wainio, 143) Catillaria Ehrhartiana (Ach.) Th. Fr., 144) C. tricolor (With.) 
Th. Fr., 145) Micarea denigrata (Fr.) Hedl. var. Friesiana Hedl. f. vulgaris 
Hedl., 146) Buellia alboatra (Hoffm.) Th. Fr., 147) Pachyphiale corticola 
Lönnr., 148) Lecidea pantherina (Ach.) Th. Fr., 149) Rhizocarpon polycarpum 
(Hepp) Th. Fr., 150) Rh. geminatum (Flot.) Koerb.

N:ris 105, 117 och 123 äro insamlade af nu framlidne prosten O. G. Bi.om- 
berg, 125 af lektorn d:r J. T. Hedlund samt 140 och 141 af läroverks
adjunkten d:r J. Hulting, samtliga de öfriga af utgifvaren. N:ris 128, 
131 och 135 äro sterila, de öfriga äro försedda med apothecier, n:ro 129 dock 
endast mycket sparsamt.
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Märkligast bland de nu utdelade arterna äro:
Cetraria odontella, från Värmdön (nära Stockholm), där den är ganska 

allmän på bergplatåerna.
Den nyligen som art urskilda Parmelia tubulosa (jfr Svensk botanisk tid

skrift. I, p. 336), från Brännkärr i St. Malms socken (Södermanland), på 
gärdsgårdar och på äldre, mer eller mindre fritt stående björkar. Arten 
synes hafva en rätt vidsträckt utbredning inom vårt land; den är mig nu
mera bekant från Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland, Södermanland 
och Uppland. Sannolikt finns den ännu nordligare; enligt exemplar i Botan. 
museum i Uppsala är den i Norge insamlad så långt norr ut som vid Trond- 
hjem. I likhet med sina närmaste släktingar, P. physodes och P. farinacea, 
kän den slå sig ned äfven på sten.

P. prolixa var. isidiotyla, från Hessleholm (Skåne), på solöppet liggande 
smärre stenblock. Är en synnerligen distinkt var. eller, kanske riktigare, 
elementarart, lätt igenkänd på sina i grupper ordnade isidier. Den före
kommer i Sverige från Skåne åtminstone ända upp till Uppland; då den 
ofta är steril, har den dock föga uppmärksammats af samlare.

P. subaurifera, från Värmdön (nära Stockholm), på löfträd, hufvudsak- 
ligen på asp och sälg. Denna art är synnerligen lätt igenkänd på sin tunna, 
glanslösa bål med små, ljusgula soral redan på de yngre flikarna; märg
lagret färgas rödt af klorkalk. Är i Sverige utbredd från Skåne åtminstone 
upp till Ångermanland; i Stockholmstrakten och i sydvästra Södermanland 
är det den vanligaste bruna Parmelia-arten på bark och på naken ved. 
Apothecier äro dock ytterst sällsynta och af mig insamlade endast en gång 
på Värmdön.

Lecania Koerberiana, från Alvastra vid Omberg (Östergötland), på gam
mal alm [jfr Svensk botanisk tidskrift. III, p. (82)].

L. Nijlanderiana, från Dunker (Södermanland), på gammalt murbruk på 
kyrkväggen.

Bacidia inundata, från Kvarsebo (Östergötland), på tidtals öfversväm- 
made rötter af klibbal.

Lecidea ocelliformis f. subglobulosa, från Järnbol, Björkviks socken (Söder
manland), på hassel.

Rhizocarpon polycarpum, från Värmdön (nära Stockholm).
Rh. Massalongii [ = Rh. applanatum (Fr.) Th. Fr.], från Värmdön (nära 

Stockholm), där den är karaktärslaf på af nedsilande vatten tidtals fuktade 
klippor.

Caloplaca luteoalba, från Alvastra vid Omberg (Östergötland), på gammal 
alm [jfr Svensk botanisk tidskrift. III, p. (81)].

Micarea lithinella, från Lassbv backar vid Uppsala, på beskuggad berg
vägg; förut känd endast från två lokaler i Sverige, nämligen Norrtälje i 
Uppland och Västermo i Södermanland.

Pachyphiale corticola (= Secoliga fagicola Hepp), från Nimtorp i St. Malms 
socken (Södermanland), på sälg.

Biatorinopsis diluta [= Biatorina diluta (Pers.) Th. Fr.], från Värmdön 
' (nära Stockholm), på gamla, starkt beskuggade alstammar.

Gusl. O. Malme.
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REFERAT.

Några nyare undersökningar öfver orkidéernas 
pollinationsfysiologi.

Hans Fitting, Die Beeinflussung der Orchideenblüten durch die 
Bestäubung und durch andere Umstände. Eine entwickelungs
physiologische Studie aus den Tropen. — Zeitschr. für Botanik. Jahrg. I, 
S. 1—86. Jena 1909.

— —, Entwickelungsphysiologische Probleme der Fruchtbil
dung. — Biol. Centralblatt Bd. XXIX, Nr. 7, 8. Leipzig 1909.

Hans Winkler, Botanische Untersuchungen aus Buitenzorg I. 1. 
Ueber den Blütendimorphismus von Renanthera Lowii Rchb. fll. — 
Ann. du Jardin Botanique de Buitenzorg, 2e Sér. Vol. V, Leiden 1905.

De undersökningar öfver orkidéernas pollination, som professor Hans 
Fitting i Strassburg publicerat i de ofvan citerade afhandlingarna, äro 
icke blott ett vigtigt bidrag till vår kännedom om de i så många afseen- 
den märkliga orkidéblommornas biologi, utan de ställa äfven pollinations- 
och befruktningsproblemen i växtriket i dess helhet i en delvis klarare 
dager. Det har nämligen lyckats Fitting att experimentellt uppvisa, att 
de s. k. postflorationsföreteelserna hos orkidéblommorna äro af en ganska 
sammansatt natur, i det de kunna uppdelas i flera från hvarandra 
skilda faser, hvilka hvar för sig kunna framkallas äfven af andra yttre 
inflytelser än en verkställd pollination.

Såsom en inledning till redogörelsen för Fittings undersökningar 
må emellertid först erinras om några välbekanta fakta ur blommans 
lif. Hos de högsta växterna, Angiospermerna, är ju alltid äggcellen väl 
innesluten inom mångdubbla hyllen af olika art (fruktvägg, integument 
o. s. v.), hvarför befruktningen först kan försiggå efter en bei rad af 
föregåenden, nämligen, förutom själfva pollinationen, pollenkornens groning 
å märket, pollenslangarnas nedträngande i stiftskanalen fram till mikropy- 
len och sen vidare in till embryosäckens äggcell. Först då kan föreningen 
af han- och honkärna äga rum.

Ungefär samtidigt som detta sker eller åtminstone kort därpå pläga i 
blomman inträffa en del andra förändringar, i främsta rummet sådana, 
som stå i direkt förbindelse med fruktbildningen, såsom t. ex. fruktväggens 
och fröfästenas ansvällning. Men äfven allehanda andra mer eller mindre



genomgripande omgestaltningar kunna försiggå, såsom fodrets eller blom
bottnens starka tillväxt, liksom äfven ofta en rad förändringar af så att 
säga negativ natur, t. ex. honungsafsöndringens och blomdoftens upp
hörande samt hyllets hela eller delvisa alfallande. Ja, pollinationen kan 
ju äfven verka så, att många blomaxlars heliotropiska reaktionsförmåga 
alldeles förändras, så att de från att hafva varit positivt blifva negativt 
heliotropiska. Alla dessa s. k. postflorationsfenomen, i detta ords vid
sträcktaste bemärkelse, äro ju vanligen de första synbara följderna af pol
linationen.

Dylika postflorationsföreteelser äro nu alldeles särskildt påtagliga hos 
orkidéblommor. Det är ju förnämligast genom Darwins vidtberömda 
undersökningar, som vi känna dessa märkvärdiga blommors pollinations- 
biologi, hvars kanske mest utmärkande särdrag är å ena sidan att en 
blommas hela pollenmassa förbrukas redan vid första insektbesöket, å 
andra sidan att endast insektbesök kan förmedla pollinationen, i det själf- 
pollination af hvarje slag är alldeles utesluten. Såsom något mycket ka
rakteristiskt för orkidéerna är också den långa blomningstid för hvarje 
enskild blomma, som många af dem — dock icke alla — uppvisa, 
längre än inom någon annan växtfamilj, och som kan uppgå ända till 
2—3 månader, därest ej pollination äger rum. Desto större är kontrasten 
gentemot de pollinerade blommornas varaktighet. Inträder pollination, 
vissnar nämligen blomman kanske inom 1—2 dagar därefter, och detta 
alldeles oberoende af om blommorna nyss slagit ut eller blomningen re
dan varat länge. Såsom några andra vanliga postflorationsfenomen hos 
många orkidéer må framhållas: märkeshålans tillslutande genom märkes- 
flikarnas hopfällande, könpelarens begynnande ansvällning från spets till 
bas och slutligen hos alla arter fruktämnets och fröämnenas tillväxt.

Hos en del släkten kan blomhyllet visa egendomliga förändringar: 
det ändrar färg och kvarsitter ända till fruktmognaden. Så t. ex. visar 
Phalaenopsis violacea den egenheten, att hyllet 1—2 dagar efter pollina
tionen sluter ihop sig och vissnar, men så fort som fruktämnet börjar 
ansvälla, begynna de vissnade hyllebladen att blifva gröna, svälla ut på 
nytt och antaga en läderartad konsistens.

En högst egenartad dimorfism med afseende på blommornas post- 
floration visar en annan orkidé, Renanthera Lowii Rchb. fil., enligt 
Winklers undersökningar. Denna orkidé tillhör dem, som utmärkas af 
dimorfa blommor inom en och samma blomställning, i det att de tvenne 
öfversta blommorna i klasen äro starkt svafvelgula med röda prickar 
samt ha bredare och kortare hylleblad, under det alla de öfriga äro ljust 
hvitgula med bruna prickar samt med längre och smalare hylleblad. La* 
bellum jämte fortplantningsorganen äro dock lika hos bägge blomformerna. 
Däremot dofta de tvenne öfre blommorna starkt, under det alla de öfriga 
äro alldeles luktlösa. Nu visa dessa två blomtyper väsentligt olika post
florationsfenomen. De hvitgula, doftlösa blommorna vissna ganska snart 
efter skedd pollination, under det att däremot de tvenne höggula, doftande 
blommorna äfven efter pollinationen och till och med efter fruktämnets 
ansvällning ännu bibehålla sitt starkt doftande hylle i nästan oförändrad 
friskhet och form; och detta fortfar — alldeles oberoende om de själfva
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bli pollinerade eller ej — ända till dess att den sista blomman i blom
ställningen blommat ut. Vi ha således här att göra med en orkidé, 
hvars blommor reagera högst väsentligt olika för en pollination, i det i 
ena fallet tydliga postflorationsfenomen genast utlösas, i det andra fallet 
icke. De gula, doftande, betydligt mera varaktiga blommorna äro tyd
ligen biologiskt att uppfatta som ett slags speciella skyltblommor, något 
som i och för sig ju hos andra växtfamiljer (Compositae, Dipsacaceae, Um- 
belliferae m. fl.) är ytterst vanligt inom blomställningen, men här tillkommer 
såsom något mera anmärkningsvärdt en olikhet äfven med afseende på 
postflorationsfenomenen och deras framkallande, i det att pollination i ena 
fallet direkt utlöser postfloration, i det andra däremot icke. Denna kon
trast mellan de bägge blomformernas resistens mot pollination hos Re- 
nanthera Lowii framträder äfven vid pollination med främmande pollen, 
d. v. s. pollen från andra arter eller rent af från andra släkten. Dylik 
pollination är sedan gammalt känd för att i en hel del fall orsaka orkidé
blommors hastiga vissnande. Så fann också Winkler, att pollen af or
kidén Selenipedilum candidum utöfvade ett starkt inflytande på Renanthera 
Lowii just i dylik riktning, men, märkvärdigt nog, endast på de ljusa 
blommorna, hvilka genast vissnade 2 dagar efter pollination med Se
lenipedilum. På de gula blommorna däremot utöfvade en dylik pollina
tion alls intet inflytande. Således visade sig de gula blommorna i alla 
afseenden betydligt motståndskraftigare.

Alla de nu skildrade postflorationsföreteelserna hos orkidéer inträffa 
först efter försiggången pollination. Hindras denna eller uteblir den af 
annan anledning, hålla blommorna sig friska under en tid, som motsvarar 
en för hvarje art bestämd lifslängd, men sen vissna de och falla af. Detta 
slags vissnande kan betecknas såsom en autonom postfloration, d. v. s. 
en postfloration förorsakad af inre förändringar i växten själf, ungefär som 
en organisms naturliga död förr eller senare orsakas af ålderdomsaf- 
tyning. I motsats härtill kunna de postflorationsfenomen, som framkallas 
af pollination, karakteriseras såsom en aitionom eller inducerad, d. v. s. 
en af yttre orsaker framkallad postfloration. Det är endast det sist
nämnda slaget postfloration, som varit föremål för Fittings experimentella 
undersökningar.

Emedan de viktigaste och mest i ögonen fallande postflorationsför- 
ändringarna, t. ex. fruktväggens ansvällning, stå i direkt samband med 
fröämnenas utbildning, hvilket åter beror på embryots bildande, så ligger 
naturligtvis den tanken nära till hands, att det är äggcellens befruktning, 
som ger impulsen till postflorationsfenomenen. Såsom ett stöd för ett 
dylikt antagande kunde t. ex. anföras, hurusom många frukters storlek 
står i ett visst förhållande till antalet befruktade fröämnen. Man känner 
t. ex., att äpplen och päron få en ensidig utveckling, om ensidig fröbild
ning ägt rum. D. v. s. blombottnens postflorala utveckling äger rum endast 
på eller omkring de ställen, där fröbildning ägt rum. Men å andra sidan 
kan invändas, att i många fall en fruktutbildning verkligen kan före
komma alldeles oberoende af embryobildning, t. ex. hos de kärnlösa 
frukterna, såsom bananer, apelsiner och korinter. Dessa frukter uppstå 
nämligen utan vare sig befruktning eller pollination, emedan fröämnena
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äro degenererade, men en del normala postflorationsföreteelser, såsom 
fruktens ansvällning, utlösas ändå utan yttre inverkan, alltså till synes 
spontant utan livarje- medverkan af några hanliga element. Denna före
teelse, som man vet förekomma hos en del gurksorter, äpplen, päron, 
drufvor m. fl., har af den numera aflidne växtfysiologen Noll benämnts 
partenokarpi, d. v. s. bildning af jungfrufrukter. Det är alltså tydligt, 
att i en hel del fall postflorationsfenomen och fruktbildning kunna ut
lösas utan vare sig embryobildning eller ens pollination.

För utforskandet af orsakerna till postflorationsföreteelsernas framkal
lande är emellertid den iakttagelsen af vikt, att älven hos sådana växter, 
som alldeles sakna förmågan till partenokarpi. likväl impulsen till fruk
tens utbildning sker före själfva befruktningen och i så fall genom pol- 
linationen.

Sedan länge känner man sålunda, att hos flera orkidéblommor frö
ämnena vid blomningstiden icke ens äro utbildade. Först efter pollina- 
tionen och sedan pollenslangarna börjat växa, begynna fröämnesanlagen 
att utväxa till fröämnen samtidigt som fröfästena jämte fruktväggen svälla, 
och det kan förflyta månader från den stund, pollinationen ägde rum, 
och till dess befruktningsdugliga äggceller äro färdigbildade. Uteblir pol
lination, uteblir också fruktväggens och fröämnenas första utbildning. 
Häraf framgår alltså med all önskvärd tydlighet, att det endast är polli
nationen i och för sig, alldeles oberoende af befruktningen, som ger im
pulsen till fruktbildningen. Man har också, åtminstone delvis, lyckats 
framkalla dylika postflorationsföreteelser hos orkidéblommor förmedelst 
främmande pollen, som i öfrigt ej alls har någon befruktande inverkan.

Men nu frågas: huru kan enbart pollinationen åstadkomma en sådan 
genomgripande inverkan på blomdelarnas vidare utveckling?

Många möjligheter kunde härvid tänkas. Nära till hands ligger det 
antagandet, att pollenkornen och de växande pollenslangarna skulle ut- 
öfva någon kemisk inverkan, som föranledde fruktämnets tillväxt. Man 
kunde då närmast tänka på några slags enzymverkningar, emedan som 
bekant pollenslangar afsöndra enzymer. Så t. ex. är det ett enzym, som 
upplöser midtlamellerna i stiftets och fruktämnets väfnader, hvarigenom 
vägen hanas för pollenslangens framträngande mot mikropylen. Men hit
tills har det ej lyckats att ur pollenslangar extrahera några ämnen, hvil- 
kas insprutning i fruktämnet framkallar fruktbildning utan pollination. 
Däremot har Treub iakttagit, att hos orkidén Liparis latifolia insekt- 
styng (af någon gallstekel?) framkallar fröfästenas och fröämnenas an
svällning oberoende af pollination, hvilket ju tyder på att postflorations- 
fenomenen i fråga kunna framkallas äfven af andra orsaker än växande 
pollenslangar.

Det var med utgångspunkt från dessa iakttagelser som Fitting ställde 
som sin uppgift att söka utlinna något sätt att — med undvikande af 
pollination — likväl framkalla posttlorationsfenomen hos orkidéblommor. 
Snart nog fick han ett uppslag, som visade sig ganska snabbt föra till 
målet. Fitting fann nämligen, att endast en så enkel påverkan som att 
lägga litet sand på märkena i nyss utslagna blommor af Rhynchostylis 
relusa hade till följd, att blommorna inom kort slöto ihop sig och viss



trade, medan kontrollblommor, som ej behandlats med sand, fortfarande 
höllo sig friska nästan en månad. Någon ansvällning af pelaren eller 
fruktämnet förorsakades dock icke af denna »sandpollination». Äfven tal
rika andra orkidéblommor reagerade på samma vis — förutsatt dock, 
att normal pollination öfver hufvud taget framkallar vissningsfenomen, 
hvilket icke alltid är fallet. Utöfvade normal pollination ingen förkort
ning i blomningstiden, kunde sådan icke heller framkallas genom att lägga 
sand på märket.

Men på hvad sätt kunde nu sanden tänkas verka? Det visade sig 
snart, att sandpollination alltid förorsakade någon liten rispa eller ett 
obetydligt sår i märkesytan med dess fina slemmiga märkespapiller. Nästa 
uppgift blef då att utreda, om ett sårande endast af märket eller möjli
gen också af andra blomdelar åstadkom samma verkan. Resultatet af de 
försök, Fitting gjorde för besvarandet af denna fråga, blef ganska märk
ligt. Det visade sig nämligen, att äfven mycket obetydliga ingrepp på 
själfva märket, såsom ett stick med nål, små rispningar eller t. o. m. 
endast en obetydlig afskrapning af märkesslemmet genast framkallade 
blommans hastiga vissnande, medan däremot t. o. m. liårdhändta ingrepp 
på andra delar af könpelaren blefvo utan resultat. Ja, man kunde rent 
af afskära hela könpelaren nedanför märkeshålan hos Rliynchoslylis relusa 
och Plialaenopsis amabilis, och blommorna höllo sig i alla fall länge 
friska, men träffades endast märket af en högst obetydlig rispning, så 
vissnade blomman inom kort, alldeles oberoende af om blomman nyss 
slagit ut eller ej, ja t. o. m. knappt utspruckna blomknoppar kunde på 
detta sätt bringas att vissna i förtid, innan ens blomman hunnit fullt slå ut.

Nästa fråga, som nu fordrade sin lösning, var: hur kunde ett lätt så
rande af märket, men ej t. o. m. svåra ingrepp å andra delar af kön
pelaren förorsaka blomningstidens förkortande?

Förklaringen härtill vore den, att hyllets vissnande vore ett retnings- 
fenomen och märket själfva retningens sinnesorgan, genom hvilket blom
man förnimmer retningen, hvilken därifrån fortledes till de delar af 
blomman, hyllet o. s. v., där reaktionen utlöses, d. v. s. där effekten af 
retningen visar sig. Således råder det i orkidéblomman i retningshänseende 
en intim kontakt, ett slags nervledning, mellan märket och de öfriga flo- 
rala delarna. Märket är alltså att uppfatta icke enbart som ett organ, 
hvars uppgift är att blott mottaga och kvarhålla pollenet, utan äfven som 
sinnes- eller perceptionsorganet för en hel del af blommans retningsför- 
nimmelser, gentemot hvilka blomman sedan reagerar genom vissnande 
o. s. v.

Att den synbara verkan af en retningsförnimmelse inträder i belt andra 
delar af växten än i dem, där förnimmelsen själf direkt erfares, är ej 
ägnadt att förvåna, ty intet är hos organismerna vanligare än det. Ett 
blad t. ex., som påverkas af belysningen på sådant sätt, att det inriktar sin 
skifva så att ljusstrålarna träffa denna under en viss vinkel vid en viss 
ljusintensitet, utför denna rörelse med bladskaftet, men detta är i och 
för sig alldeles okänsligt för påverkan af ljuset. Å andra sidan är det 
endast bladskifvan, som kan förnimma ljusriktning och ljusintensitet. 
Således är bladskifvan ljusretningens förnimmelseorgan, bladskaftet där



emot utför rörelsen d. v. s. är dess reaktionsorgan. Sådana exempel 
skulle kunna anföras i mängd.

Sedan Fitting alltså kommit så långt i sina undersökningar, att han 
lyckats uppvisa, att endast märket är förnimmelseorganet för de påverk
ningar utifrån, som resultera i hyllets vissnande, blef nästa fråga: hvar
igenom åstadkomma pollinierna vid märkets naturliga pollination denna 
retning? Något sårande af märkesytan kunde det ju då knappt vara 
fråga om, utan vid naturlig pollination måste förnimmelsen framkallas 
på något annat sätt.

Fitting kom nu på den tanken att undersöka, om ej pollenet kunde 
verka omedelbart, innan det ännu börjat gro, ja, om inte rent af dödadt 
pollen kunde framkalla postflorationsfenomen. Vore detta fallet, låge det 
ju nära till hands att antaga, att pollenets egenskap att genast orsaka 
t. ex. vissnande berodde på inverkan af något kemiskt ämne, som funnes 
hos pollinierna. I själfva verket visade sig också, att icke blott ogrodt 
pollen, utan äfven dödadt pollen, som anbragtes på märket hos en hel 
del orkidéer af skilda släkten, icke blott framkallade blommans vissnande, 
utan äfven andra postflorationsfenomen, såsom märkeshålans hopslutning, 
könpelarens ansvällning, ja, hos vissa arter till och med en begynnande 
ansvällning af fruktämnet. Fitting fann, att hos hvarje orkidé, där nor
mal pollination förorsakar blommans vissnande, åstadkommes samma 
resultat äfven med dödadt pollen. Ofta är det t. o. m. likgiltigt, om 
pollenet härstammar från alldeles främmande arter eller rent af från 
andra släkten.

Nästa viktiga upptäckt Fitting gjorde var, att det dödade pollenets 
verksamhet i högsta grad var beroende af sättet för pollenets dödande. 
I vattenånga eller i kloroform dödadt pollen verkade, när det gällde att 
orsaka endast vissnande, precis lika bra som om det vore lefvande; 
däremot hade pollen, som dödats genom kokning i vatten, alls ingen 
verkan. Olikheten visade sig bero därpå, att vid kokning i vatten det 
verksamma ämnet löses upp och går i lösningen. Pollinierna förlora sin 
förmåga att förkorta blomningstiden, men denna egenskap får vatten
lösningen i stället. Inkokas nämligen denna, så får man ett extrakt, som 
på märket utöfvar precis samma inverkan som dödadt pollen. Häraf 
framgår alltså, att vissa postflorationsfenomen framkallas af i vatten lös
liga ämnen, som finnas hos pollinierna.

Af hvad natur äro nu dessa ämnen? Fitting fann snart, att ämnet 
i fråga löses äfven i kallt vatten och — något som är af särskild vikt atf 
framhålla — utan att pollencellerna dödas och utan att vattnet extraherar 
några ämnen från pollencellernas inre. Ämnet i fråga bildas således icke 
inne uti pollenkornen, utan befinner sig på ytan af pollinierna till
sammans med det pollenceller i allmänhet öfverdragande viscinet. En 
förberedande kemisk undersökning på det knapphändiga materialet visade, 
att ämnet i fråga är af organisk natur, men ej något enzym.

Nästa steg i Fittings undersökningar gick ut på att utreda, om och i 
så fall hvilka af de olika postflorationsföreteelserna det vore, som ute
slutande kunde framkallas af det ena eller det andra af de olika yttre 
inverkningsmedlen. Utrymmet tillåter icke att här redogöra för några



närmare detaljer, men i allmänhet visade sig hyllets vissnande vara lät
tast att framkalla, svallning af könpelaren däremot svårare o. s. v. Som 
hufvudresultat af dessa undersökningar framgick emellertid, att den af 
pollinationen framkallade postflorationen åtminstone hos orki
déerna icke är ett enhetligt, enkelt fenomen, utan att den kan 
uppdelas i flera, i en rad på hvarandra följande, men från hvarandra 
skilda företeelser, hvilka alla hvar för sig kunna framkallas af olika yttre 
inflytelser, men som vid normal pollination utlösas i en regelbundet åter
kommande kombination af på hvarandra följande företeelser. Härigenom 
gör postflorationen ett skenbart enhetligt intryck.

Fittings undersökningar öfver orkidéblommornas pollinationsfysiologi 
kunna sammanfattas i följande resultat, hvilka hafva en större biologisk 
räckvidd och äga betydelse icke endast för kännedomen om orkidéerna:

1) i de fall, där det öfver hufvud taget erfordras en yttre inverkan för 
blommans ombildning till frukt, sker den första impulsen härtill redan 
i och med pollenets beläggning å märket och redan innan detsamma 
börjat att gro;

2) denna inverkan beror hos orkidéerna på ett ämne, som icke är ett 
enzym och som befinner sig utanpå pollencellerna;

3) det är från märket som retningsförnimmelsen utgår och slutligen
4) äro de många postflorala förändringarna, som förorsakas af pollina

tionen, sinsemellan ganska löst sammankopplade med hvarandra och 
kunna hvar för sig utlösas af olika orsaker. I hvarje fall är post
florationen icke ett enhetligt fysiologiskt fenomen.

Det experimentella uppvisandet af särskildt det sistnämda är af en syn
nerligen stor vetenskaplig betydelse, därför att alla tecken tyda på att 
detsamma nog kommer att visa sig vara fallet äfven med andra biolo
giska fenomen, hvilka vi för närvarande uppfatta såsom enkla. Det är 
till exempel ytterst sannolikt, att »befruktningen» också i en framtid 
skall visa sig kunna uppdelas i flera olika faser. Därpå tyder det för
hållandet, att man genom yttre påverkan, t. ex. genom temperaturförhöj
ning, tillsättning af vissa salter o. s. v. redan lyckats förmå obefruktade 
äggceller ur såväl växt- som djurriket att åtminstone till en viss grad 
utveckla sig utan befruktning. Analogien med vissa postflorationsfenomens 
konstlade framkallning genom märkets stickretning eller dess behandling 
med pollinieextrakt är ju ganska uppenbar.

Lifsföreteelserna hos organismerna erfordra emeller.tid icke endast en 
kausal förklaring, som det är fysiologiens uppgift att lämna, man vill ju 
också gärna veta: hvartill gagnar det? Hvilken roll kan det spela i 
växtens lif att äga den ena eller den andra egenskapen? Eller kanske 
egenskapen ifråga för växten icke har något betydelse alls, något som 
nog mången gång äfven kan vara fallet?

Därför bör också den frågan söka besvaras: kan det spela någon roll 
för växten själf, att hyllets vissnande framkallas så hastigt som nu sker? 
Särskildt måste man fråga sig detta, då man finner, att redan det 
ogrodda pollenet åstadkommer bortvissnandet, och vidare att detta or* 
sakas af ämnen, som sitta utanpå pollinierna. Detta tyder ju på, att



växten — bildlikt taladt — vore liksom angelägen att efter skedd polli
nation så fort som möjligt få hyllet vissnadt. Detta är så mycket mer 
i ögonen fallande som blomningen ju annars, om pollination icke inträffar, 
kan utsträckas under en lång tidrymd. Hvarför just nu i en hast en 
sådan brådska ;1 För den pollinerade blomman sjmes en dags längre eller 
kortare blomning vara skäligen betydelselös, ty andnings- och transpira- 
tionsförlusten en dag mer eller mindre torde väl knappt spela någon roll 
i individens hushållning. Xågot annorlunda sines däremot saken, om den 
betraktas så att säga från pollinationsbiologisk synpunkt. Samtliga for
skares iakttagelser öfver orkidéblommors pollinering öfverensstämma ju 
däri, att i själfva verket insektbesök - och endast sådana kunna ju 
här åstadkomma pollination — äro necket sällsynta. Under sådana om
ständigheter är hvarje organisation, som gynnar och underlättar pollina- 
tionen, naturligtvis af högsta vikt för växtens bestånd. I detta syfte verkar 
ju den långa blomningstiden. Detsamma kunde nu också tänkas vara fallet 
med det hastiga vissnandet efter skedd pollination. Härigenom åstad
kommes nämligen, att en insekt ej lockas att besöka en redan pollinerad 
blomma, hvarvid de pollinier insekten i fråga till äfventvrs förde med sig 
naturligtvis ginge i onödan förlorade, liksom å andra sidan den inte heller 
skulle kunna i en redan pollinerad blomma få med sig några nya pollinier, 
enär ju redan vid det första insektbesöket en orkidéblommas hela pollen
massa går åt.

Mot dessa spekulationer uppreser sig emellertid den allvarliga invänd
ningen : hvarför finnes då detta ämne, som orsakar bortvissnandet, på 
pollinierna äfven hos sådana orkidéer, där pollinationen icke utöfvar en 
så hastig och omedelbar postflorationseffekt. Äfven sådana orkidéblom
mor finnas nämligen. Detta faktum tyckes däremot tyda därhän, att det 
omskrifna fenomenet kanske hör till den icke så alldeles ringa grupp af 
organisationsföreteelser, som hvarken äro till gagn eller skada och som 
kanske endast på grund af det sistnämnda skälet, d. v. s. därför att de 
ej direkt skada växten, under urvalet behållits kvar.

Huru nu härmed förhåller sig torde icke vara så alldeles lätt att ut
reda. De af Fitting beskrifna postflorationsfenomenen hos orkidéerna 
visa emellertid, att dessa växter alltjämt häfda sitt rykte att höra till vår 
jords allra märkvärdigaste växtformer.

Nils Svedelius.
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på förslag af. docenten H. G. Simmons: 
fil. stud. Evald Sterner, Lund;

på förslag af d:r N. S3dvén:
fil. stud. P. A. Gelter, Stockholms Högskola;

på förslag af fil. lic. T. Vestergren:
redaktör G. Hasgerstolpe, Stockholm.



SAMMANKOMSTER.

Botaniska sektionen al' Naturvetenskapliga studentsällskapet
i Uppsala.

Den l'i september 1909.

Docenten H. Kylin föredrog om Lemanea fluviatilis.

Den 28 september 1909.

Professor O. Juel demonstrerade några omvända blommor.
Docenten Rob. E. Fries demonstrerade några sällsjmtare svampar, näm

ligen Bovistella echinella från Torne lappmark, Nidularia pisiformis från 
Uppsalatrakten och Boletus parasiticus från södra Holstein.

Lektor H. W. Arnell visade exemplar af Pulicaria dijsenterica, insam
lade på en gård i Uppsala.

Den 11 oktober 1909.

Fil. kand. G. Samuelsson höll ett föredrag om regionsförskjutningar 
inom Dalarne.

Docenten C. Skottsberg redogjorde för förekomsten af Santaium fer 
nandezianum på Juan Fernandez-öarna samt för orsakerna till dess för
svinnande.

Fil. stud. O. Dahlgren visade en tretalig blomma af Campanula ro- 
tundifolia.

Den 26 oktober 1909.

Professor Th. M. Fries meddelade några episoder ur Linnés lif.
Fil. kand. G. Samuelsson föredrog om Gypsophila fastigiatas förekomst 

på Sveriges fastland.
Den 9 november 1909.

Fil. kand. A. Frisendahl föredrog om Epipogum aphyllum.
Docenten Rob. E. Fries demonstrerade Cortesia cuneifolia, en sydameri

kansk boraginé. Särskildt genom fodrets och ytterfodrets egendomliga 
byggnad afvek ifrågavarande växt från alla öfriga till familjen hörande 
släkten.

Professor R. Sernander höll föredrag om sjön Hederviken i Uppland.



Den 23 november 1909.

Direktor I. ÖRTENDAHL föredrog om den botaniska trädgården i Berlin.
Fil. kand. S. Bi.Omqvist demonstrerade några anmärkningsvärda växter 

från Kinnekulle, Västergötland, bl. a. en ny underart af Primus spinosa.
Fil. kand. Th. C. E. Fries visade några sällsyntare växter från Kare

suando i Torne lappmark, bl. a. Euphrasia salisburgensis, som ej förut 
påträffats i Lappland.

Den 7 december 1909.

Professor R. Sernander höll ett föredrag om lifsformernas fördelning 
i de svenska fjälltrakterna.

Lektor E. Henning redogjorde för några korsningsförsök med tvenne 
former af Hordeum vulgare.

Botaniska sällskapet i Stockholm.

Den 10 februari 1910.

Prof. Jakob Eriksson redogjorde för ett af honom väckt förslag om 
internationellt samarbete för bekämpande af växtsjukdomar.

Docenten C. Skottsberg höll ett af talrika skioptikonbilder och pres
sade växter belyst föredrag om sitt besök på Juan Fernandez-öarna och 
floran därstädes.

Den 30 mars 1910.

Amanuensen B. Palm höll föredrag om lafvegetationen i Stockholms 
skärgård mellan Grisslehamn och Dalarö, som han studerat med under
stöd af sällskapets stipendium. På strandklipporna var lafvegetationen 
uppdelad i horisontala zoner: ett svart band närmast vattnet af Verru- 
caria, därpå ett laffritt bälte, så en artrik zon af till största delen gul- 
färgade lafvar och öfverst ett grått, luddigt bälte af Ramalina. Zonupp
delningen betingas troligen af olika grader af salthalten. Af stor bety
delse för lafvegetationens sammansättning voro äfven substratet och ex
positionen.

Prof. C. Lindman höll ett föredrag: Några ord om metamorfosläran 
och dess historik. Enligt ett af prof. A. Hansen i Giessen 1907 utgifvet 
arbete öfver Göthe som botaniker skulle Göthe genom sin 1790 utgifna 
skrift Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären vara 
den förste uppställaren af metamorfosläran. Föredr. visade, att Linné 
redan 1760 haft denna lära klar för sig. Han hade sålunda förklarat 
uppkomsten af dubbla blommor genom ståndarnas förvandling till kron
blad. Vidare har Linné skildrat bladens metamorfos hos en del växter, 
bl. a. deras omvandling till tornar hos Berberis. Redan 1751 insåg han 
näringens betydelse för metamorfosen, påpekande att frodig växtlighet 
frambringar blad, motsatsen blommor.



I sammanhang med prof. Lindmans föredrag förevisade docenten Th. 
Wulff ett exemplar af Flora lapponica, som Linné egenhändigt dedice
rat till prof. C. G. Ludwig i Leipzig, en ifrig försvarare af Linnés system.

Slutligen förevisade lektor J. A. O. Skärman några intressanta växter, 
såsom den i vårt land hittills endast från Öland kända formen polydac- 
lyla af Aspidium filix mcis, af föredraganden upptäckt vid Bölets brun- 
stensgrufva i Västergötland, bastarden mellan Salix hastata och Salix re
pms från Mösseberg och Skåne, jämtländska former af Polentilla erecta 
samt Epilobium montanum från Utö med förkrympta blommor och ab
normt riklig grenutveckling.

Vetenskapsakademien.

Den 12 jan. 1910.
Af räntan å den Hahnska donationen tilldelades docenten H. Kylin 

250 kr. för algologiska forskningsarbeten.
Reseberättelse hade inkommit från fil. kand. K. B. Nordström öfver 

en af honom i växtgeograflskt syfte med understöd af Akademien före
tagen resa i olika delar af landet.

Den 26 jan. 1910.
Berättelser öfver med understöd af Akademien utförda botaniska resor 

inom Sverige hade inkommit från docenten Bob. E. Fries, docenten H. 
Kylin och d:r T. Lagerberg.

Till införande i Arkiv för botanik antogs: Die Verbreitung einiger en
demischer Pflanzen af fil. kand. G. Samuelsson.

Den 9 febr. 1910.
Professor Nathorst förevisade ett till Riksmuseets växtpaleontologiska 

afdelning nyligen förvärfvadt, särdeles dyrbart fossil, nämligen hanblom
man af en cykadofvt Weltrichia mirabilis från Franken. Densamme re
dogjorde därpå för en af d:r J. Schuster till trjmkning inlämnad af- 
handling öfver det fossila träet i den s. k. förstenade skogen vid Kairo, 
från hvilken museet besitter omfattande samlingar, som sammanbragts 
af prof. A. E. Nordenskiöld samt professor och professorskan G. Ret- 
zius. Enligt hvad samlingarna i museet utvisa, synes det ha varit Linnés 
lärjunge Fr Hasselqvist, som först iakttagit denna förekomst. D:r 
Schuster har äfven i sin afhandling beskrifvit en i museet bevarad stor 
trädstam från Ostindien som tillhört E. Swedenborg och som visat sig 
tillhöra släktet Grewia. Slutligen omnämnde prof. Nathorst att det ljmkats 
honom påträffa en tertiär bergart med fullständigt stenförvandlade blad 
och andra delar, på hvilka man under mikroskopet lätt kan iakttaga den 
finaste anatomiska byggnaden.

Prof. Jakob Eriksson lämnade en redogörelse för de förhandlingar, 
som förts vid det internationella landtbruksinstitutet och hos den inter
nationella associationens af akademier kommitté angående ett från Sverige 
väckt förslag om internationella åtgärder för växtsjukdomarnas bekämpande.



Till införande i Arkiv för botanik antogs: Über den Bau der Cortesia- 
Blüte, ein Beitrag zur Morphologie und Systematik der Boragineen af 
doc. Rob. E. Fries.

Den 23 febr. 1910.
Prof. A. G. Nathorst erhöll understöd af Letterstedtska fonden i och 

för undersökning af fullständigt stenvandlade växtdelar i ett tertiärt berg
lager.

Till införande i Handlingarna antogs: On the Swedish species of 
Sagenopteris and on Hydropterangium af kand. Th. G. Halle, och i 
Arkiv för botanik: A Gymnosperm with Cordaiteslike leaves from the 
Rtuetic Bed in Scania af densamme.

Den 9 mars 1910.
Till införande i Arkiv för botanik antogs en afhandling af d:r P. Du

sen : Neue Gefässpflanzen aus Paranå, Südbrasilien.
Följande reseunderstöd utdelades: åt docenten H. Kylin 150 kr. för 

undersökning af Sveriges Batvachospermum-arter; åt kand. G. Hannerz 
375 kr. för växtfysiognomiska undersökningar af sjön Tåkern; åt lektor 
Hj. Möller 250 kr. för biologiska studier i Härjedalen.



NOTISER.

(34 >

Till professor i botanik vid Uppsala universitet har utnämnts do
centen B. Lidforss. Den 2 april installerades han i sitt ämbete och 
höll därvid en föreläsning om växternas förnimmelser jämförda med 
djurens .

Till assistent vid Statens skogsförsöksanstalt har antagits d:r T. 
Lagerberg.

D:r P. Dusén har af Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi 
tilldelats hälften af årets Vegastipendium för fortsatta geologiska och bo
taniska studier i Sydamerika.

Vetenskapssocietetens i Uppsala Linnépris. Såsom uppgifter 
för täfling om Societetens Linnépris för år 1911, som kommer att utgå 
med 500 kr., har Societeten beslutit att utsätta följande ämnen:

1. En undersökning öfver mykorrhiza hos svenska växter. Antingen 
en mer morfologisk undersökning, öfver olika typer af mykorrhiza samt 
dessas fördelning hland Sveriges fanerogamer; eller en mer biologisk 
studie öfver mykorrhizans uppträdande och betydelse inom någon viss 
grupp af svenska växtsamhällen.

2. Redogörelse för någon i Sverige förekommande djurgrupps utbred
ning och lefnadsvanor.

3. Systematisk undersökning af de postglaciala sedimenten inom några 
af våra älfdalar, med hänsyn till deras lagerbyggnad och fossil.

4. Af redan utförda undersökningar synes framgå, att luftens radio
aktivitet i vårt lands nordligare delar är ovanligt hög. Societeten önskar 
en bekräftelse på och utsträckning af dessa undersökningar.

Svaren, som böra vara insända till Societetens sekreterare före ingången 
af februari månad 1911, skola antingen å titelbladet bära författarens 
namn eller vara åtföljda af en förseglad namnsedel, hvilken å utsidan 
är försedd med en devis, som likaledes skall vara tecknad på afhand- 
lingen.



Till tidskriftens medarbetare!

Redaktionens adress är Svensk Botanisk Tidskrift, Stockholms 
Högskola, Drottninggatan 118, Stockholm Va.

Manuskripten böra vara tydligt (helst maskin-)skrifna samt 
noga genomsedda — äfven beträffande skiljetecken — för und
vikande af korrekturändringar mot manuskriptet.

Omkostnader för korrekturändringar mot manuskriptet öfver- 
stigande 5 X af tryckningskostnaden bestridas af författaren.

Med afseende på stilblandningar gälla följande regler:
1) Auktorsnamn sättas med vanlig stil.
2) Personnamn i texten sättas med Kapitaler (dubbelt understru

ket i manuskriptet).
3) Växtnamn i texten sättas med kursiv stil (enkelt understruket 

i manuskriptet).
4) Vid kursiveringar må spärrad stil användas (understrykes med 

bruten linje i manuskriptet).
Citeringar böra ske genom hänvisningar till en afhandlingen 

bifogad litteraturförteckning. Noter under texten böra så vidt möj
ligt undvikas.

Det är önskvärdt, att större afhandlingar af allmänt veten
skapligt innehåll äro författade på engelska, franska eller tyska 
eller åtminstone äro försedda med en sammanfattning på något af 
dessa språk.

Manuskript, som ej är skrifvet på svenska, bör åtföljas af 
uppgift om, hvem som verkställt eller granskat öfversättningen till 
det främmande språket.

Korrektur och andra handlingar, som röra tidskriften, insändas 
direkt till redaktionen. Direkt förbindelse mellan författaren och tryc
keriet får ej äga rum.

Hvarje författare erhåller 50 särtryck med omslag afgifts- 
fritt af sin i tidskriften intagna afhandling; större antal efter öfver- 
enskommelse. Af smärre meddelanden intagna i tidskriftens borgis- 
afdelning lämnas separat endast efter särskild öfverenskommelse.
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