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Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 52, H. 1. 1958.

STUDIES IN CORTICIACEAE (BOTRYOHYPOCHNUS 
DONK, BOTRYOBASIDIUM DONK, AND 

GLOEOC Y STI DIELLUM DON K).

BY

JOHN ERIKSSON.

From 1944 to 1952 I had the opportunity to make a rather exten
sive study of the resupinate Hymenomycetes, especially of the Scan
dinavian species of Corticiaceae. From the experiences gained some 
have been reported in my earlier papers. Numerous facts remain, 
and as they may be of general interest, a part of them is published 
here.1

1. Notes on Botryobasidium Donk and related genera.

Donk described the genus Botryobasidium in 1931. Except for the 
nomenclatorical question, mentioned below, it has been unanimously 
accepted as a genus for a still growing number of species with some 
conspicuous basidial and hyphal properties in common. The circum
scription of the genus in its usual, rather wide scope is given by 
Rogers (1943) who, however, found reason to substitute the generic 
name for the older Pellicularia Cke. Leaving aside the settlement of 
this question, we have to continue the study of the genus, one of the 
purposes being to look for a more natural circumscription of it. 
Earlier Nannfeldt & Eriksson (1953) have shown that Pellicularia 
ochroleuca (Bres.) Rogers has a more natural place in the genus 
Jaapia. In the present paper some other points of importance for 
the arrangement of the species involved are discussed.

1 The following abbreviations are used for the herbaria consulted: P = Narodnt
Museum, Praha; S = Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm; and U = Universitetets
Botaniska Museum, Uppsala.
1 - 583371 Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



2 JOHN ERIKSSON

Botryohypochnus Donk.

At the same time as Donk described Botryobasidium he introduced 
a generic name for Corticium isabellinum (Fr.) Fr. as the sole 
member of the genus Botryohypochnus. As to hyphae and basidia it 
is a typical Botryobasidium. The main characteristic of the new 
genus is the nature of the spores. All original species of Botryo
basidium had smooth spores and therefore C. isabellinum with its 
long-echinulate spores took an isolated position. Later on, species of 
Botryobasidium with asperulate spores (Pellicularia chordulata 
Rogers and P. asperula Rogers) have been described, but they are 
not so close to C. isabellinum as to affect its position as representing 
a genus of its own. Donk did not publish any binomial under his 
new genus.

B. isabellinus (Fr.) John Erikss. n.comb., Thelephora isabellina Fr.,
Epicr. p. 544, 1838. Further synonymy: Rogers (1943 p. 99)^ — 
Fig. 1.
Fructification effuse, loosely hypochnoid, first whitish or yellowish, then 

darkening to ochraceous or Isabella brown (comparable with Ridgway: 
Isabella Color to Buckthorn Brown, but a little paler); hyphae without 
clamps, ramified at more or less right angles, the basal hyphae wider (10- 
12 //), with thickened walls, more or less pigmented, the subhymenial 
hyphae more thin-walled, hyaline or scarcely pigmented, 6-8 /i wide; 
basidia short-cylindrical or sub-clavate, often curved, 15-20 x 8-10 pt, 
with 4 claw-like sterigmata, reaching 6 p in length and basally 2 n wide; 
spores 7-10 pi, globose, yellowish, with distinct apiculus and numerous 1-3 n 
long spines.

By its globose, echinulate spores B. isabellinus is easily distin
guished from the species of Botryobasidium. On account of the nature 
of the spores it was earlier placed in the genus Tomentella (as late 
as in 1950 by Skovsted) but it has certainly nothing in common 
with that genus.

From Scandinavia there are numerous collections of B. isabellinus. 
In Sweden it is known from Skåne to north Lappland, but only 
locally does it seem to be more common (e.g. on Hallands Väderö, 
at Femsjö, and in the surroundings of Stockholm). In the vicinity 
of Uppsala the finds are astonishingly few. On the whole it is less 
common than B. subcoronatum and botryosum. As to substrates it 
is not very particular. In Scandinavia it has been found on Pinus 
silvestris, Picea abies, Juniperus communis, Fagus silvatica, Populus 
tremula, Salix, Betula, and Ainus spp.
Su. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 1
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Fig. 1. Botryohypochnus isabellinus. — Coll. Erikss. n. 1116 (a) basal hypha, (6) sub- 
hymenial hypliae, bearing basitlia in different stages of development, (c) old, shrunken 
basidia; — Coll. Romell n. 2663 (d) basidium; — Coll. Erikss. n. 1136 (e) spore with 
long spines; — Coll. E. Fries (“Hypochnus leprosus”) (/) spore with short spines; ■— 
Coll. Erikss. n. 486 (g) small fascicle of basidia, (ft) basidium, (i) spore with normal 

spines. Spores x 1350, other details x 650.

In S and U I have seen B. isabellinus from the following Swedish prov
inces: Skåne, Småland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Väst
manland, Hälsingland, Norrbotten, Torne Lappmark. Moreover I have 
studied specimens from Norway, Finland, France, Germany, Poland, 
Czechoslovakia, Soviet (Siberia, Carpatorossia, Latvia), Canada and U.S.A.

Botryobasidium Donk.

In another paper (1958) I suggest a grouping of the Scandinavian 
species into three subgenera Botryobasidium, Brevibasidium, and 
Dimorphonema. The characteristics of the subgenera are found 
partly in the shape of the basidia, partly in the nature of the basal 
hyphae. In the two first subgenera, the basal hyphae do not differ 
notcworthily from the subhymenial hyphae, but in the last subgenus 
there is a clear difference between the basal hyphae which are much 
wider and more or less pigmented, and the subhymenial hyphae 
which are thin-walled and hyaline. The basidia of Dimorphonema 
are more or less constricted. Botryobasidium and Brevibasidium are

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



4 JOHN ERIKSSON

Fig. 2. Botryobasidium pilosellum. ■— Coll, type specimen (a) basal hypha, (6) cystidia, 
(e) basidia, (d) spores. Spores x 1350, other details x 650.

distinguished by the shape of the basidia. The short and propor
tionally wide basidium, looked upon as a characteristic of the whole 
genus, is most accentuated in subg. Brevibasidium, while in Botryo- 
basidium the basidium eventually lengthens into a tube.

Subg. Botryobasidium (Donk) John Erikss.

Only two Scandinavian species were referred to this subgenus: 
B. subcoronatum and angustisporum. Judging from the description 
and figure in Rogers (1943) Pellicularia ansosa Jacks. & Rogers 
belongs here (“basidia subcylindracea, subventricosa”). A fourth 
species is described below.

B. pilosellum John Erikss. n. sp. Fig. 2.

Fructificatio tenuis, griseo-albida, hypochnoidea; hyphae tenuitunicatae, 
fibulatae, hyphae basales 6-7 p, subhymeniales 3-5 p diam.; cystidia tenui- 
tunicata, paullo incrustata, 65-100 x 4-9 p; basidia 14-20 x 5-6 p, con- 
stricta, 6 (-8?) sterimatibus instructa; basidiosporae naviculares, tenui
tunicatae, laeves, 5.5-6 x 2.5-3 p.

Type specimen: Russia: Ukraina, Carpatorossia, Klausura Hoverla 
prope Bogdan, hab. ad ligna, —.VII. 1928, A. Pilåt.
So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fructification thin, greyish white (paler than Ridgway: Cartridge 
Buff), hypochnoid, under the binocular lens velutinous; hyphae thin- 
walled, provided with clamps, the basal ones 6—7 y wide, the subhymenial 
ones 3-5 y wide; cystidia 65-100 x 4-9 y, numerous, of uniform thickness 
or somewhat tapering to the apex, sometimes a little incrustated, non- 
septate except a basal septum; basidia 14-20 x 5-6 y, constricted, with as a 
rule 6 sterigmata; spores navicular, smooth, thin-walled, some of them 
with small oil droplets or irregular oily inclusions, 5.5-6 x 2.5-3 y.

B. pilosellum is close to Pellicularia ansosa, which, however, is in 
all parts of greater dimensions (spores 8-9 x 4-5 [i, basidia 17- 
29 x8-10 y, hyphae 7-10-15 /i wide).

The new species has been found only in the above-mentioned 
locality.

Subg. Brevibasidium John Erikss.

To this sub-genus I have referred the following European spe
cies: B. botryosum (Bres.) John Erikss., vagum (Berk. & Curt.) 
Rogers, medium John Erikss., obtusisporum John Erikss., and 
conspersum John Erikss. Pelliculciria lembospora Rogers, described 
on North American material is also a typical member. Possible 
members are Botryobasidium cystidiatum and Pellicularia Langloisii 
(Pat.) Rogers. Below, descriptions are given of European material 
of B. cystidiatum and of a new species.

B. cystidiatum (Rogers) John Erikss. Fig. 3.

Fructification thin, whitish, hypochnoid, widely effused over the sub
strate; hyphae thin-walled and hyaline except single basal hyphae which 
are rather thick-walled and yellowish; unusually small clamps at all septa; 
cystidia 70-110 x 6-10 fi, thin-walled, septate, almost cylindrical or some
what tapering to the apex, with small incrustations; basidia clavate, with 
4 sterigmata; spores fusiform, thin-walled, with irregular oily inclusions, 
11-13 x 3.5-4.5 y.

Rogers (1943 p. 101) knew the species only from three North American 
localities (Ontario, Connecticut, Iowa).

Specimens studied:
Canada. Ontario: Constance Bay, on Picea, VI. 1933, J. W. Groves 

(Typus).
U.S.A. Iowa, Iowa City, conifer wood, 2.V.1932, D. P. Rogers 784.
Czechoslovakia. Montes Sumava, Plöckenstein, hab. ad ligna, -.VIII. 

1929, A. Pilat. (P. & U).
Russia. Ukraina: Carpatorossia, in silvis mixtis virgineis (Abies alba, 

Fagus silvatica) ad jugum montis Mencul inter rivos Kuzy et Bredecel 
prope victim Trebusany, alt. 800-1200 m, Fagus silvatica, VIII. 1934, A. 
Pilåt (P & U).

So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



6 JOHN ERIKSSON

Fig. 3. Botryobasidium cyslidialum. — Coll, from Carpatorossia (a) basidia, (b) spore;
— Coll, from Plöckenstein (c) cystidia, (d) spore. Spores x 1350, other details x 650.

B. candicans John Erikss. n. sp. Fig. 4, 5.

Botryobasidio botryoso affine sed differt hyphis angustioribus (4-8 /x) 
et sporis minoribus (6-8 x 3-4 /x).

Conidial state: Oidium candicans (Sacc.) Linder.
Typus: J. Eriksson n. 1183.
Fructifications loosely hypochnoid, whitish; hyphae without clamps,

4- 8 fx wide, the basal ones with slightly thickened walls; basidia 15-18 x
5- 7 /x, with 6 sterigmata; spores navicular-amygdaliform, smooth, thin- 
walled, 6-8 x 3-4 [x.

Rogers (1943), Wakefield (1952) and Hughes (1953 and earlier 
paper) report Oidium candicans as the conidial state of Pellicularia 
pruinata (Bres.) Rogers ex Linder. So far as I can judge this 
opinion cannot be correct. The basidial state found in connection 
with 0. candicans differs both in the shape of the spores and the 
nature of the basal hyphae from P. pruinata and therefore it seems 
necessary to keep them apart. The basidial state of 0. candicans is 
in fact closer to B. botryosum and could be suspected to be the still 
missing conidial state of the latter species. The thinner hyphae and 
the smaller spores of B. candicans, however, convince me that it 
is a species of its own. I admit that the establishing of B. candicans 
does not make it easier to determine species in this difficult group 
when conidial states are not present.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



STUDIES IN CORTICIACEAE 7

Fig. 4. Botryobasidium candicans. — Coll, type specimen (a) conidiophores, (b) conidia, 
(c) conidiophore in connection with basidial fascicle, (d) basidium, (e) spores. Spores

x 1350, other details x 650.

Judging from the description and especially llie figure of the spores 
of Corticium coronatam s. v. Höhn. & Litsch. in v. Höhnel & 
Litsciiauer (1907 p. 832) this species could be identical with B. 
candicans.

Specimens studied:
Sweden. Skåne: Torekov parish, Hallands Väderö, Söndreskog, on de

cayed trunk of Ainus, 25.IX.1946, J. Eriksson n. 1087; do., Nörreskog, on 
lying decayed trunk of Alnus 27.IX.1946, J. Eriksson n. 1183 (Typus).

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



8 JOHN ERIKSSON

Fig. 5. Conidial state of Botryobasidium candicans. — Coll. Karlwall n. 2759 (a) 
conidiophore, (b) conidia. x 650.

Denmark. Sjaelland: Köbenhavn, Dyrehave, decayed deciduous wood, 
3.X.1955, J. Eriksson (E).

England. Wickleham, wood of Fagus silvalica, 7.V.1946, I.M.I. n. 5368. 
— Richmond Park, Surrey, Rhododendron wood and bark, 6.VII. 1947,
I.M.I. n. 16088; do., Betula periderm, 6.VII.1947, I.M.I. n. 16096.

Czechoslovakia. In silvis mixtis virgineis montis Polana prope Detva, 
ca. 1200 m s.m., ad ligna Piceae excelsae, 25.VI.1952, A. Pilat (U & P).

U.S.A. Iowa: West Okoboji, on decayed Populus deltoides, 8.VII.1933,
D. P. Rogers 953. — New York: McLean’s Bog near Ithaca, on cherry 
(Prunus serotina?) bark, 8.IX.1935, A. M. & D. P. Rogers 954.

Subg. Dimorphonema John Erikss. n. subg.

A Bolryobasidio et Brevibasidio distat: hyphis basalibus + obscure colo- 
ratis, latissimis et crassitunicatis; basidiisl constrictis.

Typus: Botryobasidium pruinatum (Bres.) John Erikss. n.comb.
Syn. Corticium pruinatum Bres., Ann. myc. 1 p. 99,1903.

This sub-genus, distinguished by its very wide, thick-walled and 
dark-coloured basal hyphae, comprises only two species, B. pruina- 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



STUDIES IN CORTICIACEAE 9

Fig. 6. Bolryobasidium pruinatum. •— Coll. Pilat -.VIII. 1937 (a) basal hypha, (b) 
intermediate hyphae, (c) small basidial fascicles, (d) basidia, (e) spores; — Nannfeldt 
n. 10848 (!) basal hyphae, (g) basidial fascicle, (h) spore; — Lundell n. 944 (i) spores; 
-— Toronto herb. n. 14956 (form with sub-globose spores), (k) spores), Spores x 1350,

other details x 650.

turn and a new species. In spite of being a common and well-known 
species B. pruinatum is very often misunderstood and therefore a 
short description may be accounted for.

B. pruinatum (Bres.) John Erikss. Fig. 6.

Conidial state unknown.

Fructifications hypochnoid, first very loose, then more confluent, often 
widely effuse; hyphae without clamps, of three kinds : (a) basal, very sparse, 
rather straight and very coarse hyphae, 15-20 (sometimes even 30 p) wide, 
with strongly thickened, yellowish to yellowish brown walls; (b) hyphae 
of the second order, branched off from the basal hyphae, more branched, 
thus forming a loose network, and of medium size (8-12 p) and colour; (c)

Sv. Hot. Tidskr., 52 (1958): 1



10 JOHN ERIKSSON

hymenial hyphae, hyaline and thin-walled, 4.5-6 wide, richly ramified 
and thus growing together into a hymenial layer; the medium hyphae more 
or less asperulate, other hyphae almost smooth; basidia 17-20 x 7-8 
constricted; sterigmata 4-8; spores obliquely ovoid (rarely almost sub- 
globose), smooth, thin-walled, with distinct apiculus, (4.5-) 5-8 x (2.5) 
3-4 fi.

B. pruinatum is easily known from the other non-fibulate species 
of the genus. The very thick basal hyphae and the ovoid spores 
give sufficient characteristics for a sure determination. In the shape 
of the spores it reminds of B. obtusisporum, but in this species the 
coarse basal hyphae are lacking.

B. pruinatum is not very common in Scandinavia and has not 
been found in the northern conifer region, where B. botryosum and
B. subcoronatum are very common. Its normal substrate is deciduous 
wood (Fagus, Ainus, Betula, Populus, and Fraxinus). A couple of 
times it has been collected on decayed wood of Picea.

I have studied Swedish specimens from Småland, Västergötland, Upp
land, Gästrikland, and Torne Lappmark. From outside Sweden I have 
seen it from Norway, Denmark, England, Germany, Poland, Czechoslova
kia, Russia (many specimens from Carpatorossia), Canada, and U.S.A.

B. pruinatum (Bres.) John Erikss. var. laeve John Erikss. n.var.
Fig. 7.

A typo solum distat hyphis laevibus.
Typus: Berit & J. Eriksson n. 5626 (U).

This new variety differs from typical B. pruinatum in the nature 
of the hyphae, which are completely smooth instead of asperulate. 
I have not been able to find any other difference.

The prime reason for me to segregate this variety is the fact that 
it has a different distribution in Scandinavia than the typical, asperu
late form. Var. laeve is preferably collected in the vicinity of the 
southern and western coasts. The main form has been found only 
a couple of times in these districts. Of about 30 specimens from 
Scandinavia, known by me, most are from Skåne, western Norway, 
and Denmark. One locality is situated in the Arpichelago of Stock
holm (thus near the sea) and one close to the shore of Lake Hjäl
maren (which is sufficiently large to affect the climate). My material 
is insufficient for sure conclusions but it seems possible that there 
may be an ecological difference between the two forms.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



STUDIES IN CORTICIACEAE 11

Fig. 7. Botryobasidium pruinatum var. laeve. — Coll. Erikss. n. 5626 (a) basal hypha, 
(6) intermediate hypha, (c) basidial branches, (d) spores. Spores x 1350, other details

x 650.

Specimens studied:
Sweden.

Skåne: Torekov parish, Hallands Väderö, Söndreskog, decayed trunk of 
Fagus, 25.IX.1946, Erikss. n. 1091 and 1098; on bark of Quercus on the 
ground, n. 1102; on decayed deciduous wood, 26.IX.1946 n. 1108; Nörre- 
skog, fallen trunk of Betula, 1.VII.1946, Erikss. n. 509 (U).

Närke: Götlunda parish, N. Hammaren, decayed deciduous wood, 
30.X.1947, R. Morander & J. Erikss. n. 2375 (U).

Södermanland: Nacka, Skogsö at Baggensfjärden, bark of deciduous 
wood, 9.VI.1907, Romell n. 1809; do., Betula, n. 2707 (S).

Uppland: Uppsala, 500 m S of Hällby, Populus tremula, 8.XI.1953, 
Nannfeldt n. 13538 (U).

Gästrikland: Gävle, Tolfforsskogen, bark of Betula in a bog, 4.VII.1953, 
Nannfeldt n. 12872 (U).

Norway.
Hordaland: Granvin herred, steep hill (“li”) above the railway station, 

fallen trunk of Betula, 11.IX.1951, J. Stordal, B. & J. Erikss. n. 6047. — 
Voss herred, Vaele, bark of Pinus silvestris on the ground, 10.IX.1951, J.

Su. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 1
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Stordal, B. & J. Erikss. n. 5994; Voss, steep hill (“li”) on the river Bordals- 
elvi, near Gjelle, fallen trunk of Fraxinus excelsior, 10.IX.1951, B. & J. 
Erikss. n. 5936; decayed wood of Alnus incana, n. 5941 (all U).

Sör-Tröndelag: Trondheim, Bymarka, between Lian and Fjellsetern, 
coniferous board on the ground, 31.VIII.1951, B. & J. Erikss. n. 5626 
(typus); Elsterparken, decayed wood of Picea abies, 29.VIII.1951. J. Stor- 
dal, B. & J. Erikss. n. 5491; deciduous wood, n. 5492, 5507; Ladehamme- 
ren, coniferous pole, 1.IX.1951, B. & J. Erikss. 5640, 5655; decayed wood 
of Corylus avellana, n. 5636; coniferous wood, 3.IX.1951 n. 5740, 5741, 
5764; deciduous wood, n. 5767 (U). — Byneset herred, 1 km W of Ring- 
wold, near the road, decayed wood of Ulmus, 30.VIIF.1951, J. Stordal, 
B. & J. Erikss. n. 5531; Alnus forest on the brook N. of Braa, branch of 
Alnus incana on the ground, 30.VIII.1951 n. 5591. — Malvik herred, 
Hommelvik, log of Betula, 4.IX.1951, J. Stordal, B. & J. Erikss. (all U).

Denmark.

Jylland: Horsens, on deciduous wood, 6. IX.1918, Romell (S).

France.
Allier: Beaune, ad ligna putrida sepium, 5.VIII.1905. Herb. Bourdot 

5865 (S). — Aveyron: Villefranclie de Panat, ad Alnum, 26.XII.1906, 
Galzin n. 1751, herb. Bourdot n. 5872 (S).

Czechoslovakia.

Slovenia austro-australis: In valle “Zadielskå dolina” dicto, prope Turna 
ned Bodvou, solo calcarea, 8-14.X.1934, A. Pilåt (P & U).

Russia.
Ukraina, Carpatorossia, in silvis mixtis virgineis (Abies alba, Fagus 

silvatica) ad jugum montis Mencul inter rivos Kuzy et Bredecel prope vicum 
Trebusany, alt. 800-1200 m, -.VIII.1934, A. Pilåt (3 specimens); in silvis 
ad rivum Kuzy supra Velky Bockov, in alt. 350-1000 m, Fagus silvalica, 
A. Pilåt; Quercus; Zåmer prope Kobyleckå Polana, hab. ad ligna, -.VIII. 
1929, A. Pilåt (3 specimens); Jalinka prope Kosovskå Polana, hab. ad 
ligna, -.VII.1930, A. Pilåt; distr. Tiacevo, in silvis supra Nemeckå Mokrå, 
in alt. 800-1300 m, -.VII.1932, A. Pilåt (all P & U).

Canada.

Ontario: Woods E of Maple, on Acer, 12.X.1936, H. S. Jackson (Toronto 
herb. n. 10137, S). — Lake Temagami, Gull L.P., on Abies balsamea, 9.IX. 
1936, R. Biggs (Toronto herb. n. 10103, U). — Paradis Bay, on Betula, 27. 
VII.1939, TL S. Jackson (Toronto herb. n. 14956, U).

U.S.A.

Iowa: N. Liberty, aspen, 7.IV.1934, D. P. Rogers n. 283 (material not 
good and the determination therefore uncertain) (U). — Iowa City, 19.V. 
1936, G. W. Martin (S).
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 1
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Fig. 8. Botryobasidium heteronemum. ■—• Coll, type specimen (a) basal hyphae, (6) 
basidial fascicles, (c) basidia in different stages of development, (d) spores; — PilAt 

(e) basidia. Spores x 1350, other details x 650.

B. heteronemum John Erikss. n. sp. Fig. 8.

Fructificatio tenuis, primum hypochnoidea, dein contigua, hymenio 
albido; hyphae distinctae, fibulatae, hyphae basales 8-10 p diam., crassi- 
tunicatae, obscurae, hyphae subhymeniales 4-6 p diam., tenuitunicatae, 
hyalinae; basidia primum ovoidea, dein elongata, subcylindracea, distincte 
constricta, 18-24 x 5-7 p, (6-) 8 sterigmatibus; basidiosporae anguste 
ellipsoideae, tenuitunicatae, hyalinae, laeves, 5-6 x 2-3 p.

Typus; Nannfeldt n. 11911.
Fructification thin, first loosely hypochnoid, at last rather continuous, 

hymenium greyish white to pure white; hyphae with large clamps at all
So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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septa; basal hypliae 8-10 /« wide, with thickened walls, brown or greyish 
brown; subhymenial hyphae 4-6 g, thin-walled and hyaline; basidia 18- 
24 x 5-7 g, first ovoid, at last elongate, subcylindrical, distinctly con
stricted, with (6-) 8 sterigmata; spores narrowly ellipsoid, thin-walled, 
hyaline, smooth, 5-6 x 2-3 g.

This new species is easily characterized by the unusually dark 
basal hyphae, which are in sharp contrast against the hyaline 
hyphae of the hymenial layer. At the same time as B. heteronemum 
thus takes a clear position of its own, it shows affinities in several 
directions. With its distinct basal hyphae and constricted basidia, 
it is naturally placed in subg. Dimorphonema, but it reminds in 
some respects of B. subcoronatum (subg. Botryobasidium) and of 
the genus Sistotrema. Presence of clamps and elongate basidia 
remind of B. subcoronatum. The shape of the basidium differs very 
little from the urniform shape characteristic of Sistotrema. B. hetero
nemum differs from S. commune mainly in the pigmentation of the 
basal hyphae, which are hyaline in Sistotrema.

B. heteronemum has hitherto been found only in two localities, 
one in Sweden and one in Czechoslovakia.

Sweden. Gästrikland: Gävle, Lövudden, on bare soil in dense hedge of 
Rosa rugosa, 9.VIII.1951, n. 11728; on bare, steeply sloping soil in old dense 
hedge of Syringa chinensis, after a period of rain, 21.VIII.1951, n. 11758; 
on fallen twigs and cones of larch, after a period of rain, 22.VIII.1951, 
Nannfeldt n. 11911 (Typus) (all U).

Czechoslovakia. Montes Sumava, Plöckenstein, -.VIII.1929, A. Pilat 
(P &U).

2. Gloeocystidiellum Donk.

Gloeocystidiellum was introduced by Donk (1931) as a substitute 
for the untenable name Gloeocystidium Karst, sensu v. Höhnel & 
Litschauer and sensu Bourdot & Galzin. Donk has later on 
(1956) emended Gloeocystidiellum to a natural genus, characterized 
by amyloid, as a rule asperulate spores and presence of gloeocystidia. 
Here a new species of the genus is described.

G. Nannfeldtii John Erikss. n. sp. Fig. 9.

Fructificatio albida — pallide ochracea - argillacea, irregulariter effusa, 
primum reticulo filorum hyphalium gracilium composita, dein hypochnoi- 
dea - ± contigua; hyphae basales fibrosae, crasse tunicatae, luminibus 
capillaribus, 0.5-1,5 g diam., hyphae subhymeniales tenuitunicatae, no- 
doso-septatae, 1.5-2.5 g diam.; gloeocystidia tenuitunicatae, sinuoso- 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 9. Gloeocyslidiellum Nannfeldtii. — Coll, type specimen (a) fibrous, basal hyphae, 
(b) sub-hymenial hypha, (c) gloeocystidia, (d) basidia, (e) spores; — Gloeocystidiellum 
heterogenewn — Coll. Erikss. 17.XII.1956 (/) basal, fibrous hyphae, (g) subhymenial 
hyphae, (/i) gloeocystidium, (i) cystidia, (k) basidia, (I) spores. Spores x 1350, other

details x 650.

constricta, 1 - pluri-guttulatae, 30-50 x 5-7(-10) n; basidiosporae ovoideae- 
ellipsoideae, asperulatae, amyloideae, 4.5-5.5 x 2.5-3.5 /i.

Typus: Nannfeldt n. 10908.
Fructification whitish to pale ochraceous or argillaceous, irregularly 

effused over the substrate, young parts consisting of a loose network of 
thin hyphal strings, older parts growing together to a hypochnoid and at 
last continuous hymenium; the hyphal strings and the subicular layer con
sisting of very narrow, thick-walled, fibrous hyphae, 0.5-1.5 /x wide; sub
hymenial hyphae thin-walled, richly ramified, with clamps at all septa,

So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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1.5-2.5 p wide; in the hymenium between the basidia numerous gloeocysti- 
dia with thin walls, more or less 30-50 x 5-7(-10) p; sinuous, with one or 
more constrictions and one or several oil droplets, basidia clavate, some
what sinuous and often a little constricted, with 4 sterigmata, 20-25 x 4-5 p; 
spores ovoid-ellipsoid, thin-walled, asperulate, amyloid, 4.5-5.5 x 2.5-3.5 p.

G. Nannfeldtii has some conspicuous characteristics in common 
with G. heterogeneum (Bourd. & Galz.) Donk and they are no doubt 
closely related. They differ in the appearance of the fructification 
which in G. heterogeneum is smooth, rather pellicular and yellowish, 
in G. Nannfeldtii irregularly fibrous, not at all pellicular and devi
ating in colour. The cystidia, very characteristic of G. heterogeneum, 
are totally lacking in G. Nannfeldtii. Instead it has numerous gloeo- 
cystidia of a shape which is rarely found in G. heterogeneum. The 
hyphae are narrower in G. Nannfeldtii and the spores somewhat 
larger and deviating in shape (more subglobose in G. heterogeneum). 
All these differences make it clear that G. Nannfeldtii is a good 
species of its own. Together with G. heterogeneum it forms a group 
of its own in the genus, marked by the fibrous basal hyphae. Such 
hyphae occur also in a species described by Jackson & Dearden 
(1949 p. 154 fig. 8), Corticium quaesitum, but in this species the 
fibrous hyphae turn brown in Melzer’s reagent, thus the species 
comes close to the genus Scytinostroma Donk, in which the pseudo
amyloid, fibrous hyphae form the main generic character. The 
reaction to iodine thus becomes the single feature, distinguishing 
the genera Scytinostroma and Gloeocystidiellum. Fibrous hyphae are 
further an important characteristic of the genus Fibricium John 
Erikss., which, however, in other respects is well distinguished from 
Gloeocystidiellum and Scytinostroma.

In the single specimen found the fungus grows on debris, con
sisting of needles, small twigs of spruce, amorphous ground turf etc.

Jämtland: Åre parish, Finnvallklumpen, N.E. slope close to Näverås- 
bäcken and to the footpath Storvallen-Rundhögen, in mouse tunnels under 
old spruce, 30.VII.1950, J. A. Nannfeldt n. 10908 (U; typus).
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EN EGENDOMLIG FORM AV ORCHIS 
MACULATA L. SENS. LAT.

AV

KARL AFZELIUS.

I Svensk Botanisk Tidskrift 49 (1955) har professor E. Hultén 
beskrivit ett exemplar av släktet Orchis, som anträffats av redaktör
H. Söderholm år 1953 i Älvkarleby socken, Uppland. Plantan flyt
tades av upphittaren till hans trädgård i Enskede, där professor 
Hultén hade tillfälle att se den i blom i juni 1954. Han tog därvid 
ett par färgbilder av blomställningen, varav en finnes reproducerad 
i hans uppsats. I juni 1957 fick jag en förfrågan från redaktör Sö
derholm, om jag ville fixera blommor för bestämmande av kromo- 
somtalet, och den 22 juni besökte jag hans utmärkta och innehålls
rika trädgård i Enskede. Där funnos nu två exemplar, vilka båda 
voro i blom. De hade såväl yngre och äldre knoppar som fullt ut
slagna blommor men ännu inga svällda fruktämnen. Jag fixerade 
så många knoppar som jag ansåg mig lämpligen kunna taga utan 
att skada plantorna. Ett så rikligt material som möjligt var nödvän
digt, då vädret var tämligen svalt och det fanns risk för att kärndel- 
ningarna skulle vara få eller inga och i varje fall föga livliga. Detta 
visade sig också vara fallet. Det fanns gott om pollenmoderceller i 
profas liksom rikligt med färdiga pollenkorn men ont om celler i 
delning. Lyckligtvis innehöll en enda knopp rikligt med delnings- 
stadier, så att ett betryggande antal räkningar kunde göras. Det ha- 
ploida talet visade sig vara 20 (fig. 1).

Då plantan från Älvkarleby i sina vegetativa delar mest liknar en 
storväxt Orchis maculata, ligger det närmast till hands att i första 
hand jämföra med kromosomförhållandena hos denna ytterst mång- 
formiga och svårutredda art.

År 1938 publicerade Hagerup en undersökning av kromosom- 

talen hos några arter av Orchis, däribland tre varieteter av O. macu
lata, av vilka var. genuina Rchb. f. och var. helodes Rchb. f. ha det 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 1. Dactylorchis Fuchsii (Druce) Verm. forma. Pollenmodercell, metafas I, n = 20.

haploida talet 40, medan däremot var. Meyeri Rchb. f. har n=20 
liksom plantan från Älvkarleby. Enligt Hegi (1909 s. 354) är var. 
Meyeri högväxt, de nedersta bladen äro stora och trubbiga, blom
morna mindre än hos typen och läppen djupt treflikig med fram
skjutande mittllik. Hagerup har tagit sitt undersökningsmaterial 
på Mön och framhåller, att var. Meyeri är lätt att känna igen på de 
mycket breda nedre bladen och på läppen, som är av helt annan 
form än hos var. genuina, och ger avbildningar av blomman av 
dessa båda former. Läppen företer enligt Hulténs färgbild stor lik
het med den hos var. Meyeri enligt Hagerup. I båda fallen är den 
djupt treflikig med stor, spetsig mittflik och breda, rundade sidofli- 
kar. Hultén nämner även, att det ursprungliga exemplaret av for
men från Älvkarleby, som han fotograferade, var nästan en halv 
meter högt och att de båda nedre bladen voro tunglika, platta och 
starkt rundade i spetsen.

År 1938 kommo ytterligare två uppsatser med uppgifter om kromo- 
somtal hos Orchis, den ena av Heusser, den andra av Vermeulen. 
Heusser fann hos olika former av O. maculata i Alperna talen 2n = 
40 och 2n =80, alltså samma tal som hos Hagerup. Vermeulen ger 
för O. maculata var. Meyeri Rchb. = O. Fuchsii Druce talet 2n =40 
och kommer alltså till samma resultat som Hagerup.

Senare framlägger Hagerup (1944) resultatet av sina studier över 
befruktning och polyploidi hos O. maculata, som är lika mångfor- 
mig och svårutredd i Danmark som på andra håll. Han inordnar de 
danska formerna i två huvudgrupper, forma ericetorum Linton och 
forma Meyeri Rchb. f. ( = O. Fuchsii Druce?). Han ansluter sig alltså, 
om också med tvekan, till åsikten, att f. Meyeri och O. Fuchsii kunna 
vara identiska, och påpekar därjämte, att O. Meyeri är så olika 
O. ericetorum, att den rätteligen borde betraktas som egen art eller 
underart.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (i95S): t
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I ett ytterst grundligt arbete har Vermeulen (1947) ur det hävd
vunna släktet Orchis såsom eget släkte med namnet Dactylorchis 
brutit ut de arter, som ha handllikiga knölrötter, stora, örtartade 
stödblad och de unga blomställningarna éj omslutna av de översta 
bladen. Arter med hela, rundade knölrötter, små, hinnaktiga stöd
blad och unga blomställningar före blomningen ofta omslutna av 
de övre bladen utgöra släktet Orchis. Vermeulen har härvid endast 
gått ett steg längre än några tidigare forskare, som nöjt sig med att 
behandla dessa båda grupper som undersläkten av Orchis. Hans 
uppdelning har bl. a. godtagits av Hylander (1955).

Av de talrika former, som förut inräknats i Orchis maculata L., 
urskilde Druce (1914) O. Fuchsii, som ytterst noggrant analyseras av 
Vermeulen och av honom benämnes Dactylorchis Fuchsii (Druce) 
Verm. samt uppdelas i fyra underarter, av vilka en är subsp. Meyeri, 
som enligt vad ovan nämnts av Hagerup förmodades kunna vara 
identisk med O. Fuchsii.

En diagnos av O. Fuchsii Druce ger även Heslop Harrison (1951) 
i sin jämförande undersökning av svenska och brittiska former av 
Orchis maculata L. sens. lat. Han behandlar bl. a. ett antal svenska 
former med djupt treflikad läpp och kromosomtalet 2n = 40 samt 
former med liten mittflik i läppen och talet 2n =80. Den förra grup
pen räknar han till O. Fuchsii och framhåller liksom Vermeulen 
den stora variationsbredden hos denna nyligen urskilda art liksom 
hos de former, som få kvarstå inom den trots denna uppdelning 
alltjämt synnerligen mångformiga O. maculata.

En genomgång av ovan citerade arbeten av Hagerup, Vermeulen 
och Heslop Harrison visar, att Orchis-formen från Älvkarleby 
nära ansluter sig till Dactylorchis Fuchsii (Druce) Verm., vilken art 
Hylander (1955 s. 159) inkluderar i Dactylorchis maculata (L.) 
Verm. Artbegränsningen är onekligen mycket svår inom det mång
skiftande formkomplex, som ingår i den gamla arten Orchis macu
lata L. sens. lat. Emellertid avviker Älvkarleby-formen först och 
främst genom blommans färg betydligt från övriga typer av D. Fuch
sii. Hos dessa äro blommorna blekt lila till vita, i vissa bergstrakter 
och i norra Europa dock mörkare med mera purpur. Dessutom ha 
de genomgående den karakteristiska mörka färgteckningen på la- 
bellum, som helt saknas hos Älvkarleby-formen med dess rent röda 
läpp.

Trots alla undersökningar över Orchis maculata och dess talrika 
former är det tydligt, att mycket återstår att utreda inom denna in- 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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vecklade grupp, både när det gäller formbildning och kromosomtal. 
Vad det senare beträffar, böra nog ytterligare ett antal typer under
sökas, innan man kan använda det som en pålitlig skiljande ka
raktär, så växlande och till synes instabilt som talet är hos flera arter 
av släktet Orchis i dess gamla omfattning.

Naturligtvis kan man komma med åtskilliga mer eller mindre 
sannolika förklaringsförsök över hur den här behandlade formen 
uppstått, men tills vidare torde det vara klokast att inskränka sig 
till den slutsatsen, att den synes tillhöra den mångformiga arten 
Dactylorchis Fuchsii (Druce) Verm.

Summary.

A strange form of Orchis maculata L. sens. lat.

In Svensk Botanisk Tidskrift 49 (1955) Hultén published a 
description and a coloured photograph of a single specimen of 
Orchis found in Älvkarleby parish in the province of Uppland and 
planted by the finder in his garden at Enskede, near Stockholm. In 
June 1957 the present writer had the opportunity of making fixa
tions of flower buds for chromosome counting. The haploid chromo
some number proved to be 20, the same as in Dactylorchis Fuchsii 
(Druce) Verm, according to the investigations by Hagerup (1938, 
1944), Vermeulen (1938) and Heslop Harrison (1951). The 
chromosome number as well as the morphological characters given 
in the detailed studies made by Vermeulen (1947) and by Heslop 
Harrison show that the specimen from Älvkarleby has to be placed 
in the species D. Fuchsii. It has the deep three-lobed labellum and 
the obovate blunt basal leaves of this most variable species, divided 
by Vermeulen into four subspecies. However, it differs in some 
respects, especially in the colour of the flowers which are red and 
totally without the dark markings characteristic of the lip of the 
generally light lilac flowers of D. Fuchsii.
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MYCOCHRYSIS NOV. GEN., VERTRETERIN EINES 
NEUEN TYPUS DER KOLONIEBILDUNG BEI 

DEN GEFÄRBTEN CHRYSOMONADEN.

VON

H. SKUJA.

Die eigenartige Organismenwelt der Schwefelquellen und ande
rer thiotrophen Gewässer fesselte meine Aufmerksamkeit schon seit 
den ersten Tagen meiner protistologischen Studien. Und zwar teils 
darum, weil diese Biotope bzw. Biocönosen in der Natur meiner 
Heimat, Lettland, öfters ziemlich charakteristische, tiefgreifendere 
Züge bieten, noch mehr aber, weil ihre Lebewesen und die von ihnen 
gebildeten Assoziationen unverkennbare Anklänge etwa an den 
ältesten ursprünglichsten Abschnitt der Organismengeschichte der 
Erde aufzuweisen scheinen. Freilich war das Ziel dieser Untersu
chungen und Studien von Anfang an eine allgemeine monographische 
Bearbeitung der altertümlichen Thiobiontengemeinschaft. Durch 
das Eingreifen verschiedener, von mir unabhängiger ungünstiger 
Umstände, konnte die geplante Untersuchung bisher leider nur teil
weise durchgeführt werden, obschon das Thema seine Aktualität 
für mich in keiner Weise verloren hat und die früheren Beobach
tungen allmählich, und zwar nun unter Berücksichtigung ausser- 
lettländischen Materiales, vervollständigt werden. Da die Veröffent
lichung dieser Arbeit dadurch jedoch beträchtlich verzögert wird, 
scheint es mir erwünscht, einige der neuen, bemerkenswerteren 
Formen des untersuchten Materiales, die ein grösseres allgemeines 
Interesse beanspruchen können, schon jetzt der Veröffentlichung 
zu übergeben. Eine dieser Formen ist die in der Überschrift genannte 
euehromatische, koloniebildende Chrysomonade.

Bei der Untersuchung frisch eingesammelter Thiobiontenproben 
aus einem waldbeschatteten Graben mit langsam fliessenden H2S- 
haltigem Wasser in Pumpuri, Badeort Rigas Jürmala, an der Süd-
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Fig. 1-14. Mycochrysis oligothiophila n.g., n.sp. — Fig. 1 eine grosse zusammenge
setzte Kolonie, deren mächtiger, verzweigter Gallertstiel aus den Eigenstielen der 
Monaden mehrerer Generationen autgebaut ist; 2 ein Teil des Lagers mit festsitzen
den Monaden und ihren Gallertstielen bzw. auch dieselben der losgelösten Monaden: 
durch die — obschon schwache — Kontraktion des Protoplasten bei den festsitzen
den Monaden treten die Fettröpfchen der subpellikulären Schicht hier in den Zellum
rissen als kleine Wärzchen hervor; 3-7 von dem Verband losgelöste, freischwimmende 
Monaden, die mehr gestreckt sind; 8 eine festsitzende Monade mit ausnahmsweise 
etwa äquatorial gelegenen pulsierenden Vakuolen; 9 der Vorderteil einer Monade halb
schematisch dargestellt, die Entstehungsweise der Hauptvakuolen durch das akropetale 
Zusammenfliessen (in der Richtung der Pfeilchen) der zuführenden Vakuolen zeigend;

10 u. 11 seltene Cystenformen; 12-14 die normale Form der Cysten.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958):!



kiiste des Rigasehen Meerbusens, fand ich in den Jahren 1937-43, 
vor allem im Juli und August, festsitzend an verschiedenen sub- 
mersen Gegenständen, mehrfach eigenartige, gallertige Kolonien 
einer Chrysomonade, die mir durch ihre bisher in dieser Gruppe 
unbekannte Form auffielen. Die bis 2-3 mm grossen, gewöhnlich 
jedoch beträchtlich kleineren Verbände des neuen Typus erinnern 
nämlich lebhaft an winzige Hutpilze mit verzweigten oder ver
wachsenen Stielen etwa der Gattungen Cantharellus und Gomphidius. 
Dabei erheben sich bei den grössten gesehenen Verbänden (Fig. 1) 
der Form auf einem gemeinsamen, unregelmässig dichotom bis 
seitlich verzweigten Gallertfuss bis zu zwölf und mehr Köpfchen 
verschiedener Grösse. Die grössten von ihnen haben bis zu 1 mm 
im Durchschnitt, doch sind in dieser Hinsicht alle Übergänge bis 
zu den kleinsten, wenigzeiligen Aussprossungen auf dem Haupt
stamm zu verfolgen. In der Regel verbreitern sich die hyalinen, gal
lertigen Stielteile von der Rasis nach oben und enden in einem breit 
konvexen, schirmförmigen, später auf der Oberfläche etwas gekräu
selten oder buchtigen Kopfteil, welcher von den seitlich einander 
mehr oder weniger dicht genäherten Monaden gebildet wird und 
darum, im Gegensatz zu dem farblosen Gallertstiel, olivenbräunlich 
erscheint.

Die festsitzenden Monaden bzw. die Zellen der Verbände, sind 
etwa oval bis verkehrt eiförmig, in der Regel schwach unsymmet
risch, mit etwas stärker konvexer Dorsal- und weniger konvexer 
Ventralseite, vorn schief ausgerandet und deshalb etwas eckig er
scheinend; hinten enden die Zellen entweder leicht vorgezogen oder 
auch einfach zugespitzt-abgerundet. Ihre Länge beträgt 8-15 ,m, die 
Breite 5—11 fx. Sie haben zwei ungleiche Geissein, wobei die Haupt- 
geissel 2-2§mal, die Nebengeissel nur f-lmal körperlang ist. Die 
erstere wird in der Funktion gestreckt gehalten und vibriert der 
Länge nach sehr fein und intensiv; auch die Nebengeissel wird ge
wöhnlich etwas bogig ausgestreckt gehalten, doch ist es mir nicht 
gelungen bei den festsitzenden Monaden an ihr etwaige lebhaftere 
Vibrationen festzustellen. Bisweilen sieht man jedoch in letzterem 
Fall auch die Hauptgeissei scheinbar funktionslos und starr vorge-

a an dem Stiel der Kolonie sekundär befestigte Monaden, aus -welchen kleinere 
Zellgruppen entstanden sind; ch Chromatophor; g subpellikuläre Fettröpfchen, die 
warzenförmig vortreten; / Leukosinansammlung; st Stigma; vc kontraktile Vakuolen; 
vd Verdauungsvakuolen.

Vergrösserung: in Fig. 1 x 35; 2-8 etwa x 660; 9 halbschematisch, etwa x 1300; 
10-14 etwa x 990.
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streckt. Die Zellen besitzen nur eine sehr zarte, plastische Kutikular- 
schicht und sind darum ziemlich metabolisch. Hinten verlängern 
sie sich zu einem gallertigen, nicht kontraktilen, schmalen und hya
linen Stielteil, welcher in alten Verbänden offenbar die Länge der 
Zellen selbst vielfach übertreffen kann, obschon infolge der Zart
heit der Spezialstiele und ihres seitlichen Zusammenwachsens in 
den Verbänden, die Grenzen der einzelnen Elemente des kolonialen 
Stieles kaum einmal deutlicher zu verfolgen sind; in der Regel er
scheinen dieselben recht homogen, obschon öfters mit einer ± wahr
nehmbaren schwachen Längsstreifung, die von den Spezialstielen 
der Zellen herrührt. Höchst wahrscheinlich besteht der Spezialstiel 
einer jeden Zelle aus einer Reihe parallel verlaufenden Gelfibrillen, 
welche aus besonderen kaudalen Periplastporen der Monaden aus
geschieden werden. Noch weniger als der Aufbau der kolonialen 
Stiele ist die feinere Struktur der Spezialstiele ohne eine geeignete 
vorherige Behandlung zu erkennen. Die Zellen eines jeden Köpf
chens schliessen sich seitlich nicht völlig zusammen, sondern sind 
etwa 2—5 /r voneinander entfernt. In jungen Verbänden stehen die 
Monaden bisweilen so locker, dass sie mehr abgerundet erscheinen 
können.

Der Protoplast einer jeden Zelle (Fig. 2-8) enthält 1-2 laterale 
Chromatophoren, einen davon mit dem Stigma, vorn meistens 2 
pulsierende Vakuolen, hinten eine grössere Leukosinansammlung 
und hier bisweilen auch eine oder einige nicht kontraktile Ver
dauungsvakuolen. Die einzelnen, seltener in Zweizahl vorhandenen 
Chromatophoren sind plattenförmig und gewöhnlich schwach spi
ralig verlaufend, von goldgelber mit einem Stich ins Braunolive 
übergehender Farbe. Am vorderen Rand der Plastide befindet sich 
das rote, mässig grosse, rundliche bis fast punktförmige Stigma. 
Daselbst, also ein Fünftel bis ein Sechstel der Zellenlänge vom Apex 
entfernt, sind die beiden pulsierenden Vakuolen lokalisiert. Diese 
entstehen durch das Zusammenfliessen, und zwar in distaler Rich
tung, sukzessiv auftretender, kleiner zuführender Vakuolen (Fig. 
9). Die Systole einer jeden Hauptvakuole erfolgt abwechselnd nach 
etwa je 15 Sekunden (je eine Systole nach 7-8 Sekunden). Möglicher
weise wird dabei der Vakuoleninhalt, wie oft in ähnlichen Fällen, 
durch subtile Abflusskanäle nahe der Geisselbasis ausgeschieden. 
Selten findet man Exemplare der Monade, bei welchen die beiden 
pulsierenden Vakuolen fast äquatorial gelegen sind. Den hinteren 
Körperteil nimmt in der Regel eine grosse aber nicht sehr scharf be- 
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grenzte Leukosinansammlung ein. Die Leukosinansammlungen der 
Monaden sind es auch, welche den Verbänden ein charakteristi
sches hell glänzendes Aussehen verleihen. Von dem übrigen Plasma 
der Zellen ist das Leukosin durch eine Schicht winziger, + reichlich 
vorhandener Fettkügelchen abgegrenzt. Dieselben sind in dem peri
pheren Plasma mitunter recht zahlreich, dabei vielfach in deutli
chen Längsreihen angeordnet und machen die Zelloberfläche der 
festsitzenden, meistens etwas kontrahierten Monaden stellenweise 
feinwarzig. Nicht selten sieht man in der Leukosinansammlung 
auch eine oder ausnahmeweise zwei, relativ geräumige nicht kon
traktile Vakuolen; es handelt sich dabei höchstwahrscheinlich um 
Verdauungsvakuolen, da diese ja bei den Ochromonadalen recht 
verbreitet sind. Unsere Form ist offensichtlich auch zu einer fakulta
tiven Heterotrophie, und zwar mittels Einverleibung gewisser Bak
terien, befähigt.

Hin und wieder sieht man nun einzelne Monaden sich von den 
Verbänden bzw. den kolonialen Köpfchen loslösen und in dem um
gebenden Wasser frei umherschwimmen. In diesem Zustand 
streckt sich der Körper der Monaden etwas in die Länge und wird 
mehr spindelförmig oder auch gestreckt obovat, vorn schräg abge
stutzt und seicht ausgerundet, mit etwas zugespitztem, der Dorsal
seite genähertem Apex, hinten beträchtlich verschmälert und öfters 
leicht zurückgeschlagen, am Ende abgestumpft- oder zugespitzt
abgerundet, 14-17 /.i lang, 5-7 (i breit. Da der Körper der schwim
menden Monaden mehr ausgestreckt ist, erscheinen die beiden Geis- 
seln im Vergleich dazu kürzer und zwar die Hauptgeissei jetzt nur 
etwa l|mal, die Nebengeissel |-|mal körperlang. Die Fortbewe
gung geschieht mässig schnell, gleichsam und lose um die Längs
achse rotierend. Nach einiger Zeit des freien Schwimmens suchen 
die Monaden sich wieder irgendwo festzusetzen und zwar mit dem 
Hinterende zu befestigen. Bisweilen geschieht das auf den Köpfchen 
selbst. Da aber die vorgestreckten Geissein der festsitzenden Mona
den dabei ein gewisses Hindernis bieten, werden die kolonialen 
Stiele in dieser Hinsicht eigentlich mehr bevorzugt, und man sieht 
öfters an diesen kleine, sekundär gebildete Zellgruppen sowie junge 
Siedelungen (Fig. 1 a). Die meisten grösseren Köpfchen scheinen 
jedoch hauptsächlich primär entstanden zu sein also durch die Auf
spaltung der Köpfchen selbst, und zwar in früheren Entwicklungs
stadien der Verbände. Am häufigsten geschieht freilich das Fest
haften der Monaden an irgendeinem anderen Substrat, vor allem an
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den submersen Stengeln und Blättern verschiedener Wasserpflanzen 
der von Mycochrysi.s bewohnten Biotope. Da die Befestigung auf dem 
Substrat immer mit dem Hinterende erfolgt und dieses dabei einen 
Gallertstiel auszubilden befähigt ist, besitzt es im Periplasten hier 
offenbar ein spezielles sekretorisches System in Form eines subtilen 
Porenapparates.

Die Vermehrung der Monaden und das Wachstum der Kolonien 
geschieht durch die Längsteilung der Zellen, wobei diese an dem 
Vorderende beginnt und nach hinten fortschreitet. Eine natürliche 
Folge davon ist die dichotome Bildung der Spezialstiele, die jedoch 
wie oben bereits bemerkt, nur schwierig festzustellen ist. Für die 
Verbreitung der Art sorgen aber die von den Verbänden sich los
lösenden, hinwegschwimmenden Monaden.

Beim Eintreten ungünstiger Lehensbedingungen werden Cysten 
gebildet. Sehr oft sind es gerade die sekundär an den Koloniestielen 
festhaftenden Zellen, die sich dabei zuerst zu incystieren beginnen. 
Die Zellen runden sich mehr ab, und es scheint als ob der ganze 
Protoplast innerhalb der dünnen Kutikularschicht gleich von der 
gebildeten Cystenwand eingeschlossen würde. Die Details des Pro
zesses konnte ich leider nicht verfolgen, doch ist es möglich, dass 
auch hier die pulsierenden Vakuolen, wie gewöhnlich, ausserhalb 
der Cyste, jedoch in der Nähe des Porus bleiben und durch ihre fort
gesetzte Tätigkeit den normalen Verlauf des Stoffwechsels bis zur 
Vollendung der Cystenbildung sichern. Was noch die Beziehungen 
zwischen den pulsierenden Vakuolen und dem Cystenporus an
langt, so wäre es vielleicht doch richtiger zu sagen, dass der letztere 
bei den Chrysomonadencysten regelmässig in der nächsten Nähe 
der ersteren gebildet wird. Die pulsierenden Vakuolen bestimmen 
also die Stelle, wo der Porus der Cyste erscheint. Und — vice versa 
- weist der Porus also darauf hin, wo die pulsierenden Vakuolen 

bei der entsprechenden Form lokalisiert waren. Die reifen Cysten 
von Mycochrysis sind + kugelig, meistens jedoch vorn schwach ab
geflacht, hinten leicht zugespitzt, so dass es sich eigentlich um eine 
rundlich verkehrt-eiförmige Ausbildung handelt; seltener sind sie 
fast kugelrund oder auch ellipsoidisch-obovat. Ihre Grösse beträgt 
10—14 f.i x 9—12 fx. Die Cystenmembran ist ziemlich dünn, glatt und 
farblos, vorn mit einem etwa 1,5 /x breiten, leicht eingesenktem Po
rus, dessen Ränder nach innen schwach verdickt sind. Im ausge
bildeten Zustand ist der Porus mittels eines hyalinen Pfröpfchens 
geschlossen. In dem Cysteninhalt unterscheidet man ebenfalls den 
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goldgelben, bisweilen zweiteiligen Chromatophor, welcher in der 
oberen Hälfte der Cyste wandstandig plaziert ist und anfangs oft 
noch das Stigma trägt, später jedoch in der Regel dieses entbehrt. 
Der hintere Teil der Cyste wird von der grossen Leukosinansamm- 
lung eingenommen, und zwischen dieser sowie dem Plasma befin
det sich die mit kleinen Fettröpfchen reiche Grenzschicht, wobei 
auch hier, ähnlich wie in den vegetativen Zellen, die Fettkügelchen 
meistens deutlich in Reihen angeordnet auftreten (Fig. 10-14).

Eine Zeitlang bleiben die Cysten in dem alten Zellhäutchen bzw. 
dem zurückbleibenden delikaten Periplasten eingeschlossen, später 
jedoch, nach der Verschleimung desselben, werden sie frei und 
gelangen wahrscheinlich auf den Boden der Gewässer. Ihr weiteres 
Schicksal konnte jedoch nicht verfolgt werden.

Die neue koloniale Chrysomonade ernährt sich, wie alle euchro- 
matischen Formen, der Hauptsache nach holophytisch. Doch weisen 
die im hinteren Teil der Zellen hier so oft auftretenden 1—2 nicht 
pulsierenden Vakuolen darauf hin, dass sie offenbar auch zu einer 
gelegentlichen Aufnahme von organisierter Nahrung, also zu einer 
fakultativen Mixotrophie befähigt ist. Ähnliches beobachtet man ja 
bei den meisten Ochromonadalen. Wahrscheinlich sind es vor allem 
manche farblose Bakterien des genannten Schwefelwassers, die 
hier eine Art von Zusatznahrung bilden können. Dieser Umstand 
erklärt auch die Persistenz der Geissein bei der Form, und zwar 
ungeachtet der festsitzenden kolonialen Lebensweise, weil durch 
die fortgesetzte Funktion der Geissein dem Körper die als Nahrung 
dienenden Bakterien ständig oder zeitweilig zugestrudelt und ver
mutlich durch vorübergehend gebildete Peudopodien aufgefangen 
sowie dem Körper einverleibt werden. Hier bildet sich dann um die 
Nahrung allmählich eine oder auch mehrere Verdauungsvakuolen.

Soweit beobachtet, scheinen die Schwärmer der Form schwach 
negativ phototaktisch zu sein. So entwickelten sich z.B. die Kolo
nien in manchen frisch eingesammelten und nahe am Fenster aufge
stellten Algenproben, welche die Chrysomonade enthielten, immer 
an der hinteren, von dem Fenster abgekehrten Wand der Kultur- 
gefässe. Dadurch wird offensichtlich die Orientierung der Monaden 
der Verbände in günstigster Lage gegen das einfallende Licht er
möglicht.

Wie erwähnt, verlangt die sehr bezeichnende, bisher bei den ge
färbten Chrysomonaden nicht bekannte Form der Kolonien sowie 
einige andere morphologische Eigentümlichkeiten hier die Aufstel-
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lung einer neuen Gattung. Wegen der Ähnlichkeit der Verbände 
mit manchen Pilzen, nenne ich sie Mycochrysis. Die bis jetzt bekann
ten festsitzenden kolonialen Ochromonadalen — wie aus der Be
schreibung sich ergibt, handelt es sich nämlich im vorliegenden 
Fall um eine Vertreterin dieser Reihe — gehören alle der Familie 
der Lepochromonadaceen an. Das sind Formen, welche ein Ge
häuse besitzen, obzwar bei dem kolonialen Vorkommen die Ge
häuse weitgehend vergallerten und zusammenfliessen können, so 
dass ein gemeinsames, kommunales Gallertlager ausgebildet wird. 
So ist es z.B. bei der Gattung Chrysoxys (vgl. Skuja 1948). Hier sind 
jedoch die Kolonien von einem ganz anderen Aussehen und die 
Einzelzellen liegen zerstreut in dem kolonialen Gel eingesenkt, wo
bei das letztere seine Entstehung aus dem Gehäusematerial noch 
deutlich zur Schau trägt. Viel klarer liegen die Verhältnisse bei Po- 
teriochromonas, da bei dieser Gattung die sich auf einfachen oder 
nur spärlich, dabei unecht verzweigten Stielen erhebenden Gehäuse 
nicht vergallerten und darum auch keine Gallertlager bilden. Da My
cochrysis eigentlich kein Gehäuse besitzt, muss sie den Ochromonada- 
ceen, also den ursprünglichsten Ochromonadalen, zugerechnet 
werden. Zwar kennt man in dieser Familie mehrere koloniale Ty
pen, die aber meistens freischwimmende, + radiär (Uroglena, 
Eusphaerella, Synocliromonas) oder auch ringförmig (Cyclonexis) 
und anderswie, einfacher organisierte (ChrysobotrieUa, Chrysomoron) 
Formen umfassen. Festsitzende Kolonien hat von den bekannten 
Ochromonadaceen nur die Gattung Chrysodendron, welche unter den 
Lepochromonadaceen gewissermassen den Poteriochromonaden 
entspricht. Chrysodendron bildet jedoch nie etwaige Gallertkolonien, 
sondern nur kleine, spärliche und zarte, bäumchenförmige Verbände. 
Es ist also eigentlich der erste Fall, wo bei den Ochromonadaceen 
so ansehnliche und bezeichnende Kolonien bekannt geworden sind.

Morphologisch und entwicklungsgeschichtlich ähnlich aufge
baute Kolonien findet man jedoch bei einigen farblosen protomasti- 
ginen Flagellaten, vor allem bei manchen Monas-Arten und zwar 
der Untergattung Monadomyke (Skuja 1956, S. 320). Hier sind die 
pilzförmigen Verbände, soweit gesehen, jedoch einfach, nicht ver
zweigt oder zusammengesetzt, dementsprechend auch nur mikro
skopisch klein, und die Monaden lösen sich ausserdem sehr leicht 
von ihren Gallertstielen ab. Es fragt sich nun vielleicht, ob man doch 
nicht auch im vorliegenden Fall ähnlich wie bei der eben erwähn
ten farblosen protomastiginen Form verfahren und sie z.B. nur als. 
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eine Untergattung von Ochromonas auffassen wollte. Obschon die 
Einzelmonaden von Mycochrysis denen der letztgenannten Gattung 
weitgehend ähneln und unter den Ochromonaden auch mehrere 
zeitweilig dem Substrat anhaftende Formen bekannt sind, scheinen 
mir die Unterschiede hier doch zu gross. Weder in dem Aussehen 
noch der inneren Differenzierung der Kolonien kennt man etwaige 
direkte Übergangsformen zwischen Mycochrysis und den in einfa
chen Gruppen auftretenden festsitzenden Formen unter den Ochro
monaden. Auch die Verbindung der Zellen mit ihrem Gallertstiel 
scheint bei Mycochrysis beträchtlich fester, konstanter als bei den 
Monadomyken zu sein, ganz abgesehen schon von der Art der sehr 
unbeständigen Verbindung mit dem Substrat bei einigen zeitweilig 
sessil auftretenden und kürzere, plasmatische bzw. rhizopodiale 
Stiele bildenden Ochromonas-Arten. Dem zufolge scheint mir, die 
besondere generische Abgrenzung der Form taxonomisch hinrei
chend begründet zu sein.

Bezeichnenderweise finden wir etwaige der Mycochrysis ähnliche 
koloniale Formen ebensowenig unter den in dem gewöhnlichen 
vegetativen Stadium stets geissellosen Chrysocapsalen-Chrysocapsa- 
ceen, und zwar von vornherein ganz abgesehen von den Formen, 
welche passiv freischwebende Verbände bilden, auch bei den fest
sitzenden Typen dieser Gruppe nicht. Die Kolonien der bekannten 
festsitzenden Chrysocapsalen (Cellonidla, Nanurus, Hy drums) be
sitzen, weil ihnen etwaige Zellstiele eigentlich fehlen, einen ganz 
anderen, nämlich capsalen Aufbau, wobei die zellulären Elemente 
gleichmässiger, obschon vorwiegend peripher in der Koloniegallerte 
verteilt sind.

Unter den Chrysophyceen ist demnach der pilzförmige Kolonie
typus vorläufig nur bei den Chrysomonaden, und hier sowohl bei 
den gefärbten wie bei den farblosen Formen der Gruppe bekannt 
geworden. Von den euehromatischen Monaden ist es zurzeit nur die 
neue Gattung Mycochrysis, für welche dieser Kolonietypus als be
zeichnend angesehen werden kann; unter den apochromatischen 
Formen kennt man dagegen wenigstens ein paar Gattungen mit 
Verbänden ähnlicher Ausbildung. Obzwar die Untergattung Mona- 
domyke der Gattung Monas morphologisch sehr an Mycochrysis er
innert, scheinen direkte phylogenetische Beziehungen zwischen 
ihnen nicht vorhanden zu sein, sondern in diesem Fall scheint es 
sich nur um eine homologe Entwicklungserscheinung (Skuja 1956,
S. 7) zu handeln. Als von gleicher Natur ist wahrscheinlich auch die
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habituelle Ähnlichkeit von Mycochrysis mit manchen Formen der Cla- 
donema-Dendromonas—Monadodendron-Gruppe zu bezeichnen. Vor 
allem sind es aber einige von mir beobachtete und näher unter
suchte jedoch nicht beschriebene Formen, die vorläufig am besten 
zu der letztgenannten, von Pascher (1942, S. 82) aufgestellten Gat
tung geführt werden können, obzwar sie typische pilzförmige Ver
bände mit gallertig zusammengewachsenen und oft verzweigten ko
lonialen Stielteilen bilden, im übrigen jedoch die für die Monadoden- 
dren bezeichnende, von Pascher (1.c.) hervorgehobene Zellorganisa
tion besitzen, welche verdienen in dieser Hinsicht besonders er
wähnt zu werden. Zwar scheint die. phylogenetische Differenzierung 
bei den Monadodendron-artigen Formen weil fortgeschrittener und 
spezialisierter zu sein als bei Mycochrysis. Dessen ungeachtet und 
trotz der angeblichen Abweichung in der Geisselorganisation — die 
Monadodendren sollen beide Geissein als Peitschengeissein ausge
bildet haben — scheint mir die von Pascher vermutete Beziehung 
der Gattung Monadodendron zu den Volvocineen doch problema
tischer als die evtl, für diesen Fall gemachte Annahme einer späteren 
Vereinfachung der Geisselorganisation des Chrysophvceentypus 
durch mutative oder anderartige Veränderungen. Künftige Unter
suchungen mögen nun vielleicht überhaupt zeigen, wieweit solche 
vermutete Vereinfachungs- oder Verfeinerungsprozesse des Geissel- 
apparates in der phylogenetischen Entwicklung und zwar auch in
nerhalb der einzelnen Phyla bzw. schon sekundär, stattgefunden 
haben oder wenigstens denkbar sind, also ob der jemals vorhandene 
Geisseltypus taxonomisch immer so endgültig auszuwerten ist, wie 
das jetzt in der Regel geschieht.

Zusammenfassend kann die neue Gattung folgendermassen cha
rakterisiert werden:

Mycochrysis nov. gen. — Kolonien auf verschiedenen submersen 
Gegenständen, besonders jedoch an Wasserpflanzen festsitzend, pilz
förmig, aus einem kopfig oder schirmförmig verbreiteten oberen 
Teil mit den Monaden und einem gallertigen, zusammengesetzten 
Stielteil bestehend, anfangs einfach, später unregelmässig dichotom 
verzweigt, bis zu einigen mm gross. Monaden + ellipsoidisch, vom 
Oc/iromona.s-Typus, begeisselt, mit einer längeren Haupt- und einer 
kürzeren Nebengeissel, mit 1-2 lateralen pyrenoidlosen, bräunlich- 
bis goldgelben Chromatophoren, einem Stigma, 1-2 pulsierenden 
Vakuolen, zentralem oder über der Mitte lokalisiertem Kern und 
einer basalen Leukosinansammlung. Bisweilen noch einige Ver- 
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dauungsvakuolen, da mitunter auch feste organische Nahrung auf
genommen wird. Jede Zelle besitzt einen verlängerten, nicht kon
traktilen Fusstiel, der sich bei der Zellteilung dichotom verzweigt; 
durch das seitliche Zusammenwachsen der Zellstiele werden die 
gallertige Stiele der Kolonien gebildet. Vermehrung durch einzelne 
sich von dem Verband loslösende Schwärmer, die sich nach kur
zem Umher sch wimmen an dem Substrat festheften und so die An
fänge zu neuen Kolonien bilden. Cysten von dem gewöhnlichen 
Charakter, + kugelig.

Zur Zeit nur eine Art bekannt, die als Typus der Gattung betrach
tet werden kann:

M. oligothiophila n.sp. — Die einfachen oder zusammengesetzten 
pilzförmigen Kolonien bis 3 mm gross, im älteren Zustand oft etwas 
breiter als hoch, die grössten einzelnen kolonialen Köpfchen bis 1 
mm breit. Monaden + ellipsoidisch oder verkehrt-eiförmig, mit 
stärker konvexer Dorsal- und weniger konvexer Ventralseite, vorn 
schief ausgerandet, 8-15 p lang, 5-11 p breit; Hauptgeissei 2-2|mal, 
Nebengeissel f-lmal körperlang; Chromatophoren lateral, 1-2, 
plattenförmig und meistens leicht spiralig verlaufend, goldgelb mit 
einem Stich ins Bräunliche; Stigma rot, mässig gross, rundlich bis 
fast punktförmig, am vorderen Rand der Plastide; vorn auch die 
1-2 pulsierenden Vakuolen, welche durch das Zusammenflüssen 
in distaler Richtung von mehreren kleineren zuführenden Vakuolen 
entstehen. Hinten eine grosse, meistens jedoch nicht sehr scharf be
grenzte Leukosinansammlung sowie bisweilen einige Verdauungs
vakuolen; ausserdem + zahlreich feine Fettröpfchen und zwar teils 
in dem subpellikulären Plasma, wodurch der Periplast stellenweise, 
feinwarzig erscheint. Die Spezialstiele der Zellen zu einem nach 
oben etwa verkehrt kegelig verbreiteten farblosen Gallertstiel der 
Kolonien bzw. Verbände verwachsen. Cysten mehr oder weniger 
kugelig, kurz rundlich obovat bis, seltener, mehr zylindrisch ver
kehrt-eiförmig, 10-14 p x 4—12 p gross. Fig. 1—14.

Lateinische Diagnose:

Mycochrysis nov. gen.
Coloniae substrato, praecipue plantis aquaticis submersis adt'ixae, plus- 

minusve fungiformes idest e parte superna capitellata vel umbrelliformi 
cellulas vegetativas ferente itaque colorata et parte interna pedicelliformi, 
hyalina et gelatinosa constitutae, initio simplices dein irregulariter dichoto- 
mice ramosae, ad 3 mm diametientes. Monadae seu cellulae plusminusve
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ellipsoideae, pedicellatae seu stipitatae flagelliferae, flagellis duobus inaequa- 
libus. Chromatophorum laterale, laminiforme, unum vel bina paulo spiraliter 
contorta, sine pyrenoidibus sed cum stigmate rubro. Vacuola contractilia 
plerumque bina antice locata, nucleus circiter media in cellula situs. Poste
rior semper accumulatio magna leucosini et interdum nonnulla vacuola 
noncontractilia adsunt. Stipites proprii cellularum lateraliter inter se 
coalescentes ita pedicellum communem formantes. Multiplicatio fit cellulis 
mobilibus e coloniarum consortio liberatis, post brevem motum substrato 
adhaerentibus et tunc coloniae novae efformantibus. Cystes perdurantes 
plusminusve globosae.

Species adhuc unica:

M. oligothiophila n. sp.

Coloniae fungiformes, simplices vel ramosae, ad 3 mm magnitud., capi- 
tulis vetustioribus ad 1 mm latis. Monadae plusminusve ellipsoidales, pau- 
lum asymmetricae idest cum uno latere plus quam altero convexo, antice 
oblique excavatae, 8-15 n longae, 5-11 n latae, flagellis duobus praeditae; 
flagello generali longitudine corpus cellulae 2-2j-plo superante, flagello 
altero solum f-1 cellulae longitudinis. Chromatophorum unicum vel bina 
lateralia aureo-fusco-lutea, paulo spiraliter contorta, cum stigmate rubro 
rotundo mediocri vel punctiformi in margine anteriori chromatophori 
dorsali. Vacuola contractilia bina in cellulae parte anteriori locata, nucleus 
circa centraliter situs et accumulatio leucosini sat magna posterior adest; 
hic plerumque etiam 1-2 vacuola digestiva locata sunt; praeterea granula 
adeposa minuta plusminusve copiose in plasmate sparsa vel praecipue 
subpelliculariter et saepe in series longitudinales ordinata. Cystes globosae 
vel rotundato- aut rarissime cylindraceo-obovatae, 10-14 /x x 9-12 n magni
tud., membrana hyalina et glabra praeditae. Lineam. nostr. fig. 1-14.

Da ich diesen neuen Typus bisher nur an dem genannten Fundort 
und wie oben gesagt, aus einem Graben mit schwefelwasserstoffhal
tigem Wasser kenne, ihn jedoch im Laufe mehrerer Jahre wieder
holt gefunden habe, glaube ich annehmen zu können, dass es sich 
hier um einen thiophilen Organismus handelt. Und da er nicht an 
den Stellen der stärksten H2S-Konzentration auftrat, wähle ich für 
ihn den Artnamen „oligothiophila“. Immerhin ist in dem erwähnten 
Graben, welcher teilweise von einer schwächeren Schwefelquelle 
genährt wird, eine ziemlich reichliche Flora von verschiedenen 
Thiobionten vorhanden. Lokale purpurrote Ansammlungen von 
Chromatien, vor allem Chromatium Weissei sowie, wenn auch we
niger, Ch. minus und Ch. minutissimum, zusammen mit manchen 
Thiospiren und Thiospirillen sind da oft zu sehen, ebenfalls die 
reichlichen flaumigen, weissen Überzüge von Thiothrix nivea auf 
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submersen Gegenständen; auf dem Bodenschlamm und in der 
oberen Schicht desselben findet man gewöhnlich Beggiatoa alba,
B. leptomitiformis und B. minima, sowie Spirochaete plicatilis mit 
einigen anderen Spirochaeten, doch auch verschiedene Blaualgen, 
darunter Arten der Gattung Pseudanabaena, vor allem P.s. Schmidlei. 
Das Wasser des genannten Grabens beherbergt noch manche eu- 
planktische Monas- und Bodo-Arten sowie verschiedene polymasti
gine Formen der Familien Tetramitaceae, Chilomastigaceae und 
Hexamitaceae. Es fehlen dieser Mikroorganismengesellschaft des
weiteren auch mehrere Volvocalen nicht. Eine davon, und zwar eine 
Polytomee, also eine farblose, der Gattung Polytoma nahestehende, 
jedoch gewöhnlich festsitzende, dabei symbiotisch mit gewissen 
farblosen Schwefelbakterien auftretende Form, welche ich Meta- 
polytoma bacteriferum nenne, ist besonders interessant und wird 
in kurzem von mir in einem besonderen Artikel näher beschrieben 
werden. Unter den festsitzenden Formen des Biotops verdient jeden
falls noch ein Organismus erwähnt zu werden, und zwar handelt 
es sich dabei um einen entschieden halophilen Typus, der bisher 
nur marin bezeugt ist, nämlich Pontothrix longissima (Molisch) 
Nadson et Krassilnikow. Allerdings ist diese fädige Form, welche 
nach Harold & Stanier (1955) mit Leucothrix mucor Örsted 
(1844) identisch sein soll, hier nicht in einer vollkommen typischen, 
sondern durchschnittlich etwas feineren, sonst jedoch recht charak
teristischen Ausbildung vorhanden. Das Vorkommen von Pontothrix 
an dieser Stelle deutet möglicherweise auf einen etwas erhöhten 
Salzgehalt des Wassers dieses schwefelhaltigen Waldgrabens. Ob
schon Wasseranalysen in diesem Fall nicht durchgeführt wurden, 
erscheint dies von vornherein denkbar, weil der Standort, noch 
nicht einen halben km vom Meere entfernt, der Küste entlang ver
läuft. Ob nun auch Mycochrysis gewissermassen den Halobien zu
zurechnen ist, oder nur als eine halotolerante bzw. indifferente Form 
aufgefasst werden muss, muss wohl dahingestellt bleiben.
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CYTO-TAXONOMIC STUDIES IN SCOTTISH 
MOUNTAIN PLANTS, NOTABLY DESCHAMPSIA 

CAESPITOSA (L.) PB., S.LAT.

BY

OLOV HEDBERG.

In connection with a trip to some of the higher Scottish mountains 
in August 1952 the author made a number of field fixations of vascu
lar plants, utilizing root tips of the same specimens that were later put 
into press (cp. Hedberg 1952 p. 256). The roots were fixed in 
Miintzing’s modification of Navashin’s fluid (cp. Müntzing 1933 
p. 131), and then embedded in paraffin, sectioned, stained with 
crystal violet, and mounted in Depex. Most of the chromosome 
numbers obtained agree with previous counts for the same species 
from other areas, but it was still deemed desirable to put them all on 
record here. The names in the list below are arranged according to 
Clapham, Tutin & Warburg 1952, and the nomenclature used 
agrees with this work. Reference sheets for all chromosome numbers 
reported have been deposited in the general herbarium of the Bo
tanical Museum, Uppsala.

List of chromosome numbers counted.

Trollius europaeus L. 2n =16J
Argyll, Bcinn Laoigh, N. slope 650 m, 22.8.1952, Hedberg 2733. 

Parnassia palustris L. 2n = 361
Perth, Ben Lawers, Lochan na Larige, 500 m, 18.8.1952, 
Hedberg 2677.

Armeria maritima (Mill.) Willd. 2n=181
Perth, Ben Lawers, 800 in, 17.8.1952, Hedberg 2668.

1 Numbers not reported from the British Isles by Clapham, Tutin & Warburg 

1952.
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Littorella unifiora (L.) Aschers. 2n =24.
Inverness, 20 miles SE. of Mallaig, 25.8.1952, Hedberg 2756. 

Festuca vivipara (L.) Sm. 2n =2F
Argyll, Beinn Laoigh, N. slope 600 m, 22.8.1952, Hedberg 2729. 

Poa alpina L. 2n = 32 +1
Angus, Glenisla, Monega Hill, E. slope 750 m, 13.8.1952, 
Hedberg 2644.

Poa alpina f. vivipara L. 2n = 39*
Inverness, Ben Nevis, W. slope about 1200 m, 24.8.1952, Hed
berg 2751.

Poa xjemtlandica (Almq.) Richt. 2n =36 +1
Perth, Ben Lawers, Creag an Lochain, 700 m, 18.8.1952, 
Hedberg 2693. Cp. Nannfeldt 1937, Nygren 1950 pp. 42, 46. 

Poa glanca Vahl. 2n 421
Inverness, Ben Nevis, SW. slope about 1000 m, 24.8.1952, 
Hedberg 2753.

Anthoxanthum odoratum L. 2n =20.
Angus, Glenisla, Monega Hill, E. slope 700 m, 12.8.1952, 
Hedberg 2614.

Deseliampsia PB.

On Scandinavian material the two species Deseliampsia caespitosa 
(L.) PB. and D. alpina (L.) R. & S. appear to be fairly distinct. The 
latter is mostly viviparous, the former non-viviparous. But they can
not be accurately determined on the occurrence of vivipary alone, 
since both non-viviparous D. alpina and viviparous 1). caespitosa are 
known to occur (Nygren 1949 pp. 27, 29). The main other distinc
tions given between them are that the panicle branches are + scabrous 
in D. caespitosa but smooth in I). alpina, and that the awn arises 
near the base of the lemma in the former but from the middle of the 
lemma or above in the latter. Furthermore the spikelets tend to be 
longer and the culms and leaves shorter in D. alpina than in D. caes
pitosa. Some Scandinavian specimens may nevertheless be difficult 
to classify, and the taxonomic interrelations between these two have 
been stated to need further study (Hylander 1953 p. 299).

The British material of the relevant group has been referred to 
the same two species (cp. e.g. Clapiiam, Tutin & Warburg 1952 
p. 1473; Hubbard 1954 pp. 226-229). Interestingly enough, the dis-

1 Numbers not reported from the British Isles by Clapham, Tutin & Warburg

1952.
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Table I. Measurements in Scottish Deschampsia specimens.
A = origin of collection; B = somatic chromosome number; C = amount of scabrous
ness of panicle branches (+ + = distinctly scabrous, + = weakly scabrous, - = 
smooth); D = occurrence of vivipary (+ + = strongly viviparous, + = weakly vivi
parous, — = non-viviparous); E = place of insertion of the awn on the lower lemma, 
and F = place of insertion of the awn on the upper lemma (b = at the base, m = about 
the middle, t = at the top, 0 = awn lacking); G = development of the rhachilla ( + + = 
long, + = short, — = unnoticeable); H = number of flowers in each spikelet (0, 1, 2, 
or 3; pi = plantlet); I = average pollen diameter in /t (measured on 20 grains in lacto- 

phenol preparation); J = culm length in dm.

A B
chrom.

C
scab.

D
viv.

E
awn I

F
awn II

G
rhach.

H
flor.

I
pollen

J
culm

Ben Nevis 1000 m, No. 2754 . 26 + + _ b b + + 2 28.5 4-4.5
Ben Lawers 650 m, No. 2689 . - + + - b b + + 3 29.5 7
Cuillin Hills 1000 m, No. 2757 26 + + - b b + + 2 26.5 2-4
Beinn Laoigh 700 m, No. 2724 - + + - b or m b or m + + 2 30 6.5

600 m, No. 2722 a - + + + m or t m or t + + 2 (+ pl) 28 6
750 m, No. 27351 26 + - b b + + 2-3 26.5 2.5-3.5
750 m, No. 27361 26, 392 + + + t t or 0 + 0-1 + pl - 2.5-4.5

Ben Lawers 700 m, No. 26953 . 52 ± + + m or t t or 0 + 1-2 + pl - 6
Beinn Laoigh 600 m, No. 2722b - + + + + t t or 0 + 1-2 + pl 29.5 6
Cuillin Hills 1000 m, No. 2758 52 + + + + 0 0 - 0 + pl - 2
Beinn Laoigh 800 m, No. 2725 39 + + + + t or 0 0 + 0-1 + pl 29.5 2.5-3.5
Ben Nevis 1200 m, No. 2750 . 52 + - + + t t orO + 0-1 +pl — 1

tinction between them seems to be less satisfactory in Scotland than 
in Scandinavia, however.4 Viviparous and non-viviparous speci
mens of otherwise + identical appearance may sometimes be found 
in the same locality, and none of the supplementary distinctions 
mentioned above between D. caespitosa and D. alpina seems to be 
reliable. In Table I, I have assembled the relevant data for all speci
mens collected by myself in 1952.

When discussing this table we should recall that vivipary can be 
induced in normally non-viviparous strains by changes in their en
vironment (Nygren op. cit. p. 29). It must also be noted that vivipary

1 These two collections were made on the same spot of about 1 m2.
2 Root-tips for this fixation were taken from all of the three specimens collected, 

which are of + uniform appearance. Apparently one of them at least must be diploid 
(2n = 26), and one triploid (2n = 39).

3 Only a single viviparous specimen was found in this locality.
4 This seems to be the reverse of what occurs in the species pair Silene cucubalus 

Wib.-S. maritima L., which species were found by Turrill (1958, in discussion) to be 
more distinct in the British Isles than in Scandinavia.
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in itself brings about important morphological changes in the spike- 
lets concerned. These are best studied in such specimens where only 
part of the spikelets are viviparous, e.g. Hedberg 2722 a (cp. Table 
I). Here the non-viviparous spikelets have the awn inserted about 
the middle of the lemma, whereas in viviparous ones it is as a rule 
inserted near the top or absent. Analogous conditions are found in 
some Swedish specimens of D. alpina, e.g. Smith s.n. from Härje
dalen (several collections), and Aim 489 and 2164 from Torne 
Lappmark (all in the Uppsala herbarium). The difference between 
my collections 2735 and 2736, for instance, might be accounted for 
solely by the fact that the latter is viviparous. The vivipary of the 
latter gathering can furthermore hardly be caused by difference in 
ploidy alone, since at least one of the viviparous specimens seems to 
have been diploid.

Taking the characters recorded in the table one by one we find 
that the chromosome number does not furnish a reliable distinction. 
Non-viviparous specimens seem to be always (?) diploid,1 whereas 
viviparous specimens may be diploid, triploid, or tetraploid (aneu- 
ploids are known from other areas, cp. Nygren op. cit.). If the sca
brousness of the panicle branches were taken as a key character 
between I), caespitosa and D. alpina only one of the relevant collec
tions (No. 2750) would belong to the latter species. This would ob
viously not be a natural classification since some other specimens 
such as Nos. 2725 and 2754 in other respects correspond equally 
well to D. alpina. The place of insertion of the awn has been shown 
above to be largely dependent upon vivipary, and the same is true 
for the development of the rhachilla.

The number of flowers does not furnish any sharp limit. There is a 
gradual transition from non-viviparous specimens with 2 or 3 
flowers per spikelet over semi-viviparous ones with some spikelets 
containing 2 flowers and one plantlet (other spikelets being normally 
sexual) to viviparous specimens with 2, 1, or 0 flowers Tone plantlet 
in each spikelet (cp. figs, in Hubbard 1954 p. 228). Scandinavian 
specimens of 1). alpina are said to have always 1 or 2 + normal 
flowers below the terminal plantlet of the viviparous spikelets (Hy- 
lander 1953 p. 299), and the same thing applies to most of the vivi
parous specimens studied from Scotland (cp. Table I). But in one 
of the latter (No. 2758) the spikelets consist only of two glumes and

1 I refer to 2n = 26 as a diploid number, though of course it must in all probability
be a secondary tetraploid number, derived from 2n = 28 (cp. Nygren op. cit. p. 27).
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one plantlet, the lower flowers being entirely reduced (cp. also 
Hubbard l.c.).

The pollen size has in some cases proved to reflect the level of 
polyploidy within a group, higher polyploids having as a rule larger 
pollen grains than the lower ones (cp. e.g. Hedberg 1952 p. 262, 
Maurizio 1956 p. 61). In the present case no significant difference 
could be established. (This may of course be due to irregularities in 
the meiosis of the polyploids.) The plant height, finally, is of course 
not a very reliable character, being easily influenced by the environ
ment. There is a tendency for triploid or tetraploid viviparous speci
mens to have shorter culms than diploids, but no distinction is possible.

To sum up: in Scottish material we find such a continuous transi
tion between D. caespitosa and D. alpina that it appears impossible 
to maintain specific distinction between them. In Scandinavian 
material the distinction is slightly better, but here also specimens oc
cur that cannot with confidence be distributed between these two 
taxa (cp. Nygren 1949 p. 28; Hylander 1953 p. 299). Furthermore, 
most viviparous and polyploid specimens from Scotland correspond 
in other features better to Scottish D. caespitosa than to Scandinavian 
I). alpina. The explanation for this pattern of variation must ob
viously be that what has usually been called D. alpina is a poly- 
phyletic assemblage of clones that have arisen by polyploidization 
of various potentially viviparous races of D. caespitosa (cp. Nygren 
l.c.). In the terminology of Huxley (1958), “D. alpina” is a grade 
rather than a clade. The capacity of reproducing by bulbils occurs in 
at least some strains of normal 26-chromosomic D. caespitosa (cp. 
above and Nygren op. cit. p. 29), and in newly arisen triploids and 
(auto-)tetraploids this capacity must evidently confer a strong 
selective advantage. The greater morphological differentiation be
tween the two taxa in Scandinavia as compared to Scotland may 
perhaps be explained by historical reasons, survival conditions 
having probably been more favourable for the (high mountain) vivi
parous biotypes in Scandinavia than in the British Isles during the 
Quaternary. The Scottish “H. alpina” might then be younger than 
(most of) the Scandinavian material referred to the same taxon. It 
may be worth noting in this connection that so far only euploid 
numbers have been demonstrated for this group in Scotland, whereas 
in material from Scandinavia and Arctic countries aneuploid num
bers have also been found (cp. Nygren op. cit. p. 27; Hylander 

op. cit. p. 299).
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The taxonomic treatment of a group like this is evidently a difficult 
matter. In view of the probable polyphyietic derivation of “D. al
pina” from various races of D. caespitosa, and of the absence of any 
sharp morphological distinction it appears unsuitable to maintain 
the two taxa as specifically distinct. But what rank should then be 
given to them? Before entering upon this matter it might be worth 
while to discuss shortly the taxonomic evaluation of polyploids. 
When it was discovered not so long ago that several “Linnaean 
species” contain races with different chromosome numbers most 
cytologists and taxonomists were satisfied to treat these as “intra
specific chromosome races”. Some taxonomists took another view, 
thus Nannfeldt (1938 p. 309) suggested: “As soon as chromosomal 
races (‘polyplotypes’) are morphologically distinct and thus re
cognizable to the taxonomist they had better be regarded as species, 
even if the morphological characters are small.” Nannfeldt as
sumed that polyplotypes may sometimes be morphologically in
distinguishable, but some cytologists, notably Love, consider that 
“the detection of more than one chromosome number within what the 
cytologist in question thinks is one species only should always be 
taken as a very obvious evidence of that the species is a collective 
one and needs a closer taxonomical revision” (Love 1951 p. 265). 
To that length many modern taxonomists might agree with Love, 
but then he goes on to say that “all polyplotypes within at least the 
floras of northern Europe should be classified as distinct species. 
This is, too, in full agreement with the opinion of classical taxono
mists revealed by the fact that they had already long ago described 
most of the polyplotypes as separate species” (op. cit. p. 269). He 
also states that “morphologically completely indistinguishable poly
ploids are unknown from the floras of northwestern Europe ...” 
(op. cit. p. 265). Here most taxonomists will definitely disagree 
(cp., e.g., Böcher, Larsen & Bahn 1953 p. 301; Bell 1954 p. 204). 
There is no single criterion that by itself is always sufficient for speci
fic distinction—be it differences in chromosome number, sterility 
barriers of other types, ecological or geographical isolation, or dif
ferences in gross morphology (cp. e.g. Huxley 1940 p. 16; Bab
cock 1947 p. 39; Turrill 1950 p. 8; Gates 1951 pp. 31, 40; Ehren- 
dorfer 1955 p. 228; Favarger 1956 p. 283; Lewis 1957 p. 44; 
Keck 1957 p. 65; Hedberg 1957 p. 13). “Good species” normally 
differ in several features, and these differences have mostly been 
gradually developed (cp. Darlington 1956 p. 50 ff.). Not even by 
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polyploidy is a new (taxonomic) species created in one stroke (Hed
berg op. cit. p. 13). Some polyploids have apparently long existed, 
others are comparatively new, and others again are arising at present. 
The occurrence of occasional autopolyploid aberrants in natural 
populations has been reported, e.g., by Larsen (1956 p. 56). A 
recently arisen polyploid specimen will as a rule be reproductively 
isolated from its parental strain(s), and if it survives and propagates, 
its offspring may eventually accumulate a number of differences 
from its progenitor(s), but it is not necessarily morphologically 
distinct from the beginning (cp. Lewis 1957 p. 44). Examples of 
morphologically indistinguishable polyploid races have been related 
by, e.g., Wilkinson (1944 p. 276) in Salix, by Lawrence (1947 
p. 544) in Achillea, by Bell (1954 p. 199 etc.) in the Sanicula crassi- 
caulis complex, by Lövkvist (1956 pp. 110, 118 etc.) in the Carda- 
mine pratensis complex, by Taylor (1955 p. 334 ff.) in Anagallis (cp. 
also Hedberg 1957 p. 150), by Böcher, Larsen & Bahn (1953 
p. 301 etc.) in Kohlrauschia prolifera and (1955 p. 433) in Plantago 
coronopus, and by Larsen (1956 p. 56, 1957 p. 292) in Lotus and 
Lathyrus. Many more examples will certainly be found on thorough 
examination. A polyploid race should therefore in my opinion not 
be granted taxonomic distinction until it has been proved to be 
morphologically distinguishable, and to exist in independent popu
lations in nature (Hedberg op. cit. p. 13).1 Different polyplotypes will 
often (but not always) show divergent ecological preferences (cp. 
e.g. Bell 1954 p. 205; Darlington 1956 p. 51; Lövkvist 1958) and 
in due course they will usually become progressively differentiated. 
But it seems quite clear that Favarger (op. cit. p. 284) is right that 
“le traitement taxinomique des races chromosomiques ne doit pas 
étre régi par une loi uniforme. Chaque genre ou espece a ses pro- 
blémes particuliers” (cp. also Nannfeldt op. cit. p. 309). As regards 
polyplotypes with no or very weak morphological distinction I agree 
with Bell (1954 p. 205): “Where differences of a given degree of 
utility are lacking in a polyploid series, as in minute ecological 
variants, there appears to be no advantage in attempting the taxono
mic segregation of these plants. If their relationships have been

1 This cannot of course be proved by a cursory examination of one or a few cyto- 
logically examined specimens, but only by thorough biometrical studies of a consider
able number of specimens of each polyplotype concerned. The morphological distinc- 
tion(s) claimed should be recognizable in all satisfactory herbarium material of the 
relevant taxa.
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worked out, anyone interested may find this information in the litera
ture, and those individuals who use botanical nomenclature as a 
means to an end, and do not consider it an end in itself, will not be 
handicapped with names which cannot be applied.” We may also 
quote Lewis (1957 p. 44): “As taxonomists it is our job to describe 
and record genetic relationships as we perceive them and not as we 
believe they will be in the future. Consequently, we should not at
tempt to reflect in our formal taxonomy evidence of discontinuity 
in the genetic system unaccompanied by corresponding genetic dif
ferentiation.”

Returning again to our Deschampsia case, I think nobody would 
suggest treating each polyploid or aneuploid chromosome race of 
“I). alpina” as a separate species. This would be inappropriate both 
because no morphological distinction can be given between them, 
and because they are (at least mainly) vegetatively propagated, each 
(at least the euploid ones) consisting of a number of different clones, 
most of which must have arisen independently by polyploidization 
in various races of I), caespitosa. Why then should the assemblage of 
polyploid viviparous clones derived from the latter be kept specifi
cally distinct from their progenitor? As demonstrated above the only 
distinction between D. caespitosa and its polyploid derivatives apart 
from the chromosome number is that the latter are always + dis
tinctly viviparous, the former only occasionally so. Actually the case 
described above resembles the situation in Poa alpina L. with its 
forma vivipara L. (cp. e.g. Hylander 1953 p. 254)—though in the 
latter species also the non-viviparous taxon contains a number of 
different polyplotypes, most of which are apomictic. A similar taxo
nomic treatment of the group of viviparous biotypes may neverthe
less prove best also for the Deschampsia case, viz. to reduce D. alpina 
to a form or variety of D. caespitosa. A final classification cannot of 
course be obtained without a thorough systematic revision of the whole 
D. caespitosa group, including material from all parts of its area.
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SOME REMARKS ABOUT 
THE GENUS CHAETOSPIRA BLAKE.

BY

ERIK ASPLUND and S. F. BLAKE.

In 1851 Turczaninow described the new genus Spirochaeta with 
the single species S. Funckii, belonging to the tribe Elephantopeae 
of Compositae and differing from all other genera of the tribe by its 
long, apically filiform and spirally coiled pappus bristles. For half 
a century both the generic and the specific name were neglected or 
misinterpreted by taxonomists. Bentham & Hooker (1873 p. 237) 
made the name a straight synonym of Distreptus, which they in
cluded in Elephantopus; either they had no specimen of Turczani- 
now’s plant or they failed to dissect it, which seems unlike Bentham. 
The species, which is a common one in many parts of tropical 
America, was usually on account of its similar habit but in spite of 
its very different pappus identified with Pseudelephantopus spicatus 
(Juss.) Roiir. The specific name Funckii was never combined with 
another generic name than Spirochaeta, nor have we found it cited 
as a synonym in literature of the 19th century.

A Revision of the group Elephantopeae was published by C. F. 
Baker in 1902. He called attention to Turczaninow’s genus, which 
he considered to be a well marked one and decidedly different from 
Pseudelephantopus. From that genus he excludes Distreptus crispus 
Cass.1 and D. spiralis Less.,1 but he does not propose another place 
lor them, nor does he compare them with Spirochaeta Funckii. Mat
ters were not much changed by Baker’s Revision. Spirochaeta 
Turcz. remained essentially unnoticed by taxonomists until S. F. 
Blake in 1935 again called attention to it and followed Baker in

1 The generic name is omitted by Baker, but the citations of author are those to 
be used under Distreptus. Neither of the specific names had been used under Pseudele
phantopus before 1902.
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regarding it as a valid genus. He changed its name to Chaetospira on 
account of the older homonym Spirochaeta Ehrenberg 1834, a genus 
of bacteria. It may be remarked that before the discovery in 1905 
of Spirochaeta pallida the bacterium genus was not so well known as 
nowadays. The name of the bacterium is mostly spelled Spirochaete, 
and since there is no danger of confusion it seemed that Turczani- 
now’s name could be accepted. However, as pointed out by Blake, 
the last letter in Ehrenberg’s name as originally published is a and 
since bacteria are included in the vegetable kingdom, at least from 
a nomenclatorial point of view, it is necessary to change the name.

In 1938 W. R. Philipson reduced Spirochaeta Turcz. and created 
the new combination Pseudo-Elephantopus Funckii (Turcz.) Philip
son, thus for the first time combining the specific name with another 
generic name than Spirochaeta or Chaetospira.

In 1944 A. L. Cabrera recognized that Distreptus crispus Cass. 
must be a very close ally of Chaetospira Funckii and created the 
combinations Pseudelephantopus Funckii (Turcz.) Cabrera and 
Pseudelephantopus crispus (Cass.) Cabrera, the first one antedated 
by the same combination of Philipson’s. A good illustration of P. 
Funckii is given by Cabrera. According to him the difference be
tween both species is that the former has pubescent and the latter 
glabrous achenes.

The first name proposed for a species of Turczaninow’s genus is 
Distreptus crispus Cassini (1830 p. 601). Cassini’s description of the 
pappus agrees perfectly with that of Turczaninow. However, he 
does not give any details as to other parts of the plant. There is 
nothing said about the indument of the achenes. We have not been 
able to locate Cassini’s specimen. His herbarium is at Paris (De 
Candolle 1880 p. 402). Dr. Alicia Lourteig and Dr. F. Gagnepain 
very kindly helped us in seeking for a specimen labelled by Cassini 
but they could not find one. There is a specimen of Pseudelephantopus 
spicatus labelled in a handwriting, which they from comparison with 
letters of Cassini considered to be written by him. It was most kindly 
sent on loan to us together with other material of the group in con
sideration. Among the specimens labelled Distreptus crispus there is 
none bearing a label in the same handwriting as the D. spicatus 
specimen mentioned.

Cassini considered Elephantopus nudiflorus Willd. to be the same 
as his Distreptus crispus. The type of Wii.ldenow’s species was most 
kindly sent for inspection by Dr. Werdermann of Berlin. It has 
Su. Bot. Tidskr., 52 (1958) :1
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b c

Fig. 1. Achenes of (a) Type specimen of Elephantopus nudiflorus Willd. (Herb. 
Willdenow Nr. 16769), (b) Type specimen of Distreptus spiralis Lessing (Herb. 
Thunberg), (e) Isotype of Spirochaeta Funckii Turcz. (Funck 380 in Herb. Deles-

sert). a, x 5; b and c, x 8.

a pappus which agrees perfectly with that of Pseudelephantopus 
spicatus (Fig. 1 a) and is thus definitely different from Distreptus 
crispus and it cannot be included in the genus Chaetospira. Lessing 
(1829 p. 329) transferred Willdenow’s species to Distreptus and 
later (1832 p. 149) he placed it in the synonymy of D. spicatus. D. 
Dietrich (1847) reduced the genus Distreptus, creating the combina
tion Elephantopus crispus (Cass.) Dietr.

In 1831 Lessing described Distreptus spiralis (1831 p. 690). The 
first character mentioned in the description and, by being placed 
in a paragraph of its own pointed out as the chief one, is “pappo 
superne spiraliter torto”. This indicates that the species is closely 
allied to Distreptus crispus Cass, (as to description, not synonym) 
though it was not compared by its author with that species but with
D. spicatus. A second character given is that the achenes are glabrous. 
However, in the type specimen in Herbarium Thunberg at Uppsala, 
kindly sent on loan by Professor Nannfeldt, they are beset vith 
numerous glistening glands and, especially towards the summit, 
with scattered short hairs (Fig. lb). In fact, as to indument the 
achenes do not differ much from those of a specimen of Funck 380 
(Fig. 1 c), kindly sent on loan by Dr. Baehni of Geneva, if achenes 
of the same stage of development are compared. It must be remarked 
that during anthesis and in young achenes the hairs are much less
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conspicuous than in ripe ones or even apparently altogether missing. 
In the specimen of the Thunberg Herbarium most flowers are still 
in anlhesis. In all specimens seen with the pappus form of Spiro- 
clmeta young achenes are almost glabrous or sparingly hairy, ripe 
ones conspicuously hairy though not so densely as those of Pseudele- 
phantopus spicatus.

In 1832 (p. 149) Lessing reduced his new species, placing it in 
the synonymy of Distreptus crispus. It seems clear that Distreplus 
crispus and D. spiralis are conspecific. To the same species belongs 
also Spirochaeta Funckii Turcz.

As stated above the species is a common one in many parts of 
tropical America. It is very hemerophilous and occurs chiefly as a 
weed on roadsides and in cultivated ground. Roadside specimens 
are often stout, abundantly hairy and have few relatively short and 
densely flowered inflorescence branches, specimens from gardens 
or fields may be more slender with longer internodes, less hairy and 
have often longer, more slender, less densely flowered and some
times more numerous inflorescence branches, but these differences 
are almost surely merely modifications.

The specific name of our plant must be spiralis, since Distreplus 
crispus Cass., the earliest name, is illegitimate. The generic name to 
be chosen depends upon whether Turczaninow’s genus is accepted 
or not. If it is considered valid, the name must be Chaetospira Blake 
since Spirochaeta Turcz. is illegitimate, if not, it must be Pseudele- 
phantopus (of which Distreptus is a younger synonym) or, returning 
to the system of Dietrich, Elephantopus.

Among specialists of the Compositae which have discussed our 
species during the last 50 years, C. F. Baker and S. F. Blake ac
cept Turczaninow’s genus, W. R. Philipson and A. Cabrera unite 
it with Pseudelephantopus. We think that Chaetospira is at least as 
different from Pseudelephantopus as is Orthopappus from Elephanto
pus and the shape of the pappus is always well marked without 
transitional forms. Thus it may be accepted as a valid genus if a 
narrow concept of genera is favoured. If so the name and synonymy 
of our species may be summarized as below.

Chaetospira spiralis (Lessing) Aspl. & Blake nov. comb.

Distreptus crispus Cassini, Diet. Sc. Nat. 60 (1830) p. 601 excl. syn. Ele
phantopus nudiflorus Willd.; nomen illegit.

Distreplus spiralis Lessing, Linnaea 6 (1831) p. 690.
Elephantopus crispus (Cass.) D. Dietr., Syn. PI. 1Y (1847) p. 1372.
So. Hot. Tidskr., 52 (1958): 1



Spirochaeta Funckii Turczaninow, Bull. Soc. Imp. Naturalistes de Moscou 
24 (1851) p. 166.

Chaetospira Funckii (Turcz.) Blake, Journ. Wash. Acad. Sei. 25 (1935) 
p. 311.

Pseudo-Elephantopus Funckii (Turcz.) Philipson, Journal of Botany 76 
(1938) p. 301.

Pseudelephantopus crispus (Cass.) Cabrera, Darwinian a 6 (1944) p. 371.
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NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM 
KÄRLVÄXTFLORAN PÅ ORUST.

AV

MANNE OHLANDER.

Sedan H. Fries 1945 utgav sitt uppmärksammade arbete om 
Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar, som två 
år senare följdes av en supplerande förteckning, har först helt ny
ligen en del av det under den gångna tioårsperioden insamlade 
växtmaterialet ollentliggjorts. I Svensk Botanisk Tidskrift 1957 
(s. 106-116) lämnar nämligen S. Woldmar en kompletterande art- 
förteckning från mellersta Bohuslän, omfattande ett förhållandevis 
brett bälte på ömse sidor om Uddevalla från Lane-Byrs socken 
österut vid länsgränsen t. o.m. Hermansö vid havet längst i sydväst. 
1 det berörda området inbegripas även angränsande delar av Orust, 
nämligen kustsocknarna Torp, Röra och Morlanda, varifrån liera 
anmärkningsvärda arter och växtlokaler antecknats. Bidrag till 
Orusttloran, huvudsakligen i Tegnebv och Mollösunds socknar, har 
vidare lämnats av R. Ivarsson i samma tidskrift 1957 (s. 558-562).

Men även från andra trakter av Orust — vårt lands till arealen 
tredje ö — liksom från nyss angivna socknar föreligga uppgifter om 
nya, hittills opublicerade växtfynd. Några av de funna arterna kunna 
betecknas såsom sällsynta eller i varje fall mindre allmänna både 
för Orust och Bohuslän, medan flertalet av dem närmast har lokalt 
intresse såsom representanter för en viss socken eller ett mera spe
ciellt område, där de tidigare ej eller blott sparsamt förekommit. 
I regel medtagas i namnlistan nedan icke sådana arter, som enligt 
Fries 1945 påträffats flerstädes.

Orust har en relativt rik flora. Orsakerna härtill äro närmast att 
söka i olikartade geografiska, geologiska och klimatologiska för
hållanden. I geologiskt avseende må bl. a. framhållas berggrundens 
starkt skiftande sammansättning, förekomsten av snäckskalsbankar 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



och kalkhaltig märgel på relativt ringa djup inom vissa socknar 
samt krosstens- och rullstensgrus, särskilt norrut. Variationerna i 
klimatiskt hänseende betingas i första hand av avståndet till havet 
och fjordarna, således endast i mindre grad av höjden över havet, 
då t. o.m. de högsta bergen endast i undantagsfall nå över 100- 
metersnivån. Det numera alltmer utbyggda trafiknätet både till 
lands och sjöss har otvivelaktigt också — direkt eller indirekt - 
bidragit till artbeståndets berikande genom att möjliggöra ökad 
spridning av vissa växter.

Havsbandets branta och vanligen slipade kalberg eller våta 
strandängar, inlandets delvis impedimentartade s.k. »hamnar» med 
ljungmarker och smärre mossar å ena sidan och skogklädda höjd- 
områden å den andra, den ofta starkt ransonerade slättbygden vid 
stränder och åar eller i bottnarna av trånga, långsträckta dalstråk 
m.m. ge en helhetsbild av stark omväxling. De påpekade motsat
serna återspeglas i sin tur i llorans utseende på olika orter. Det i 
söder och sydväst belägna kustlandet med den utanför liggande skär
gården uppvisar t. ex. ett flertal kustväxter, medan socknarna i norr 
och nordost, Torp och Myckleby, särskilt i sina inre delar förete 
lloristiska drag, som med starkare accentuering återfinnas i fastlands- 
socknarna Ljung, Resteröd och Forshälla, där barrskogens dominans 
i första hand bestämmer landskapsbildens utseende. Såväl inom de 
odlingsbara områdena vid kusten som i öns inre delar, där terrängen 
traktvis har ett hedliknande utseende, ge de här och där kring
strödda snäckskalsbankarna upphov till en kalcifil flora, som vä- 
sentfigt avviker från omgivningens. Det är också just i närheten av dy
lika skalgrusrika ställen som örusts fåtaliga fyndplatser för exempel
vis Carex flava äro belägna, t. ex. vid Falkebacken i Tegneby socken.

Som en återstod av tidigare, mera sammanhängande barrskogs
områden på Orust (jfr Atlestam 1942) hävdar granen och tallen 
alltjämt sina gamla positioner även på andra håll än i norra delen, 
ofta ända framme vid själva strandlinjen, t. ex. i Skåpesundstrak- 
ten (Stala sn), Svanesund (Långelanda sn), Bräckan (Morlanda sn) 
och Stillingsön (Myckleby sn) m.fl. platser. På dylika ställen in
träffar icke sällan att vissa till det yttre havsbandet eller fjordarna 
bundna växter, såsom Carex arenaria, Atriplex litoralis, Plantago 
maritima, Centaurium pulchellum, Statice humilis, Rnmex maritimus, 
Trifolium fragiferum etc., förekomma i närheten av sådana arter, 
som äro karaktäristiska för fastlandets barrskogsflora: Linnaea 
borealis, Goodyera repens, Pyrola ehlorantha, P. uniflora, Monotropa
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hypopitys m.ll. T.o.m. Asparagus officinalis har påträffats på en 
stenig strandremsa nedanför ett skogbeväxt bergsparti NNO om 
Morlanda brygga.

Bland de av Woldmar förtecknade växterna från Orust äro 
några icke tidigare kända från denna ö, nämligen den nyssnämnda 
Asparagus officinalis samt Fragaria moschata, Cardamine flexuosa och 
Myrrhis odorata. Den första av dessa arter har — såsom framgår av 
artlistan nedan nyligen fått ännu en fyndplats i Hälleviksstrand 
vid kusten i sydväst, där den växer tillsammans med den mycket 
sällsynta Melampyrum arvense några meter från strandkanten. Den 
sistnämnda är emellertid i Europa en kontinental växt. I vårt land 
har den sin huvudsakliga utbredning i sydost men förekommer 
sporadiskt i Västergötland och Bohuslän (Orust).

Primärfynd äro vidare Platanthera chlorantha (3 lok.), Mertensia 
maritima (4 lok.), Asplenium ruta-muraria, Festuca trachyphylla, 
Glaucium flavum, G. corniculatum, Galinsoga quadriradiata (cilia t a), 
Glyceria declinata, Melilotus indicus och M. albus, vilka alla åter
finnas i den följande förteckningen. Glyceria declinata är först i se
nare tid fastställd som medborgare i Sveriges flora och enligt nyare 
undersökningar inom länet att anse såsom mindre allmän i södra 
och mellersta Bohuslän men sällsyntare norrut. Samtliga Mertensia- 
lokaler ligga inom Morlanda i sydvästra delen av Orust, medan 
murrutan installerat sig pä en brant bergvägg i närheten av Varekil 
i Stala sn. Från samma växtplats meddelas även fynd av Lathraea, 
Cotoneaster melanocarpus, Hypericum montanum, Rhamnus catlxar- 
tica m.fl. för Orust förhållandevis ovanliga arter, vilka tillsammans 
med tidigare växtuppgifter härifrån framhäva terrängen »öster om 
Gunnarsbo» såsom ett av öns mera intressanta och artrika områden.

Inslag av lundvegetation äro f.ö. icke ovanliga t.o.m. i nära 
anslutning till de karga och artfattiga »hamnarna» på större eller 
mindre avstånd från kusten. Nedanför syd- och västsluttningarna 
av de ofta branta och lövskogsklädda randberg, som bilda över
gången till angränsande slättbygd, kan man icke sällan träffa på 
Hedera helix, Sanicula europaea, Vicia silvatica, Lathyrus niger, 
Melica uniflora och andra ganska fordrande och för Bohuslän och 
Orust mindre vanliga arter. Som anmärkningsvärda detaljer i an
slutning till den växtgeografiska bilden av denna ö må mera i förbi
gående framhållas, att Trollius europaeus, som närmast förekommer 
i södra och mellersta Bohusläns inland, har en av sina yttersta ut
poster i närheten av Västerhavet (Edshult i Morlanda), i vars närhet 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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även Orusts häda lokaler för Polygonum viviparum äro belägna. 
Av särskilt intresse är givetvis förekomsten av Glaucium flavum i 
Stala sn och G. corniculatum vid Vrångevattnet i Morlanda, den se
nare en adventivväxt, som blott en gång tidigare påträffats inom 
länet, nämligen i Göteborg 1924. Slutligen förtjänar att nämnas att 
Galinsoga quadriradiatci (ciliala) under sina långväga utflykter från 
Göteborgstrakten nu också nått sydstranden av Orust, förmodligen 
via Askeröarna, och att Melilotus indicus och M. albus uppenbarat 
sig i Morlanda sn.

Den följande artlistan är sammanställd huvudsakligen på grund
val av utdrag ur det av H. Fries upprättade kartoteket över växter 
och fyndplatser inom länet, vilka meddelats honom av insamlarna 
Folke Lundberg, Nils Grimvall, K. Johnson, Reinhoi.d Ivarsson, 
Sture Nilsson och V. Gillner m.fl. En stor del av det föreliggande 
herbariematerialet har insamlats av H. Fries och av författaren, i 
senare fallet under en upprepad sommarvistelse på Orust. Vid 
determineringen av svårbestämda arter har jag haft förmånen att 
kunna anlita Botaniska trädgårdens i Göteborg expertis, fil. dr 
C. Blom och docent Gunnar Degelius. Till dessa båda liksom till 
nyssnämnda uppgiftslämnare och andra i förteckningen angivna 
framför jag mitt varma tack för visat intresse och tillmötesgående.

Beträffande växternas namn har jag använt mig av samma no
menklatur som Fries 1945 och 1947. Den nu publicerade artlistan 
är nämligen att betrakta som en komplettering i anslutning till de av 
honom utgivna arbetena ovan. Av samma skäl ha växtplatserna 
ordnats sockenvis. I de fall då socknarna även omfatta holmar och 
öar utanför Orust, ha även dessa medtagits. Sålunda hänför sig 
Flatön — nu landfast med Ängön — till Morlanda socken. — Auk- 
torsbeteckningarna ha lämnats helt å sido.

Förkortningar: H. Fr. =H. Fries, Gnr=V. Gillner, N. G k. 
Nils Grimvall, R. Iv. = Reinhold Ivarsson, K. Jn = K. Johnson, 
Lundb. = Folke Lundberg, St. Nn = Sture Nilsson, Olr = M. Ohlan- 
der, Stein. = H. Steineck.

Artförteckning.

Lycopodium inundatum. — Långelanda: Nyborg vid Fagerhults mosse 
(Olr).

L. annotinum. •—• Stala: Säckebäck samt mellan Högen o. Dammen 
(Olr).

L. clavatum. — Stala: mellan Flogen o. Dammen (Olr).
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Equiselum hiemale. — Morland a: Y om Myren vid väg (Olr), Ö om 
Myren (Gnr), ö om Svensaltare (Stein.).

Ophioglossum vulgalum. — Morlanda: Tången o. S om Edshultshall 
(Gnr).

Blechnum spicant. — Långelan da: S om Nordtakan o. N() om Hultet 
(Olr). Morlanda: 600 m SÖ om Stocken (Olr). Röra: mellan Rämme- 
dalen o. Alemyren (K. Jn). Stala: Valön (St. Nn).

Asplenium seplentrionale >' trichomanes. — Stala: Ö om N. Dale (Olr), 
Råssö (Lundb.). Morlanda: 2 km ö om Bräcke (H. Fr.).

A. ruta-muraria. — Stala: ö om Gunnarsbo (Olr).
Drgoptcris cristala. — Stala: Säckebäck (Olr). Torp: Söbben (Lundb.).
Typha angusti/olia. — Morlanda: Hälleviksstrand (H. Fr.).
Sparganium glomeratum. — Långelanda: ö om Håleberg nära sn- 

gränsen (Olr). Myckleby: Narveröd (Olr). Morlanda: SÖ om Torebo 
(Olr) o. S om Djupvattnet (St. Nn).

S. angustifolium. — Långelanda: Fagerhults mosse (Olr).
S. simplex. Långelanda: mellan Mölneby o. Flåffoss samt S om 

Ängås skola (Olr). Morlanda: mellan Röds vatten o. Torebosjön (Olr).
Potamogeton pusillus. Morlanda: Flatön (Y. Nordgren).
P. alpinus. — Långelanda: Mölneby N om bron (Olr), ny för socknen. 

Morlanda: mellan Röds vatten o. Torebosjön (Olr), Bro o. Bräcke 
(H. Fr.).

P. oblongus. Långelanda: mellan Ängås o. Gömme, Stala o. V om 
Hamburg (Olr). Stala: V om N. Floga. Torp: Slätthult (Olr).

Zea mags. — T egneby: Gravedal o. Jordsbacken i potatisåkrar 
(H. Fr.).

Phalaris canariensis. Morlanda: Hälleviksstrand (H. Fr.).
Anthoxanthum odoratum v. majus. — Stala: Brandalen (Olr). Be

träffande denna föga uppmärksammade varietet, som förekommer bl. a. 
i de västra landskapen med blomning på eftersommaren och hösten, anför 
Hylander (1953): »Till sin natur outredd men habituellt ofta mycket 
påfallande och värd närmare undersökning är en i områdets södra delar 
här och där påträffad typ, som här preliminärt må upptas som var. majus 
Lge 1864.»

Hierochloe odorala. — Långelanda: Röd i Svanesund (Olr).
Calamagrostis neglecta. — Morlanda: ån mellan Röds vatten o. Torebo

sjön (Stein, o. Olr).
C. arundinacea. — Långelanda: V om Kultan (Lundb.).
Apera spica-venli. — Morlanda: Tönsäng o. Bräcke (H. Fr.), Malö o. 

Hasslevik (Lundb.). Röra: Henån (Olr).
Avena falua. — Morlanda: Backa (Lundb.). Röra: Museröd (K. Jn). 

Långelanda: Yräland (K. Jn).
Trisetum flavescens. — Morlanda: Glimsås (St. Nn).
Melica uniflora. — Stala: mellan Varekils såg o. Lundby (Olr). Tegne- 

by: Strandhagen (Lundb.).
Poa palustris. — Stala: Ö om Gunnarsbo (St. Nn).
Glyceria declinata. — Långelanda: Svanesund, mellan Nyhem o. 
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Reorseröd, SV om Hals (Olr). Myckleby: NV om Almags gård invid 
landsvägen (Olr).

Festuca trachyphylla. — Lång eland a: kyrkan (Lundb.).
Lolium multiflorum. — Långelanda: landsvägen S om Ängås (Olr).
Bromus inermis. — Röra: Lerskall (St. Nn).
B. arvensis. — Morland a: Hälleviksstrand (H. Fr.).
B. racemosus. — Morlanda: Röd o. Hällevik (H. Fr.). Mollösund: 

Nedre Tången o. Mollösund (H. Fr.).
Agropyron junceum. — Morlanda: Malö (Lundb.).
Scirpus mammillatus. — Stala: Säckebäck (Lundb.).
Bhynchospora fusca. — Långelanda: Nyborg vid Fagerliults mosse 

(Olr). Morlanda: Kråkholmen (FL Fr.).
Carex pauciflora. — Långelanda: 500 m NO om Fagerhults gård (Olr).
C. nemorosa. — Stala: Rörvik (Lundb.). Tegneby: N om Strandhagen 

(Gnr). Morlanda: Hälleviksstrand o. Stocken (H. Fr.), Danholmen 
(R. Iv.).

C. elongata. — Morlanda: Flatön på Ängöns S-sida (Y. Nordgren).
C. remola. — Torp: N om Björvattnet (Olr).
C. magellanica. — Långelanda: Fagerhults mosse (Olr). Ny tör socknen.
C. pulchella. — Stala: Svanviksnäset (Lundb.), Valön (St. Nn o. Olr). 

Morlanda: Kråkholmen (H. Fr.).
C. oedocarpa. — Långelanda: 600 m Ö om Lundby vid sn-gränsen 

(Olr). Stala: skogsdamm NO om Hagen (Olr).
C. flava. — Tegneby: SV om Falkebacken vid bäck (Stein, o. Olr).
C. hostiana x Oederi. — Tegneby: 800 m SV om Falkebacken i ravin 

(Stein, o. Olr).
C. vesicaria. — Mollösund: mellan Skalvik o. Kärrslid (R. Iv.). Ny för 

socknen.
Acorus calamus. Morlanda: Hälleviksstrand o. Stensbo (H. Fr.), 

F'latön på Ängön (Y. Nordgren).
Calla palustris. — Röra: mossen 1,2 km ö om Rödsvattnets N-ände 

(Olr). Torp: Långmyrsvattnet (Lundb.).
Lemna trisulca. — Morlanda: Bro (H. Fr.).
Juncus squarrosus. — Tegneby: torpet V om Falkebacken (Olr). Mor

landa: llälleviks utmarker (H. Fr.), Flatön på Ängön (Y. Nordgren).
J. macer (tenuis). — Långelanda: N om Vallen (Olr), Hals o. Nordtaga 

(Lundb.). Tegneby: Dalen o. Gillergården (Lundb.), Falkebacken (Olr). 
Morlanda: Röd o. Krokvattnet (Lundb.). Torp: Gäddebräcka o. Slussen 
(Lundb.). Myckleby: vid kyrkan (Olr).

iAizula nemorosa. Långelanda: gammal trädgård vid landsvägen 
S om Ängås (Olr).

Narlhecium ossifragum. — Långelanda: Fagerhults mosse o. Lidberg 
(Olr). Stala: Klevedalen (Olr). Morlanda: S om Myren (Olr).

Allium scorodoprasum. — Tegneby: kyrkan (Olr).
A. schoenoprasum. — Mollösund: övra Tången (H. Fr.).
Gagea spathacea. — Stala: Säckebäcks hönseri (Olr).
Asparagus officinalis. — Morlanda: Hälleviksstrand (H. Fr.).
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Plalanthera chloranlha. — Långelanda: Skogslyckan i Svanesund o. 
Prästtorp (Olr). Stala: Säckebäck (Om).

Listera cordata. — Långelanda: Lunkeröds gamla torvmosse o. NÖ om 
Hultet (Olr). Ny för socknen.

Goodyera repens. — Långelanda: 600 m NO om Lundby på sn-gränsen 
(Olr). Stala: Säckebäck (Lundb.), Brandalen o. Plagen (Olr). Röra: 
Svineviken (Olr).

Corallorhiza trifida. — Långelanda: mosskanten 700 m SV om Kulte
vatten o. 300 m V om Lövås vid mindre väg (Olr).

Quercus robur x sessilis. — Långelanda: terrängen S om landsvägen 
vid Ängås (St. Nn o. Olr). Tegneby: Boxvik (R. Iv.).

Rumex domestieus x oblusi/olius. — Långelanda: Ängås vägskäl (Olr).
R. maritimus. — Långelanda: Plalse nabbe (Olr).
Polygonum viviparum. — Morlanda: S om Edshultshall (Gnr).
P. tatarieum. ■— Torp: Höggeröd (Lundb.).
Chenopodium polyspermum. Morlanda: Malö (Lundb.).
llalimione peduneulata. — Långelanda: stranden S om Plals (Olr), 

Brattholmen o. fastlandet N därom (Lundb.). Tegneby: Holm o. Strand 
(Gnr). Morlanda: säteriet, kring Tången o. Tönsäng (Gnr).

Cerastium arvense. — Långelanda: Ängås cementgjuteri, tillfällig (Olr). 
Morlanda: Hällevik (H. P'r.).

Spergula marginala. — Stala: Tjuvek i len i N (Olr). Morlanda: Flatön 
(Y. Nordgren).

Silene cucubalus. ■— Tegneby: nära Dalen (Lundb.). Stala: Plögsbo 
(K. Jn).

S. dichotoma. Tegneby: nära Pfogen (Lundb.).
Melandrium nodiflorum. — Morlanda: Hälleviksstrand (H. Fr.).
Dianthus deltoides v. glaueus. — Stala: Valön (Olr).
Nymphaea Candida. — Stala: Ö om Klevedelen (Olr).
Thalictrum flavum. — Långelanda: Hals (Lundb.). Stala: Svanviks- 

näset (Lundb.), flerst. kring Tjuvekilen o. stranden SÖ därom (Olr).
Actaea spicata. — Tegneby: Falkebacken (Stein, o. Olr).
Trollius europaeus. — Stala: Ammedalen (Olr). Morlanda: Edshult 

(Olr). Ny för socknarna.
Ranunculus bulbosus. — Stala: Säckebäck (Olr). Röra: ITögelid (K. Jn).
Myosurus minimus. — Långelanda: Svanesund (Olr). Stala: Svarte 

1 Iolmen vid Ärholmen (Olr). Morlanda: Sollid (H. Fr.).
Berberis vulgaris. — Långelanda: 300 m NNÖ om Varekils såg (Olr), 

Brattholmen (Lundb.). Morlanda: mellan Bräckan o. Morlanda brygga 
(Stein, o. Olr). Torp: Höggeröd (Lundb.).

Glaucium flavum. — Stala: Ormholmen (Lundb.).
G. corniculalum. — Morlanda: Vrångevatten i potatisland (Thyra 

Strid).

[Crambe maritima. — I Fries 1945 uppgives växten från Torp: mellan 
Sörgraven o. Edet (Grimv.). Senare har utrönts att den inplanterats där.]

Lepidium negledum. — Långelanda: mellan färjläget o. Halse nabbe 
vid stranden (Olr).
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Thlaspi alpestre. — Lån g el an da: Svanesund (Lundb.).
Berleroa incana. — Morlanda: Malö (Lundb.).
Cardamine impatiens. — Lån geland a: mellan Röd o. Brattholmen 

(Olr o. I. Granlund). Ny för socknen.
C. hirsuta. — Stala: Säckebäck (Olr). Morlanda: Veckholmen (H. Fr.). 
Barbarea strida. — Långelanda: Hals o. Brattholmen (Lundb.). 
Turritis glabra. — Mollösund: Tången (H. Fr.). Ny för socknen.
[Sedum rosea. — Enl. Fries 1945 uppgiven från Torp: N om Sörgraven 

(Grimv.). Är där inplanterad!]
S. anglicum. — Morlanda: Hälleviksstrand (H. Fr.).
Crassula aquatica. — Morlanda: Holmen grå (Olr), Tåkeskär (Lundb.). 
Chrysosplenium alternifolium. — Stala: Varekil södra (Olr).
Rubus chamaemorus. — Morlanda: mellan Torebosjön o. Vallarna (Olr). 
R. nessensis. — Torp: Sörgraven o. Söbben (Fl. Fr.). Ny för socknen.
R. caesius x idaeus. —Morlanda: Hälleviksstrand (FI. F'r.).
R. gothicus. — Långelanda: Brattholmen (Lundb.). Stala: Lerklev 

(Lundb.). Tegneby: Lyrön (Lundb.).
R. rosanthus v. eriocarpus. — Morlanda: Hälleviksstrand (FI. Fr.). 
Potentilla intermedia. — Morlanda: bryggan (Lundb.).
P. recta. — Stala: Säckebäck (Olr), sannolikt förvildad.
Alchemilla subcrenata. —Morlanda: Hälleviksstrand (H. Fr.).
Rosa rubiginosa. — Stala: Borgen (Olr).
R. rugosa. — Morlanda: Viggholmen o. Lyngholmen (Lundb.).
Sorbus intermedia. — Mollösund (H. Fr.). Ny för socknen.
Cotoneaster melanocarpus. — Långelanda: Djurnäs (Lundb.), Röd 

(Olr). Stala: ö om Gunnarsbo (Olr).
Medicago lupulina. — Långelanda: i trädgård S om landsvägen vid 

Ängås (Olr), kyrkan (Lundb.). Ny för socknen.
Melilotus albus. — Morlanda: Stocken (Olr).
M. indieus. — Morlanda: Vrångevattnet (Th. Strid).
Trifolium agrarium. — Långelanda: Ängås (Olr).
T. fragiferum. —- Stala: Svanviksnäset o. S om Hagen (I. Granlund o. 

Olr).
Lotus tenuis. — Tegneby: Holm (Gnr). Stala: Råssö (Gnr).
Vicia villosa. — Tegneby: Nösund (E. Belfrage). Morlanda: Dam

men (Lundb.).
V. lathgroides. — Stala: Säckebäck (Olr).
Lathyrus niger. — Morlanda: Hälleviksstrand (H. Fr.), Ö om Vass

dalen (Olr o. Stein.).
Geranium sanguineum. — Långelanda: Brattholmen (Lundb.).
G. columbinum. ■— Långelanda: Brattholmen (Lundb.).
G. silvaticum. — Tegneby: Gilleby (K. Jn). Morlanda: Härbjörneröd 

(Lundb.).
G. mollc. — Stala: Valön (Lundb.).
G. lucidum. ■—• Stala: Borgen (Lundb.).
Euphorbia palustris. -— Långelanda: Djurnäs (Olr). Ny för socknen. 

Stala: Hagen o. Skåpesund (Olr). Morlanda: fastlandet ö om Rör
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holmen (H. Fr.). [Torp: N om Sörgraven (Grimv.), jfr Fries 1945, avser 
inplantering.]

E. cyparissias. ■— Torp: kyrkan (Lundb.).
Callilriche polymorpha. Långelanda: Röd i Svanesund (Olh).
C. hamulata. - - Långelanda: Mölnebyån N om bron (Olr). Tegneby: 

Tvet (Olr).
Rhamnus cathartica. ...  Långelanda: 300 m NNO om Varekils såg

(Olr). Stala: ö om Gunnarsbo (Olr).
Malva silvestris. — Torp: Yindön (H. Fr.).
M. neglecta. —- Torp: Slussen (Lundb.).
M. pusilla. Långelanda: Ilals (Lundb.). Torp: Söbben (H. Fr.). 
Hypericum montanum. —- Långelanda: mellan Röd o. Brattholmen 

(Olr). Stala: ö om Gunnarsbo (Olr).
Drosera intermedia. Stala: 500 m S om Ilöjentorps triangelpunkt 

(Olr).

Epilobium hirsutum. Morlanda: S om Djupvattnet (St. Nn).
E. rubesccns. — Myckleby: NO om Ilålebäck (Lundb.).
E. obscurum. - Myckleby: NO om Hålebäck (Lundb.). Torp: Ström 

(Lundb.).
Circaea alpina. Långelanda: Källsbacken nära kyrkan (E. Kristen

son).

Ilydrocolyle vulgaris. — Långelanda: mellan färjläget o. Halse nabbe 
(Olr). Lokalen sannolikt = Sundsnäbben, jfr Fries 1945. Stala: Skåpe- 
sund o. Brandalen (Olr), Hälsö o. Hjälmsö (Lundb.). Morlanda: Kråk- 
holmen (H. Fr.), Viggholmen (Lundb.), tlolmen grå (Olr).

Sanicula europaea. - Stala: SV om Svanviks gård (Olr).
Conium maculatum. Morlanda: Hällevik (H. Fr.).
Cicuta virosa. —• Långelanda: Åsten (Olr).
Peucedanum ostruthium. — Morlanda: Stocken (H. Fr.).
Pyrola uniflora. — Stala: Säckebäck (R. Morander).
P. media. — Långelanda: Svanesund o. V om Kastet (Olr).
P. rolundifolia. — Långelanda: Ängås (Olr). Ny för socknen.
P. chlorantha. — Långelanda: NO om Hultet (Olr), Kultan (Lundb.). 

Ny för socknen. Stala: Brandalen (Olr).
Monotropa hypopitys. — Långelanda: Svanesund, mellan Ängås o. 

Gömme, Stala skola, Åsen o. Lövås (Olr). Stala: Säckebäck o. Dammen 
(Olr), Hoga (K. Jn). Morlanda: Flatön (Y. Nordgren), Torebosjöns 
SO-ände o. vid landsvägen V om Vallarna (Stein, o. Olr).

Arctostaphylos uva-ursi. — Långelanda: Lidberg (Olr).
Anagallis arvensis. — Stala: mellan Säckebäck o. Brandalen, Tjuvekilen 

i N (Olr). Tegneby: S om Falkebacken som åkerogräs (Stein, o. Olr).
Statice humilis. — Stala: Tjuvekilen i N (I. Granlund o. Olr). Mor

landa: Lavö (Lundb.).
Centaurium vulgare (erythraea). — Stala: Svanviksnäset o. Stävö (Lundb.). 
Convolvulus arvensis. - -- Tegneby: kyrkan o. nära Falkebacken (Stein. 

o. Olr).
Lithospermum arvense. - Morlanda: Hälleviks kapell (H. Fr.).
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Symphytum uplandicum. - Mollösund (Lundb.).
Anchusa officinalis. •— Tegneby: Nösund (Belfraoe).
Myosotis palustris (scorpioides). Morlanda: säteriet (H. Fr.).
M. silvatica. —- St al a: Säckebäck (Olr).
M. strida. — Långelanda: Röd, Stora Hals vid stranden o. Svanesunds 

badvik (Olr). Ny för socknen.
Asperugo procumbens. - St al a: Hagen i klippgrotta, sannolikt ditförd 

av får (Olr). Ny för socknen.
Mertensia maritima. — Morlanda: Kråkholmen (H. Fr.), Danholmen o. 

Bråtö (Lundb.), Holmen grå (Olr).
Nepeta cataria. - Tegneby: Nösund (Belfrage). Myckleby: Narveröd 

(Olr).
Lamium album. — Morlanda: Hälleviksstrand (H. F'r.).
Stachys arvcnsis. — Stala: Yalön (Lundb.).
Mentha aqualica x arvensis. — Morlanda: Hällevik (H. Fr.). Mollö- 

sund: Mellan-Tången (H. Fr.).
Solanum nigrum. — Långelanda: Svanesund (Olr), ny för socknen. 

Morlanda: Strömsholm (Olr).
Verbascum nigrum. - -- Långelanda: V. Kollungeröd (Lundb.).
Veronica persica. — Långelanda: Ängås vägskäl (Olr). Stala: Vare- 

kilsnäs o. NÖ om Gunnarsbo (Olr). Morlanda: Bräcke, Stensbo o. Eds- 
hultshall (H. F'r.). Torp: Söbben (H. Fr.).

V. beccabunga. — Långelanda: Tegen (Olr).
Melampyrum arvense. — Morlanda: Hälleviksstrand o. S. Rödsvattnet 

(H. Fr.).
Euphrasia tenuis. Röra: Styggholmen (Borgvall).
Lathraea squamaria. — Stala: ö om Gunnarsbo (L. Grönvall o. Olr). 

Morlanda: Kaserna (Anna Jansson). Ny för socknarna.
Pinguicula vulgaris. - Röra: mellan Dandalen o. Basteskär samt mel

lan Rämmedalen o. Alemyren (K. Jn). Ny för socknen.
Utricularia vulgaris. - Tegneby: Flåbackavatten (Stein, o. Olr). 

Morlanda: Holmen grå (Olr).
U. minor. — Myckleby: S om Gunneröds vatten o. i myr Y om Vassö 

(Olr). Torp: i torvgrav N om Höggeröds vatten (Olr).
Plantago coronopus. Stala: Ärholmen, Ormholmen, Långholmen o. 

Stävö (Lundb.).
Sherardia arvensis. Morlanda: Krokvattnet (Lundb.).
Adoxa moschatellina. — Långelanda: vid vägen 300 m V om Ängås 

vägskäl (Olr). Morlanda: Strömsholm (Anna Jansson).
Sambucus racemosa. Långelanda: Röd (Olr).
Valeriana officinalis. - Långelanda: ån mellan Mölneby och Håffoss 

(Olr). Ny för socknen.
Campanula trachelium. Långelanda: Tegen (Olr).
Bellis perennis. — Långelanda: Ängås i betesmark (Olr).
Inula salicina. Morlanda: Myren (Olr), Malö (Lundb.).
Galinsoga quadriradiata (ciliata). —■ Långelanda: Stora Hals gård 

(Olr).
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Chrysanthemum parthenium. Morlanda: Edshultshall (H. Fr.). 
Artemisia maritima. Morlanda: Lavö (Lundb.). Mollösund: Mellan- 

Tången (H. Fr.).
Petasites hijbridus. — Morlanda: Hålta vatten (Olr). Inplanterad? 
Cenlaurea scabiosa. ■— Långelanda: Åsen (Lundb.). Stala: Långsby o. 

Målleröd (Lundb.).
Hypochoeris glabra. —- Stala: Dämmen o. üvra Iloga (Lundb.). Torp: 

Slussen (H. Fr.).
Tragopogon pratensis. Långelanda: Flals (Olr).
Crepis capillaris. —Morlanda: Dale (H. Fr.), Malö (Lundb.). Torp: 

Nordhagen (H. Fr.). Myckleby: NO om Llålebäcken (Lundb.).
Hieracium anrantiacum. — Tegneby: Livetorps skola (Olr).
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NEW HEPATICAE FROM CAMEROON MOUNTAIN.

BY

SIGFRID ARNELL.

In 1956 Mr. Knut Byström visited Cameroon Mountain and 
collected, inter alia, Bryophytes. I have examined the Hepaticae. 
Most of them were species already known from the mountain, but 
in the collection I also found two species and one variety new to the 
science.

Cheilolejeunea camerunensis S. Arnell nov. spec.—Cameroon Mountain, 
Buea, near Forest Department, c. 1000 m s.m. (Byström no. 10), type 
specimen, in the Institute of Plant Ecology (Uppsala Universitets Växt- 
biologiska Institution), Uppsala. Above Buea Hut 1), c. 1300 m s.m. 
(Byström no. 24).

Monoica, flavobrunnea-flavoviridis, caespitosa. Caulis irregulariter 
ramosus, 5-15 mm longus, diametro 40-50 /x. Folia dense imbricata, lobus 
suborbicularis, concavus, apice acuto. Lobulus magnus, basi inflatus, 
carina valde arcuata, margine libero, integro, dente apicali unicellulari, 
acuto, basi papilla hyalina distali marginali instructo. Cellulae foliorum 
polygonales, trigonis subnullis, cellulae marginales 10-12 /x, centrales 
10 x 16 /x, cuticula laevis. Ampliigastria approximata, subrotunda, ad J 
bilobata, lobis subacutis, sinu angusto separatis. Androecia sessilia, capi
tata, bracteis 5-6 jugis, valde imbricatis. Perianthia in apice rami + elon- 
gati sita, e bracteis excedentia, obovata, apice rotundato, in sectione tri- 
gona, plica ventralis subacuta-obtusa, rostrum 10 /x longum. Bracteae folii 
aequimagnae, apice subacuto, lobulus anguste ellipticus, lobo longo con- 
nexus, integer, apice rotundatus. Bracteola elliptica, ad A biloba, saepe 
reflaxa.

Monoicous, yellowish brown-yellowish green, in dense patches or creeping 
on other bryophytes. Stem irregularly and richly branched, 5-15 mm long, 
40-50 fx in diameter. Leaves densely imbricate, lobe suborbicular, concave, 
apex subacute, lobulus inflated, keel strongly arched, free margin entire, 
apical tooth small, acute, slime-papilla at the distal side of the base of the 
tooth. Marginal cells of the lobe 10-12 jx, interior cells about 10 x 16 n, 
trigones small or absent, cuticle smooth. Ampliigastria approximate, sub
rotund, bilobed to J, sinus acute, lobes subacute. Androecia sessil, capitate 
or oblong, bracts densely imbricate. Perianth terminal in ± elongated
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l-'ig. 1. Cheilolejeunea camerunensis S. Arnell.—a, Fragment of a plant with male and 
female organ, ventral view; h, marginal cells from a lobe; c, female bracteole.

branches, exceeding the bracts, apex rotundate, in cross section trigonous 
with ventral keel subacute-rounded, lateral margins entire or somewhat 
crenulate, rostrum very short. Female bracts of about the same size as the 
leaves, apex subacute, lobulus elliptical-rectangular with apex rounded. 
Bracteole elliptical, bilobate to often reflexed.

Differs from the other African species of the genus by the triplicate 
perianth.

Tritomaria camerunensis S. Arnell nov. spec.—Cameroon Mountain, 
summit region, in a cave 3400 m s.m. (Byström no. 35 b and 50 a). Type 
specimen in the Institute of Plant Ecology (Uppsala Universitets Växt- 
biologiska Institution), Uppsala.

Sterilis, mediocris, pallide viridis brunnea, muscis consociata. Caulis ad 
20 mm longus, sparsim ramosus, parum radicellosus. Folia imbricata- 
approximata, concava-conduplicatim concava, 2-3-lobata, lobis ovatis, 
acutis vel apiculatis, antico minore. Amphigastria nulla. Cellulae marginales 
20 /i, centrales 20 x 30 p, parietibus incrassatis, trigonis subacutis. Gonidia 
rufobrunnea, globosa vel angulata.

Sterile, growing together with other bryophytes such as Cephaloziella 
vaginans St. var. camerunensis S. Arn. Pale green-brown, up to 20 mm 
long. Stem 180-240 p in diameter, suberect, green-pale brown, cortical 
So. Bot. Tidskr., 52 (1958) :1
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Fig. 2. Tritomaria camerunensis S. Arnell.—a, Apex of a shoot, side view; b, leaves; 
e, leaf; d, marginal cells from a leaf; e, cells from the middle part of a leaf; /, gemmae;

g, apex of a lobe with gemmae.

cells about 20 x 30 /x, walls moderately thickened. Cross section of the stem 
oval, flattened in dorsal-ventral direction. Ventral portion brown, invaded 
by hyphae 3-4 cell-layers deep, no hyphae in the dorsal portion. Rhizoids 
long and numerous, hyaline. Leaves imbricate-approximate, somewhat 
concave and frequently conduplicate, ovate, bilobed or in well developed 
shoots to trilobate, lower lobe smaller, lobes broadly ovate, frequently 
apiculate, in the apex of the shoots deformed by gemmae. In week shoots 
and in the lower parts of the strong shoots the leaves are bilobed. The in
sertion line of the leaves is in the dorsal portion almost transversal and in 
the ventral portion oblique. Cuticle of the leaf-cells striate-minutely ver- 
ruculose. Amphigastria absent. Marginal cells about 20 g, interior cells 
about 20 x 30 /x, walls + thick, trigones distinct, formed by the intermediär 
layer, the middle lamella thin. Gemmae redbrown, produced from the 
margins and apices of the lobes of the upper leaves, rounded or angular, 
1-2-celled, 14 x 14-14 x 22 /x.

This genus is not before represented in the African flora. T. camerunensis 
is closely related to T. exsectiformis and T. exsecta. It is larger than these 
species and differs in the shape of the leaves (generally bilobed in T. ca
merunensis).

Cephaloziella vaginans Steph. var. camerunensis S. Arnell nov. var.— 
Cameroon Mountain, summit region, wet rock, 3700 m s.m. (Byström no. 
34 g), type specimen, the Institute of Plant Ecology (Uppsala Universitets 
Växtbiologiska Institution), Uppsala. Cameroon Mountain, 3400 m s.m. 
(Byström no. 50 c).

5-583371 So. Rot. Tidskr., 52 (1958) : 1
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Fig. 3. Cephaloziella vaginans Steph. var. camerunensis S. Arnell.—a, Sterile shoot, 
side view; b, perianth; c, female bracts; d, leaves and apex of a leaf; e, amphigastrium; 
/, marginal cells from the mouth of the perianth; g, cells from the perianth, middle

portion.

Differt a typo foliis planis, lobis acutis.
Autoicous, pale green-pale brownish green, ascending, growing together 

with other bryophytes. Stem up to 10 mm long, sparsely branched, 40-60 p 
in diameter, with hyaline rhizoids. Cortical cells 6 x 14-20 p, thick-walled, 
cuticle smooth. Leaves distant, of nearly equal size throughout, longer 
than the breadth of the stem, widely spreading to patent, cunate oblong, 
f bilobed or deeper, sinus acute, lobes lanceolate-subulate, divergent, 4-6 
cells broad at the base, apex acuminate or apiculate, usually with an elon
gate, hyaline apical cell, cells 10 x 10-10 x 14 p, walls rather strongly and 
equally thickened, cuticle smooth-papillous. Amphigastria small, subulate, 
frequently incurved, usually 2-3 cells long. Female organ terminal in long 
branches, leaves in the female shoots gradually increasing in size towards 
the apex, + dentate. Female bracts connate, with triangular, strongly 
and acutely dentate lobes, apical cell of the lobes elongate and frequently 
hyaline. Perianth oblong-longly obovate, triplicate, mouth crenulate by 
elongate cells with strongly thickened walls. Spores 10 p, minutely punctate. 
Elaters 5 x 100-120 p, bispirate. Androecia intercalary, rather long, bracts 
larger than the leaves, bilobed, lobes 6-8 cells broad at the base, margins 
entire.

Differs from the main species by the colour, the almost plane leaves and 
acute or apiculate lobes. The main species is described from Ruwenzori.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Correction.

In Sv. Bot. Tidskr., Vol. 50, p. 529 (1956) I described a new species, 
Cyclolejeunea annobonensis. This plant is, as Dr. E. W. Jones, Oxford, 
has suspected, identical with Prionolejeunea Kindbergii Steph. I have 
compared the Annobön plant with specimens of this species from W. 
Africa, examined and named by Stephani, and I cannot find any real dif
ference between them. The collections of Byström from Annobön and 
Fernando Po are deposited in the Institute of Plant Ecology, Uppsala 
(Uppsala Universitets Växtbiologiska Institution) and not in the Herbarium 
of the Botanical Museum of Uppsala.
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A BOREAL LIVERWORT OF 
RARE OCCURRENCE NEW TO NORTH AMERICA: 

SC A RAM A CRASSIRETIS.

BY

JAMES KUCYNIAK.
(Montreal Botanical Garden, Montreal, Canada.)

Within the next fifty years, should botanical exploration in the 
Ungava Peninsula be carried out with the same intensity with which 
it has occurred there during the past decade or so, it will only be a 
question of time before the plant geographer will find himself in a 
position to evaluate advantageously the phytogeographic importance 
of this vast expanse of almost unexplored terrain. Stretching as it 
does from the northern confines of the sparsely inhabited portion of 
Quebec Province to the shores of James and Hudson Bays, Baffin 
Strait and Ungava Bay, and to the Labrador frontier, the phyto
geographer may eventually claim it to be of equal, if not greater, 
importance to him than the more reduced in superficies Gaspé 
Peninsula, an area which itself proved to be one of the most provo
catively discussed of botanical zones in North America soon after 
the pioneer work carried out by Professor M. L. Fernald and his 
New England associates at the very beginning of this century.

Though much of the Ungava interior still remains unexplored, the 
results already brought to light have shown considerable, if not at 
times exciting, interest. And this to a surprising degree applies to the 
various studies on hepatics collected in the Peninsula which have 
already appeared. Ernest Lepage (1953) has supplied an excellent 
resumé of recent progress in the study of the Ungava liverworts. 
The published results to date are most heartening to observe when 
one bears in mind that hepatics, even less than mosses, seldom 
constitute the main purpose of plant-collecting expeditions. In this 
respect, the genus Scapania itself ranks as one which has yielded an 
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encouragingly high number of hitherto unreported species for North 
America. To acquaint oneself with only a few of the salient features 
in the progress referred to above, one has only to consult the papers 
of S. Arnell (1950) and R. M. Schuster (1951) and find therein 
the first records of the New World occurrence of S. Simmonsii Bryhn 
& Kaal., S. Degenii Schiffn. and S. parvifolia Warnstorf, all based 
upon collections made in the area under consideration here. Even 
the as yet unreported S. calcicola (Arnell & Perss.) Ingham1 for 
North America has, nevertheless, a very closely allied representative 
occurring on this continent in the newly described variety, var. 
ligulifolia Schuster. Among the first stations given for it by Schuster 
(1951), one reads “Wet grassy slope, north side of Leaf Bay, near 
the Narrows”, Ungava Bay.

Another species of Scapania, S. crassiretis Bryhn, now joins this 
phytogeographically interesting group. What makes this most re
cently discovered member of the Quebec flora a truly noteworthy 
one is that, in addition to its being new to North America as well, 
confirmation of its occurrence in the New World lifts it out of the 
purely Eurasiatic category in which authors until presently had no 
other alternative than to place it, and will help possibly in establishing 
the foliose liverwort as a cireumboreal element. Authority for the 
addition of this species to North America is based upon the herba
rium specimen the label of which reads: “North of Roberval, 53° 35' 
N & 67° 30' W; growing on a ledge of granite gneiss outcrop, on N. 
side, slightly wet, catching some runoff water; August 21, 1956; 
Gordon Johnston No 73.”

Were it not for the close scrutiny with which Dr Doris Love 
examined each specimen in the collection which Gordon Johnston 
forwarded to her for determination upon the completion of his field 
work in the Lake Isabelle and Brown and Ellen Lakes sector of 
Ungava during the summer of 1956 (Love, Kucyniak & Johnston, 
1958), the author would not now find himself in a position to report 
the occurrence of S. crassiretis in North America. We may well look 
upon its discovery as one of mere chance: the hepatic was not col
lected per se, but was detected by Love in the form of some vegetal

1 Müller (1956) claims authorship for the transfer of this species from Martinellia 
to this genus and, as source, cites “Abh. Leop. Carol. Akad. Halle 83: 235. 1905”. 
Both MacVicar (1912) and Buch (1928) correctly attribute authorship to William 
Ingham who made the transfer in his paper “Scapania calcicola: a new British hepatic”, 
The Naturalist 29 (N.S.): 11-12. 1904.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



70 JAMES KUCYMAK

Fig. 1. Distribution of Scapania crassiretis (plotted on portion of Goode’s Series of 
Base Maps No. 1M, “World, Mercator”, prepared by Henry M. Leppard and pub

lished by the University of Chicago Press).

detritus left adhering to the base of the foot of a toadstool, the main 
objective of the collection. Ironically enough, the condition of the 
stipitate mushroom was not sufficiently perfect to allow for its deter
mination beyond that of genus, Boletus sp., while the few strands of 
liverwort which were unwittingly gathered along with it turned out 
to be those of a species which presently ranks among the most in
teresting to occur in the Quebec flora.

Described by N. Bryhn (1892), from Ringerike, Norway, S. crassi
retis remains to this day a species, as most authors (Buch, 1928; 
Müller, 1956) aver, of rare occurrence. Nor is it too frequently 
collected as one may gather from the high exchange value placed 
upon it by so respected a plant exchange organization as the Lund 
Förteckning över Skandinaviens Växter (Weimarck, 1937): it is 
offered against a number of credits as high as 70 points for sterile 
material. One might, however, question the advisability of its of
fering 90 points for fertile collections since Bryhn (1892) in the type 
description clearly states “Organa sexualia nondum visa”, Hans 
Buch (1928) affirms “Kelch und Sporen mir unbekannt”, while 
the species’ diagnoses furnished by S. M. MacVicar (1912) and 
Müller (1956) contain no detail whatever pertinent to involucral 
bracts, perianths, capsules or spores. In botanical literature, further
more, references to S. crassiretis are none too frequent and, quite 
understandably, even less so in that published in North America. 
First mention in The Bryologist, i.e., is apparently that citation of it 
Si>. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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wherein Schuster (1951a) lists it among the species of the section 
Nemorosae of which he provides a redefinition as well.

Even though itself of rare occurrence, S. crassiretis belongs to a 
section, the type of which, S. nemorosa (L.) Dumort., possibly enjoys 
the widest distribution and greatest frequency of any of the genus 
known to grow in North America. Of the three species which com
pose the section Nemorosae sensu Buch (1928), two, S. spitzbergensis 
(Lindb.) K. Müll. (Schuster, 1951a) and S. crassiretis, have but 
recently, owing to their discovery in North America, been confirmed 
to occur on the three continents of the boreal hemisphere. The basic 
differences separating the three may briefly be summarized as follows:
S. spitzbergensis has the keel of its conduplicate lobes strongly arched 
and toothed in striking contrast to the entire and at most only slightly 
arching keel common to S. nemorosa and S. crassiretis. Concerning the 
latter pair, important microscopical differences serve to set the two 
apart even when one is tempted on first viewing S. crassiretis with the 
naked eye to dismiss it as some dwarf specimen of S. nemorosa. When 
it comes to specific distinctions between the two, according to Buch 
(1928), the proportionately smaller, at most a third of the ventral, but 
strongly decurrent dorsal lobe of true S. nemorosa contrasts sharply 
with the much better developed dorsal lobe in S. crassiretis which, 
though one-half to three-quarters the size of the ventral, is not 
decurrent. Furthermore, the examination of the cell reticulation 
furnishes an equally important means of recognition in S. crassiretis. 
Bryhn has chosen a most appropriate specific epithet as one will 
agree on becoming familiar with its bulging trigones, stellate lumina, 
and the yellowish-brown, manifestly thickened walls which separate 
its cells. Schuster (in litt.), who has had the kindness to confirm 
the author’s determination, furthermore, stresses tersely the fol
lowing features: “The large fat (oil) bodies and the 1-celled gemmae 
[are] typical.”

Previous to its discovery in North America, S. crassiretis had ac
cording to Müller (1956) a geographical distribution limited to the 
Amur region, in eastern Asia, and a considerably more widespread 
number of stations in Europe, this quite possibly because of the 
more intense work carried out by European hepaticologists. On the 
latter continent, its range consists of a series of disjunct zones as 
Müller’s map shows: the Kuusamo region, Finland; Swedish 
Lapland; Buskerud, Opland, Telemark and Troms Counties, Nor
way; the United Kingdom (Scotland, Wales) and central Europe
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(eastern Alps, and Ihe Swiss-Italian region). Buch (1928) refers to 
S. crassiretis as a rare boreal bryophyte occurring “An Felsen oder 
Felsendetritus der höheren subalpinen Region”, while Müller 
notes its heaviest concentration in the Alpine region as occurring 
between mostly 2300 and 2400 m, seldom lower.

To Drs Doris Löve (Institut botanique, Université de Montréal), 
and Rudolf M. Schuster (University of Massachusetts), Miss 
Rury Mayhew (McGill University), Messrs Marcel Raymond and 
Marcel Gougeon, and Miss Rita Dubé (Montreal Botanical Gar
den), the author expresses his cordial thanks for the kind assistance 
each has rendered during the course of the preparation of this paper.
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KÄRLVÄXTFLORAN I FÄGRE SOCKEN I 
NORDÖSTRA VÄSTERGÖTLAND.

AV

J. F. NORDWALL (f).

Förord.
J. F. Nordwall föddes i Stång Tomten, Fägre socken, den 5 maj 

1873 och dog i Linköping den 30 juni 1955. Arbetet med förteck
ningen över tloran i Fägre socken påbörjade han redan under studie
åren på 1890-talet. Från mitten av 1930-talet tillbragte han regelbun
det somrarna i Fägre och hade omkring 1950 i huvudsak avslutat 
fältarbetet. Bearbetningen av materialet hann han aldrig slutföra.

Professor Carl Malmström, Stockholm, gjorde hans efterlevande 
den stora tjänsten att gå igenom materialet och genom förmedling 
av kontakter underlätta möjligheten till fortsatt bearbetning. In
tendenten T. E. Hasselrot, Stockholm, slutförde detta krävande 
arbete efter besök i Fägre somrarna 1956 och 1957. Vi stå i mycket 
stor tacksamhetsskuld till honom. God hjälp ha vi också fått av vår 
fars gode vän bankkamrer Jonas Lundberg, Töreboda, och lant
brukare Gunnar Andersson, Sörgården, Valla, Fägre, med identi
fiering av växtlokaler.

Till alla dessa be vi att få framföra ett varmt tack.
Och slutligen vill vi varmt tacka vår släkting fru Anna Öller, 

Moholm, som utövade storartad gästfrihet mot vår far under hans 
vistelser i Fägre.

Gunnar Nordwall.

Inledning.
Till grund för den förteckning över kärlväxtfloran i Fägre socken, 

vilken härmed publiceras, ligger ett av framlidne lektor J. F. Nord- 
wall efterlämnat, senare av mig kompletterat art- och lokalregister, 
utgörande en sammanställning dels av hans egna mångåriga fält
undersökningar inom socknen, dels av uppgifter erhållna i andra
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hand av bl. a. följande personer: lantbrukare Gunnar Andersson, 
Fägre, kyrkoherde Erland Andrén (t), Alingsås, major Gott- 
schalk Erasmie (f), Uddevalla, fru Elsa Eriksson, Fägre, fru 
Edit Hermansson, Fägre, komminister Claes Jacobsson, Eggvena, 
fru Elvira v. Landwüst (f), Flen (kusin till lektor Nordwall), 
lantbrukare L. B. Larsson (t), Fägre, lantbrukare Verner Lars
son, Fägre, bankkamrer Jonas Lundberg, Töreboda, fröken Elin 
Löfnertz, Töreboda, överjägmästare Gunnar Nordwall, Skel
lefteå (son till lektor Nordwall), kamrer Harald Nordwall (f), 
Långedrag (broder till lektor Nordwall), regissör Yngve Nord- 
wall, Malmö (son till lektor Nordwall), läroverksadjunkt K. O. Tel- 
lander (f), Göteborg, f. d. järnvägstjänsteman Johan Viktor, Halna, 
fru Anna Wallenius (f), Fägre, lantbrukare Philip Wallenius (f), 
Fägre, och fru Anna Öller, Moholm. Av dessa ha Andrén, L. B. 
Larsson och Lundberg lämnat de flesta bidragen. (Den sistnämn
des uppgifter stamma dock till största delen från Töreboda, jfr 
nedan.)

Lektor Nordwalls herbarium, som också innehåller åtskilligt 
av Andrén insamlat material, har donerats till Mariestads högre 
allmänna läroverk. Min släkting överstelöjtnant Karl Hasselrot, 
bosatt i staden i fråga, har haft vänligheten genomgå detsamma och 
lämna mig en förteckning på däri förefintliga m. el. m. anmärknings
värda kollekter från Fägre med närmaste omgivningar. Genom lill- 
mötesgående av läroverksadjunkt T. Hörberg har jag också själv 
fått tillfälle att låna och granska en del av nämnda herbariematerial.

I avsikt att komplettera registret, kontrollera vissa uppgifter i det
samma och bilda mig en på självsyn grundad kännedom om om
rådet och dess flora företog jag 9/7-14/7 1956 och 2/7—6/7 1957 med 
utgångspunkt från Moholm resp. Töreboda exkursioner i alla delar 
av socknen. Det härunder insamlade materialet har överlämnats 
till Naturhistoriska Riksmuseets botaniska avdelning, Stockholm.

Nordwalls ovannämnda art- och lokalregister utgöres av en 
handskriven, med avseende på släkten och arter alfabetiskt upp
ställd lappkatalog. Utom uppgifterna från Fägre upptar denna en 
del sådana även från angränsande socknar. Lokaluppgifterna äro 
vanligen direkt avskrivna ur fältanteckningsböckerna och anföras 
för varje art i kronologisk ordning. För de arter, som av N. bedömts 
som allmänna, ha inga lokaler utsatts på tillhörande registerblad. 
De ha i regel betecknats »a.» ( = allmän). I några fall har jag i den 
nedanstående tryckta förteckningen funnit anledning ändra denna 
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frekvensbeteckning till tämligen allmän. Katalogen innehåller 
emellertid också åtskilliga blad med utsatt artnamn men utan vare 
sig fyndortsuppgifter eller frekvensbeteckning. Oftast rör det sig — 
efter vad jag under mina egna exkursioner i området kunnat konsta
tera, och som man a priori kunde vänta — också härvid om i sock
nen allmänna till tämligen allmänna arter, i några fall dock uppen
barligen om sådana, som N. visste vara funna i närliggande delar av 
landskapet (t. ex. Leersia oryzoides i Mo och Bällefors, Hård av 
Segerstad 1924 s. 146, Salix phylicifolia i Finnerödja, Skårman 
1924 s. 215) och därför antecknat för att ha dem i åtanke under den 
fortsatta inventeringen; de skulle ju möjligen kunna påträlfas även 
i Fägre. Några med frågetecken anförda, mycket osäkra uppgifter 
ha av mig uteslutits ur flor aförteckningen.

Vid identifieringen av lokalerna, som icke skulle kunnat genom
föras av en med socknens interna bebyggelse-, ägo- och personför
hållanden obekant, har jag haft ovärderlig hjälp av lektor Nord- 
walls son överjägmästare Gunnar Nordwall, lantbrukare Gunnar 
Andersson och kamrer «Tonas Lundberg, till vilka jag ber att få 
framföra ett hjärtligt tack. De största svårigheterna ha förorsakats 
av N:s vana att ange gårdar och torp etc. med innehavarnas namn. 
Många lokalnamn återfinnas ej på generalstabskartan eller de 
geologiska kartbladen. En förteckning över dessa med angivande 
av deras läge i förhållande till på kartan fig. 1 utsatta punkter åter
finnes nedan omedelbart före artlistan. I denna senare har jag i 
möjligaste mån sökt undvika den på personnamn grundade lokal- 
angivningen. I stället för att uppräkna en rad med ägarnas namn 
betecknade gårdar inom Valla by har jag sålunda skrivit Valla list. 
(flerstädes). Det är väl för övrigt att anta, att Nordwall vid den 
slutliga redigeringen skulle förfarit på samma sätt.

Till växtplatser, som han fann intressanta, återvände N. gärna 
år efter år, stundom t.o.m. liera gånger under ett och samma år, 
och gjorde därvid under varje nylt besök noggranna anteckningar 
med detaljerad beskrivning av lokalen, dess läge — ofta med angi
vande av dess avstånd i steg eller meter räknat från något fram
trädande föremål i terrängen —, dess beskaffenhet, beståndens 
storlek och, vid sparsam förekomst, antalet varje gång iakttagna 
individ av den ifrågavarande arten (blommande och sterila, ev. 
också kvarstående fjolårsexemplar), dessas gruppering osv. Efter
som registret (lappkatalogen) härvidlag (se ovan) troget följer fält
anteckningsböckerna, och samma lokal alltså ofta återkommer

Su. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 1. Del av särtryck ur generalstabsbladen 53 Mariestad (utg. 1936) och 54 Karls
borg (utg. 1890, rev. 1942), utvisande Fägre socken. Obetydligt förminskad skala. 

Reproducerad med tillstånd av Generalstabens Litografiska Anstalt.

upprepade gånger, blir det, trots den minutiösa lokalbeskrivningen, 
ibland svårt att avgöra, om en viss uppgift avser en tidigare noterad 
förekomst eller en närbelägen nyupptäckt sådan. Det är ju dock i 
allmänhet icke så viktigt att få utrönt exempelvis på exakt vilken eller 
vilka av de varandra närliggande grönstenskullarna vid Fägreboda 
en viss art förekommer eller på hur många smålokaler inom lund
området därstädes en annan art iakttagits. Dylika detalj uppgifter 
ha av lätt insedda skäl här måst uteslutas eller starkt nedskäras.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 2. Flygfoto över Fägre. Frigivet av Försvarsstaben E 2707. Reproducerat med 
tillstånd av A/B Flygtrafik, Dals Långed. Foto Lilljeqvist.
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Fägre socken i Moholms storkommun i Vadsbo härad, Skaraborgs 
län, ligger i övergångsområdet mellan Västgötaslätten och Tiveds- 
skogarna, V om sjön Viken, kring västra stambanan och Göta kanal, 
mellan Töreboda och Moholm (se fig. 1). Totalarealen omfattar 
(enl. Svensk uppslagsbok) 67,63 km2, därav 64,72 km2 land. 58% 
av landarealen utgöres av åker, 33 % av skogsmark. Västra delen av 
socknen är starkt uppodlad och har utpräglad slättbygdskaraktär 
(fig. 2). Höjden över havet växlar här mellan 80 och 100 m. Östra 
hälften av socknen är småkuperad och till avsevärd del skogtäckt. 
Den genomdrages i nord-sydlig riktning av den mäktiga Lokaåsen, 
som med större eller mindre avbrott kan följas från trakten av Hälle
fors i Västmanland ner mot Hökensås. Vid sitt inträde i Fägre har 
åsen formen av en mycket bred, huvudsakligen av sand uppbyggd 
rygg, smalnar Ö om Östertorp, men vidgar sig sedan åter mellan 
Källebacken och Stenbäcken till ett vidsträckt randfält, vars högsta 
parti strax SÖ om vägskälet Ö om Hasseltorp med sina 128 m sam
tidigt markerar socknens högsta nivå. Det av nämnda glacifluviala 
avlagringar täckta, huvudsakligen med tallskog bevuxna området 
kallas av ortsbefolkningen Fägremo.

Berggrunden, som till övervägande del täckes av lösa jordarter 
och endast sällan går i dagen, mestadels i form av låga hällar, är
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flack och peneplanartad och uppbygges i väster av gnejs — inter
mediär s.k. fägregnejs och röda kalkfältspatfattiga gnejser —, i 
öster vid och NV om sjön Viken av vikaskogs- eller törebodagranit. 
Stort inflytande på vegetation och flora har ett grönstensstråk, som 
mellan Fallet och Fägreboda gård och på näset S om gården ger 
upphov till ett antal i N—S eller NNV-SSÖ strykande ryggar, knal
lar eller kullar och till de ur Viken uppstickande Färöarna, Lindön 
och Arnön (den sistnämnda ej hörande till socknen). Stråket i fråga 
kan längre norrut följas förbi Töreboda till trakten av Lyrestad.

Av jordarterna intar ishavsleran — här mycket seg och kalk- 
fattig — den största arealen. Inom åkerbygden i västra delen av 
socknen har den, frånsett här och var inströdda moränöar och 
bergknallar, de förra vanligen skogbärande, en nästan samman
hängande utbredning. Lagrens mäktighet har vid Holmens nedlagda 
tegelbruk uppmätts till 6 m. I östligaste delen av socknen dominerar 
däremot moränen över leran. Mellan lerslätten i väster och det 
småkuperade moränområdet i öster inskjuter sig som en bred kil 
det ovannämnda glacifluviala åslandskapet Fägremo. I dess rand
områden finnas vida fält av ishavssand. Torvmarker inta en obe
tydlig del av socknens areal. Ö om Österkärr, SÖ om Motomten, 
i en åsgrop S om Källebacken och vid Viken mellan Halna-gränsen 
och Fägreboda ligga några småmossar, den förstnämnda nedan 
kallad Harstensmossen. Längst upp i NV överskrider den stora, till 
större delen inom Bäck och Trästena belägna Ängelsmosse med en 
liten strimma av sitt östra randparti Fägre-gränsen.

I SÖ når socknen med en c. 2 km bred flik fram till sjön Viken. 
I övrigt saknas sjöar helt och hållet. Lerslätten i V genomflytes i sin 
södra del av den från trakten av Vassbacken kommande, vid Mo- 
holm i Tidan mynnande Fägreån med dess biflöde Stångsbäcken. 
Tvärs över slätten från NV till SÖ har man också framdragit Göta 
kanal, som på hela denna sträcka icke har några slussar, ett påtag
ligt bevis för terrängens flackhet.

De förhärskande skogstyperna äro tallskog och barrblandskog. 
På torrare mark är vanligen tallen det rådande trädslaget, medan de 
sankare partierna ofta intas av barrblandskog, blandskog av tall, 
gran, björk och asp i växlande proportioner — stundom med över
vägande björk —, eller granskog. I olika typer av inom området 
vanliga sumpskogar spela skvattram och skogsfräken en fram
trädande roll. Till de m. el. m. allmänt företrädda arterna höra också 
klotstarren, Carex globularis, och slidstarren, C. vaginata. Den 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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förra, som i Västergötland har en utpräglat östlig utbredning, når 
här högre frekvens än i någon annan del av landskapet eller kanske 
i hela Götaland (jfr utbredningskartan nr 373 hos Hultén 1950).

Socknens största sammanhängande skogsområde är Fägremo, 
vars viktigaste växtsamhälle är en artfattig tallhed med lingon, blå
bär, ljung, mjölon och kråkris och på hyggen kruståtel, kropp och 
örnbräken som vanligaste fältskiktsdominanter. I öppnare partier 
och utmed vägkanterna finner man ofta mattor av backtimjan, som 
under blomningstiden med sin färgglädje lyser upp det eljest ganska 
monotona landskapet. Bottenskiktet är ofta svagt utbildat. Dess 
viktigaste komponenter utgöras av de vanliga skogsmossorna och 
lavarna Cladonia rangiferina, C. silvatica och C. alpestris. Mons 
märkligaste växt och främsta prydnad är mosippan, Anemone verna- 
lis, som här har sparsamma förekomster. Förr lär den enligt av 
gamla sockenbor erhållna uppgifter ha varit talrikare men gått till
baka, kanske delvis genom avplockning av blommorna, uppgräv
ning av exemplar för inplantering i trädgårdar eller annan mänsklig 
åverkan. För att förhindra dess ytterligare decimering eller utrot
ning har K. M:t på hemställan av lektor Nordwall beslutat frid
lysa densamma. Fredningen trädde i kraft 1952 och gäller utom 
Fägre även Finnerödja och Tiveds socknar. — På Fägremo har 
också rylen, Chimaphila umbellata, sin enda kända växtplats inom 
socknen, och på en brant åssluttning SÖ om Kulan växa sötvedel, 
Astragalus glycyphylliis, och backvicker, Vicia cassubica, i kraftiga 
bestånd. Här och var förekomma knärot, Goodyera repens, tallört, 
Monotropa hypopitys, och grönpyrola, Pyrola chlorantha.

Moränöarna på slätten och de mer sammanslutna moränområ
dena i öster äro också till större delen skogklädda.

Den s.k. Kosöva-skogen i mokanten mellan Källebacken och 
Kulan må få exemplifiera en m.el.m. örtrik, delvis lövkärrartad av 
rörligt grundvatten betingad blandskog med dominerande björk. 
Utom björk ingår gran och buskar eller telningar av asp, brakved, 
rönn, oxel och ek. Markvegetationens allmänna sammansättning 
framgår av följande ofullständiga artlista: Anemone nemorosa, 
Anthoxanthum odoratum, Athyrium filix-femina, Calamagrostis ca- 
nescens, Caltha palustris, Carex flava, C. globularis, C. pallescens, 
C. tumidicarpa, C. vaginata, Cirsium palustre, Deschampsia caespitosa, 
Dryopteris spinulosa, Equisetum palustre, E. silvaticum, Filipendula 
ulmaria, Lastrea dryopteris, L. phegopteris, Luzula multiftora, L. 
pilosa, Lycopodium annotinum (rikl.), Lysimachia vulgaris, Maianthe-
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mum bifolium, Melnmpyrum pratense, M. silvaticum, Peucedanum 
palustre (enst. ex.), Platanthera bifolia (enst. ex.), Potentilla erecta, 
Pyrola minor, P. rotundifolia (rikl.), Ramischia secunda, Rubus saxa- 
tilis, Trientalis europaea, Viola palustris. Vid ett dike mitt inne i denna 
skog upptäcktes 1957 tvenne kraftiga buskar av tibast, Daphne 
mezereum. I och vid andra diken med källdrag i skogsbrynet och 
på de angränsande fälten i V träffas tätört, Pinguicula vulgaris, och 
vildlin, Linum catharticum. Granspiran, Pedicularis silvatica, som 
ännu in på 1920-talet förekom på en närbelägen, ävenledes inom 
den gamla allmänningen Kosöva liggande lokal nära Pirshagen, är 
numera av allt att döma utgången. Detsamma gäller den på 1880- 
talet i Kosöva-skogen påträffade men sedan aldrig återfunna korall
roten, Corallorhiza trifida. — En liten torvfylld, av blandskog av 
björk och tall omgiven sänka i södra delen av samma område hy
ser ett sparsamt bestånd av den i västra Västergötland allmänna 
men här sällsynta klockljungen, Erica tetralix (se Granlund 1925 
fig. 3 och tavl. 2). Denna sammanträffar på lokalen med skvattram, 
Ledum palustre, vilken som bekant representerar en motsatt, östlig 
utbredningstyp. I samma sänka växa vidare loppstarr, Care.r puli- 
caris, och fjälldun, Trichophorum alpinum, också de mycket spar
samma och liksom klockljungen icke kända från någon annan del 
av socknen. Växtplatsen nedskräpas, och de nyssnämnda arternas 
fortsatta existens äventyras tyvärr av att sänkan i fråga på senare 
tid använts som avstjälpningsplats för allsköns hushållsavfall, så
som konservburkar, glasflaskor, bleckhinkar o. dyl.

Till grönstensstråket NÖ om Fägreboda ansluter sig ett lundartat 
lövskogsområde med ek, lind, hassel, try och olvon och en rik ört- 
flora med bl. a. Actaea spicata, Anemone hepatica (allm.), Campa
nula persicifolia, Carex digitata (allm.), Convallaria majalis (allm.), 
Dactylorchis maculata, Geranium robertianum, G. silvaticum, Lastrea 
dryopteris, Lathraea squamaria, Lathyrus vernus, Melandrium rubrum, 
Melica nutans, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Platanthera bi
folia (spars.), Poa nemoralis, Rubus saxatilis, Stachys silvatica, Vicia 
sepium, Viola mirabilis och V. riuiniana.

Lövskogsbestånd med bl.a. ek, lönn, hassel och try men utan 
Fägreboda-lundbackarnas rika örtflora förekomma dessutom mellan 
Torsberg och N. Häljatorp.

De ur de lösa jordlagren uppstickande berghällarna uppvisa i 
allmänhet en ganska trivial artstock. De ovannämnda grönstens- 
knallarna och -backarna vid Fägreboda och de av grönsten upp- 
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byggda öarna i sjön Viken i stråkets fortsättning utgöra härvidlag 
ett undantag. Från dessa ha bl. a. noterats: Actaea spicata, Agrimonia 
eupatoria, Allium scorodoprasum, Arabidopsis thaliana, Arenaria 
serpyllifolia, Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Carduus 
crispus, Carex caryophyllea, C. contigua, C. digitata, C. ericetorum, 
Centaurea jacea, C. scabiosa, Cerastium semidecandrum, Conium 
maculatum, Cystopteris fragilis, Dianthus deltoides, Epilobium colli- 
num, E. montanum, Erophila verna, Fragaria vesca, Gagea minima, 
Geranium pusillum, G. robertianum, Hypericum perforatum, Hypo- 
choeris maculata, Knautia arvensis, Lathyrus silvestris (Lindön), 
Melica nutans, Moehringia trinervia, Myosurus minimus, Plantago 
lanceolata, Potentilla argentea, Saxifraga granulata, Scleranthus 
perennis, Sedum acre, S. annuum, S. telephium, Sieglingia decumbens, 
Silene cucubalus, Torilis japonica, Trifolium arvense, T. aureum, 
Turritis glabra, Verbascum thapsus, Veronica verna, Vicia angusti- 
folia, V. tetrasperma och Woodsia ilvensis.

På en gnejs-bergbacke i Valla by gjorde Nordwall 1948 ett ur 
växtgeografisk synpunkt intressant fynd: sandkrasse, Teesdalia nu- 
dicaulis. Den växte sparsamt invid en häll. År 1957 fanns den fort
farande kvar i ett exemplar. (Att jag lyckades återfinna den kan 
uteslutande tillskrivas den detaljerade lägesuppgiften i N:s register.) 
Lokalen är den östligaste i Västergötland och — om man bortser 
från ett par förekomster på avfallsplatser — den norr om Små
land längst in i landet belägna fyndplatsen för denna subocea- 
niska art.

På m. el. m. öppet belägna sand- och grusmarker förekomma bl. a.: 
Antennaria dioeca, Anthemis tinctoria, Anthyllis vulneraria (mest 
vid vägkanter), Arenaria serpyllifolia, Bromus hordeaceus, Cala- 
magrostis epigeios, Centaurea scabiosa, Erigeron acre, Festuca ovina, 
Gnaphalium silvaticum, Jasione montana (vid Rödjan), Linaria 
vulgaris, Poa compressa, Potentilla argentea, Scleranthus animus, 
S. perennis, Thymus serpyllum, Trifolium arvense och T. aureum.

I sandiga åkrar (vanligen rågåkrar) i Fägremons randområden 
träffar man ofta åkerven, Apera spica-venti, och i samma del av 
socknen har grådådran, Alyssum alyssoides, noterats från två lokaler 
av detta slag, N om Stenbäckens folkskola och vid S. Tellåsen. På 
den förra platsen växte den tillsammans med åkerven och den av 
mig ej återfunna sanddådran, Camelina microcarpa, i en rågåker 
och på en till denna gränsande sandhed, på den senare tillsammans 
med bl. a. åkerklätt, Agrostemma githago, och sminkrot, Lithosper- 
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mum arvense, i en klöver-timotejvall med gles råg. Detta är grådåd- 
rans enda kända förekomster i Fägre.

Några stora grustag i åsen (randplatån) mellan Stenbäcken och 
Källebacken hysa bl. a.: Anthemis tinctoria, Arabidopsis thaliana, 
Artemisia campestris, Atriplex hortensis, Barbaren vulgaris, Descurai- 
nia sophia, Erigeron acre, Filago arvensis, Gnaphalium silvaticum, 
Jasione montana, Linaria vulgaris, Medicago lupulina, Oenothera 
biennis, Papaver somniferum (1 ex.), Poa compressa, Senecio silvaticus,
S. viscosus och Spergula rubra. Av dessa ha Artemisia campestris och 
Atriplex hortensis ej anträffats i någon annan del av socknen, Filago 
arvensis blott på ytterligare en lokal (Högelid). Atriplex hortensis, 
Descurainia sophia, Medicago lupulina och Papaver somniferum 
växte på en soptipp på den mot vägen vettande sluttningen av det 
största, närmast Stenbäcken belägna grustaget.

Vid Fägre anhalt förekommer hårdsvingeln, Festuca trachgphglla, 
på sand vid järnvägen. Tidigare (1947) har också småsporren, 
Chaenorrhinum minus, iakttagits därstädes, då riklig. En av banval
larnas allmännaste arter är knylhavren, Arrhenatherum elatius, 
vilken också har stor spridning längs vägarna.

Slättbygdens ängsbackar och åkerkullar ha i all sin färgsprakande 
blomsterprakt föga att erbjuda av floristiskt-växtgeografxskt intresse 
i jämförelse med silurslätten i väster, detta främst beroende på jord
månens kalkfattigdom. På lokaler av denna typ äro bl. a. följande 
arter m.el.m. allmänt företrädda: Achillea millefolium, Anthoxan- 
thum odoratum, Anthriscus silvestris, Arrhenatherum elatius, A. pra- 
tense, A. pubescens (?), Briza media, Campanula rotundifolia, Carex 
contigua, C. leporina, C. pallescens, Carum carvi, Centaurea jacea, 
Chrysanthemum leucanthemum, Deschampsia caespitosa, D. flexuosa, 
Dianthus deltoides, Festuca pratensis, Fragaria vesca, Galium boreale,
G. verum, Hypochoeris maculata, Lathyrus montanus, L. pratensis, 
Lotus corniculatus, Phleum pratense, Pimpinella saxifraga, Plantago 
lanceolata, Poa pratensis, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Rhi- 
nanthus minor, Rubus idaeus, Rumex acetosa, Scorzonera humilis, 
Stellaria graminea, Succisa pratensis, Trifolium medium, T. pratense,
T. repens, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Viola canina och 
Viscaria vulgaris. På åkerkullarna tillkommer dessutom ett stort an
tal åkerogräs. »Kjellbergs backe» i Valla är enda fyndorten i sock
nen för backsippan, Anemone pulsatilla. Fältgentianan, Gentianella 
campestris, uppträdde ännu 1946 rikligt på en örtbacke vid S. Hälja- 
torp och finns förmodligen fortfarande kvar därstädes. Den har 
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också (även senare) noterats från några andra Fägre-lokaler. Ox
tungan, Anchusa officinalis, jordtisteln, Cirsium acaule, vildtimotejen, 
Phleum pratense ssp. nodosum, och säfferoten, Seseli libanotis, som 
förekommo inom socknen i slutet av 1800-talet, ha sedan dess ej 
återfunnits. Att den förstnämnda försvunnit är svårförklarligt. I 
grannsocknarna i sydväst är den enligt mina egna iakttagelser täm
ligen allmän (jfr även Rudberg 1902 s. 17 och Kjellberg 1929 
s. 244).

Öppna, icke skogbevuxna kärr finnas huvudsakligen utmed Viken, 
längs Fägreåns nedre lopp och å ömse sidor av kanalen S om Jons- 
boda bro. Av dessa äro de vid Viken NÖ och S om Fägreboda de 
största. Dessa karakteriseras bl. a. av ymnigt uppträdande pors, 
Myrica gale, trådstarr, Carex lasiocarpa, och missne, Calla palustris, 
vilka endast ha enstaka förekomster i andra delar av socknen. 
Strängstarr, Carex chordorrhiza, dystarr, C. limosa, och dybläddra, 
Utricularia intermedia, äro uteslutande kända härifrån.

Helt eller företrädesvis knutna till de ovan uppräknade fåtaliga 
mossarna äro: Andromeda polifolia, Drosera anglica (Ångelsmosse),
D. rotundifolia, Erica tetralix (Kosöva, se ovan), Eriophorum uagi- 
natum, Rhyncliospora alba (Ångelsmosse), Rubus chamaemorus, 
Trichophorum caespitosum (Ångelsmosse) och Vaccinium oxycoccos. 
På Harstensmossen och Ångelsmosse hade jag — vilket här i förbi
gående kan förtjäna meddelas — glädjen påträffa den sällsynta 
laven Cladonia incrassata. Den klädde på båda lokalerna i riklig 
mängd väggarna av gamla torvgravar.

Fägreån erbjuder i vegetationshänseende stora likheter med 
huvudån Tidan i dess mellersta och nedre lopp men är artfattigare 
än denna. Bl. a. saknas sådana eutrofer som Butomus umbellatus, 
Elodea canadensis, Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton crispus, 
Ranunculus lingua och Sagittaria sagittifolia (samtliga utom Butomus 
och Sagittaria av mig antecknade från huvudån vid Tidans station 
1957). Acorus calamus, Carex rostrata, Equisetum fluviatile, Glyceria 
fluitans, G. maxima, Lysimachia thyrsiflora, Phalaris arundinacea, 
Phragmites communis, Scirpus lacustris, Sium latifolium, Sparganium 
erectum ssp. microcarpum och Typha lati folia bilda stora bestånd. 
Allmänna äro vidare Alisma plantago-aquatica, Callilriche inter
media, Cicuta virosa, Menyanthes trifoliata, Nuphar luteum m. fl. 
Potamogeton-släktet är representerat med 6 arter: alpinus, grami- 
neus, natans, obtusifolius (i fördämningen vid Holmen), perfoliatus 
och pusillus. I strandkanten uppträda ofta Carex acuta, C. disticha
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och C. vesicaria societetsbildande. Bielens cernua hör jämte B. tri
partita också till de allmänt förekommande arterna. Som ganska 
anmärkningsvärt får man beteckna Nordwalls fynd av tuvstarren, 
Carex caespitosa, på ett par punkter mellan Vassbacken och Holmen. 
Jag har icke sett heläggexemplar. Sådana finnas emellertid hevarade 
av den från samma avsnitt av ån registrerade kors-slamkrypan, 
Elatine hydropiper.

Vad som nyss sagts om Fägreån gäller i fråga om artsammansätt
ningen i allt väsentligt också Stångsbäckens nedre lopp. Också ka
nalen har en mycket likartad, fast på grund av muddring, båttrafik 
etc. rätt starkt reducerad vattenflora. Där saknas t. ex. enligt en av 
Nordwall uppgjord jämförelselista Acorus, Glyceria maxima och 
Sium latifolium, och av Potamogeton-arterna finnas, såvitt bekant, 
blott alpinus, -natans och perfoliatus. Å andra sidan har kanalen vid 
Lanthöjden ett bestånd av smal-kaveldun, Typha angustifolia, vilken 
icke påvisats i Fägreån.

I en i sjön Viken vid Fägreboda mynnande bäck förekomma 
vattenblink, Hottonia palustris, och dyblad, Hydrocharis morsus- 
ranae.

Sjön Viken är av Lobelia-typ med den för nämnda sjökategori ut
märkande rikliga förekomsten av isoetider, i detta fall jämte Lobelia 
Isoetes echinospora, I. lacustris och Ranunculus flammula var. reptans. 
Sylörten, Subularia aquatica, har icke påvisats i det till Fägre hö
rande avsnittet av sjön men torde knappast saknas. Rudberg (1902 
s. 44) uppger den för Viken utan angivande av lokal, och Nord- 
wall upptar den i registret som funnen av L. B. Larsson vid kanal
mynningen vid Tåtorp i Ekeskog. Helofytbältets huvudkomponenter 
äro vass, säv, dyfräken och flaskstarr. Vid stranden av bukten när
mast NO om Fägreboda gård träffas kring en bäckmynning bl. a. 
Calla palustris, Cicuta virosa, Sparganium ereetum ssp. microcarpum 
och Typha latifolia och på udden SO om gården ängsruta, Tha- 
lictrum flavum. Flytbladsväxterna äro i sjöns Fägre-del representerade 
med Nuphar luteum, Nymphaea alba, Polygonum amphibium, Pota
mogeton gramineus och P. natans, elodeiderna med Myriophyllum 
alterniflorum och Potamogeton perfoliatus.

Bland huvudsakligen vid gårdar och i trädgårdar förekommande 
arter må — med förbigående av de vanligaste vittutbredda »trivial
arterna» och en rad förvildade trädgårdsväxter av typen Fritillaria 
meleagris — nämnas: Aethusa cynapium, Artemisia absinthium, 
Carduus crispus, Chelidonium majus, Chenopodium bonus-henrieus, 
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Conium maculatum, Descurainia sophia, Gagea lutea, G. minima, 
Hyoscyamus niger, Leonurus cardiaca, Levisticum officinale, Malva 
moschata, M. pusilla, Melandrium noctiflorum, Sisymbrium officinale, 
Solanum nigrum och Veronica persica. — På den urindränkta marken 
kring ladugårdarnas gödselstäder träffas ofta Chenopodium glaucum, 
Cli. rubrum och Puccinellia distans.

Nomenklaturen i artförteckningen följer Hylander 1955. De kri
tiska släktena Rosa, Hieracium och Taraxacum ha uteslutits. Total
antalet av de i förteckningen upptagna Fägre-arterna uppgår till 553. 
Av dessa äro Larix decidua och Fagus silvatica kultiverade. Mellan 
30 och 40 äro att hänföra till kategorierna från odling förvildade 
eller neosynantroper, de flesta av dessa dock m. el.m. stabiliserade. 
28 ha ej iakttagits sedan slutet av 1800-talet och torde — kanske med 
något enstaka undantag — icke längre förekomma inom socknen.

Förteckning med lägesuppgift för lokaler, som ej finnas upptagna på general-
stabskartan (fig. 1).

Alfhem: vid Fägre anhalt.
Aspelund: strax N om »a» i Ekagärdet.
Banäng: vid skärningen mellan gränsen mot Töreboda och järnvägen. 
Dreven (Stångsdreven): vägen från p. 87,3 i Stång över Stångs kanalbro 

till Kulan.
Gosen: strax S om »k» i Ormskogen.
Händlabron: strax S om p. 86,0 NÖ om Fägre anhalt.
Händlaängen (Pländelsängen): S om Händlabron.
Högelid: höjdområdet NÖ om vägkorset p. 101,60 mellan Remmestorp o. 

Bussahagen.
Högås: = det södra Häljatorp.
Islakärr: VNV om p. 110,0 mellan Harstensmossen o. Värslatorp. 
Korsbacken: strax N om »M» i (norra) Mjösäter.
Kosöva: gammal allmänning i mokanten SV om vägkorset p. 101,05 mellan 

Jonsboda o. Stenbäcken.
Krakabacken: Stång, strax V om »S» i Skolh.
Källebacken: vid nyssnämnda p. 101,05.
Käringkneka: backen SV om p. 106,60 vid Stenbäcken.
Käringstreta: nära ibreg. lok.
Lampa: strax S om »ö» i (södra) Mjösäter.
Lanthöjden: torp 300 m ö om Påvelstorp.
Lövhyddan: torp 1 km S om »d» i Jonsboda.
Lövängen: 600 m N om Humstorp.
Mistaskogen, Misten: skogspartiet invid Trästena-gränsen NV om Fägre 

anhalt.
Nolhagen: NÖ om p. 98,91 mellan Mjösäter o. Ormskogen.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



86 J. F. NORDWALL (t)

Nolängen: nedlagt torp under Fägreboda.
Nyäng: strax S om p. 101,1 nära Bergängen.
Ormskogstorp: c. 800 m SSÖ om S. Tellåsen.
Persberg: SV om »V» i Valla.
Pirshagen: åkerområde kring en lada S om »101» i p. 101,05 mellan Jons- 

boda o. Stenbäcken.
Ryorna: N om »B» i Boda.
Skrantaskogen (Suttaskogen): skogspartiet S om »a» i Jonsboda.
Solbadd: mellan Nyborg o. Holmen, vid »s» 1 Randstorp.
Stenhagen: gården 400 m NNV om Nyborg.
Stångsdreven: se Dreven.
Stång Tomten: gården N om »S» i Stång (lektor Nordwalls föräldrahem). 
Torsberg: 800 m S om Holmen.
Zakrisberg: 800 m N om »r» i Ekagärdet.
Ånäs: vid landsvägsbron över Fägreån N om Vrå.
Ängen (Änga): 800 m N om »a» i Bolagsängen.
östergården (Jonsboda): 1) »Axels», gården strax N om »a» i Jonsboda, 

2) »Olgas», gården NV om »1» i 101,05.
Östertorp: 500 m Ö om »g» i Stång.

T. E. Hasselrot.

Artförteckning.

Förkortningar: An = Erland Andrén; G. Nw. = Gunnar Nord- 
wall; Ht = T. E. Hasselrot; K. Ht = Karl Hasselrot; Leg = Jonas 
Lundberg; Ln = L. B. Larsson; M = Mariestads högre allmänna läroverks 
herbarium; S = Naturhistoriska Riksmuseets i Stockholm herbarium; utg. = 
utgången. Ett utropstecken inom parentes efter lokaluppgift betyder, att 
ifrågavarande växt återfunnits på lokalen av T. E. Hasselrot. Medtagna 
utom socknen belägna lokaler ha satts inom klammer.

Lycopodium annotinum. T. allm. o. flst. rikl., särsk. i sumpiga gran-, 
björk- o. blandskogar.

L. clavatum. Harstensmossen-Värslatorp; Kulan-Remmestorp; nedan
för Käringstreta vid skjutbanan (!); Randstorp, i skogskant; Åkersberg, 
blandskog. [Trästena: Ängelsmosse, strax N om torvströfabriken (Ht).]

L. selago. Källebacken, Kosöva-skogen; Motomten, björkskog på moss
mark. På båda lokalerna enst. ex.

Isoetes echinospora. Fägreboda, i sjön Viken, bukten strax ö om gården 
(Ht).

1. lacustris. Fägreboda, Viken (!).
Equisetum arvense. Allm.
E. fluviatile. Allm.
E. hiemale. Fägremo fist., t. ex. V om Harstensmossen (Ht); Harstens

mossen-Värslatorp; Källebacken (!); Käringkneka (!); Remmestorp; Röd
jan (Ht).

E. palustre. Flst. i sumpskogar, diken etc., t. ex. Kosöva; Källebacken; 
Motomten; Pirshagen.

E. silvaticum. Allm.
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Botrychium lunaria. Nolhagen, vid kanalbanken (1886 el. 1887); Sta- 
versås (1895 An, utg.).

Pteridium aquilinum. Allm.
Woodsia ilvensis. Fägreboda, grönstensknalle N om gården, rikl. (1); 

Lindön i Viken (Ht).
Cystopteris fragilis. [Ekagärdet?], fältet bakom spelemans, stenrös; Fete

backen, bergknalle (Ht); Fägreboda, på grönsten (!); Lanthöjden; Lindön 
(Ht); Nolängen, ö om ödestugan.

Athyrium filix-femina. T. allm.
Lastrea dryopteris. T. allm.
L. phegopteris. T. allm.
Dryopteris dilatata. Inga fyndorter antecknade, varför frekvensen ej 

kan anges (Ht).
D. filix-mas. T. allm.
D. spinulosa. T. allm.
Asplenium septentrionale. Fetebacken, bergknalle (Ht); Fägreboda, s. 

grönstensåsens Ö-sida, 3 ex.
A. trichomanes. Fetebacken (Ht); Fägreboda, grönstensknallar (!); 

Lindön (!).
Polypodium vulgare. T. allm.
Picea abies. Allm.
Larix decidua. Kult. Ormskogen (!); Torsberg (!).
Pinus silvestris. Allm.
Juniperus communis. Allm. Trädformiga enar förekomma flst., t. ex. 

vid Fägreboda; Pälsatorp; Vikängen; Värslatorp; Åkersberg. Vid Pälsa
torp (strax S om gården, på vägens Ö-sida) mättes d. 4/8 1947 ett individ. 
Det befanns vara 7 m högt. Stamdiametern var vid brösthöjd 3,5 dm, 
kronans diameter max. 3 m; stammen ogrenad upp till c. 2 m över marken.

Typha angustifolia. Lanthöjden, i kanalen mitt emot gamla vaktstugan 
(belägg i M) (!); Ormskogen, damm vid vägkorset ovan banvaktsstugan; 
Täppan, damm i grusgrop (Ht, kanske = föreg. lokal). Endast steril.

T. latifolia. Allm. i Fägreån; stora bestånd också i kanalens bassäng vid 
Vassbacken o. i strandkärr vid Viken (Fägreboda). Träffas dessut. mångenst. 
i diken o. dammar över hela socknen med undantag av de magraste delarna.

Sparganium crectum ssp. microcarpum. Allm.
S. minimum. Fägreboda, kärr vid Viken, flst. (!); Hultängen-Erstorp, 

skogskärr; Jonsboda (belägg i M enl. K. Ht); Ormskogen, strax S om Täppa
vägen, V om Töreboda-vägen, göl i kärr; dike på S-sidan av vägen till 
Påvelstorp; Täppan, damm i grusgrop (Ht); Valla, kärr (G. Nw., belägg i 
dennes hb.); Vikängen-Lanthöjden, vattenhål vid skogsväg (Ht).

S. simplex. T. allm. i Fägreån o. dess biflöden; Fägreboda, Viken.
Acorus calamus. Allm. o. ymn. i Fägreån o. Stångsbäcken; dessut. i 

dammar vid Holmen o. Valla by; Skogskärr ö om Värslatorp.
Calla palustris. Fägreboda, flst. såväl Nö som S om gården i kärr vid 

sjön Viken o. en i denna mynnande bäck, ymn. (!); Lindön (Ht).
Lemna minor. Allm. Funnen blommande vid Jonsboda, kanalens av

loppsdike (1886) o. vid Staversås, i en damm (Ln).
Triglochin palustre. Allm.
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Potamogelon alpinus. Fägreboda, bäck V om hassellunden; Fägreån, 
Vassbacken-Holmen; bäck N om Karshult; Karshult-Åkersberg, bäckdike 
(Ht, = föreg.?); Stångs kanalbro-Vassbacken, kanalens ö-sida, i kul- 
vertens bäck; Stångsbäcken (1); Vassbacken, avloppsdike mitt för bad
stället, kanalen (belägg i M enl. K. Ht) o. bäck S om denna (Ht); Vass- 
backen-Prästhagen, vägdike (Ht).

P. gramineus. Fägreboda, i Viken Nö om gården, rikl.; Fägreån, präst
gårdens badställe (uppg. med frågetecken); d:o, nedanför Vassbackens 
småskola, i åns stillastående sidovatten. [Mo: Moholm (belägg i M enl.
K. Ht). Trästena: Säckestad, väl i Ymsen (belägg i M).]

P. natans. Allm. i Viken, t. allm. i Fägreån, Stångsbäcken o. kanalbas
sängen vid Vassbacken, flst. även i dammar.

P. obtusifolius. Holmen, kvarndammen (Ht).
P. perfoliatus. Allm. i Viken; stora bestånd också i kanalen i trakten av 

Jonsboda; Fägreån.
P. pusillus. Fägreån, nedanför Vassbackens småskola, i åns stillastående 

sidovatten samt Vassbacken-Holmen; Jonsboda, i Oskar Magnussons 
damm, ymn.; Ü. Mjösäter, damm (1).

Hydrocharis morsus-ranae. Fägreboda, Viken, kärr utmed bäck till bukten 
Ö om gården, rikl., även i sjön vid bäckmynningen (!). [Mo: Moholm, trol. 
i Tidan (belägg i M enl. K. Ht).]

Alisma plantago-aquatica. Allm.
[Sagittaria sagittifolia. Töreboda: i kanalen, rikl.]
[Scheuchzeria palustris. Trästena: Ängelsmosse.]
Allium scorodoprasum. Fägreboda, liten kulle strax ö om gården, bland 

buskar o. träd (1948).
Gagea lutea. Fägreboda, rikl.; Fägre klockartomt, rikl.; prästgården (Ln); 

Torsberg (Ln); Valla, V om tingshuset. [Mo: Moholm, herrgårdsparken.]
G. minima. Fägreboda, trädgården o. v. backen N om gården, spars.; 

Fägre klockartomt, rikl.; Jonsboda östergården; kyrkogården; Rands
torp; Stenhagen; Stångs by; Valla, tingshuset (belägg i M enl. K. Ht). 
[Mo: Moholm, herrgårdsparken.]

Fritillaria meleagris. Stång Tomten, i trädgård, förvild., 3 ex. (1946).
Lilium bulbiferum. Högelid, ödetomt, odlingsrest (Ht).
Maianthemum bifolium. Allm.
Polygonatum odoratum. Kylle-skogen (Ln); Stenbäcken, vid väggrenen 

NÖ om idrottsplatsen, 3 ex.; Valla, 2 lok., på den ena (Västergården, berget 
ovan länsmans) rikl.

Convallaria majalis. Allm.
Paris quadrifolia. T. allm. i örtrika skogstyper.
Iris pseudacorus. Allm. utmed Fägreån, kanalen — särsk. Ö om Vass

backen —■ samt vid Viken, i kärr, bäckar o. på stränder.
Juncus articulatus. Allm.
J. bufonius. Allm.
J. bulbosus. Trol. allm.
J. compressus. Allm.
J. conglomeratus. Allm.
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J. effusus. Allm.
J. filiformis. Allm.
J. squarrosus. Nära Prästhagen, utdikad ljungbevuxen torvmark vid 

vägen med rikl. björkuppslag, rikl. (Ht). [Fredsberg: Slätte, Sisjön 
(Lbg).] De båda lokalerna ligga i nordöstra hörnet av artens slutna areal i 
Sydsverige (se Hultén 1950, karta 456).

Luzula campestris. Allm.
L. multi/lora. Allm.
L. pilosa. Allm.
Elytrigia repens. Allm.
[Setaria italica. Töreboda: kanalbank (Lbg).]
[Panicum miliaceum. Töreboda: bangården, 1 ex. (1956 Lbg, nu borta).]
Sieglingia decumbens. T. allm. på hedar, backar, ängar, vallar, vägkanter, 

skogsstigar etc.; ett stort antal lokaler antecknade, särsk. från Fägreboda, 
Fägremo o. Ormskogen.

Molinia coerulea. Allm. Uppgiven för socknen hos Rudberg 1902 s. 102.
Phragmites communis. Allm.
Nardus strida. T. allm. Förekomst som Sieglingia.
Melica nutans. T. allm.
Glyceria fluilans. Allm.
G. maxima. Fägreån, Vassbacken-V om Holmen, stora, långa sträckor 

nästan sammanhängande bestånd (!); Holmens kvarndamm (!).
Festuca ovina. Allm.
F. pratensis. Allm.
F. rubra. Allm.
F. trachyphylla. Fägre anhalt (1); Torsberg (»Torsborg», enl. Rudberg 

1902 s. 100).
Lolium perenne. Alfhem, gräsmatta (1946); Kylle, vall (1956 Ht); Valla, 

mellersta Bygården, vid ladugården o. gödselstaden (1946). Förinodl. flst.
L. temulentum. Fägre ut. närm. lokaluppg. (1892 An).
Poa annua. Allm.
P. compressa. Allm.
P. nemoralis. Allm.
P. palustris. Fägre ut. närm. lokaluppg. (1892 An).
P. pratensis. Allm.
P. trivialis. S om Fägre anhalt, vid ladugård; kulverten N om Jonsboda, 

vid bäcken; S om Jonsboda, kärr på kanalens V-sida (Ht); Kylle, vägkant; 
Källebacken, källsprång; Randstorp, äng vid Fägreån; vid Stångsbäcken, 
byn-nya landsvägen i S; Valla, skogsbacke nära Persberg.

Puccinellia distans. Uppträder som »kantväxt» närmast gödselpölarna 
vid många ladugårdar. Fimmerstad (Ht); Jonsboda by, Nolgården o. 
Olle Petterssons; prästgården; Randstorp, flst.; Stångs by, 2 lok.; Valla, 
Bygården, Klostergården m.fl. ställen; Ängen (Ht).

Briza media. T. allm. I Kosöva-området mellan Källebacken o. Kulan 
anträffades 1957 på fuktig ängsmark i mokanten en sparsam förekomst av 
f. lutescens (Ht).

Cynosurus cristatus. Staversås, Tomten, backe på V-sidan av lands
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vägen, där den har funnits sedan 50 år, ej insådd (Ln); Vassbacken-Hol- 
men, betesvall på S-sidan av Fägreån, lång sträcka utmed kärrkanten 
(1946; 1956!), möjl. insådd ovanför; även (självspridd?) S om vägen Vass- 
backen-Fimmerstad, Y om ån.

Dactylis glomerata. Allm.
Arrhenatherum clatius. Allm. utmed stambanan o. vägarna, särsk. huvud

lederna; även på kanalbankarna. I kyrkoherde Erland Andréns herba
rium har förf. enl. anteckning sett år 1890 insamlade beläggexemplar från 
socknen (ut. närm. lokaluppg.).

A. pratense. Allm.
A. pubescens. Trol. allm. Noteringarna tillåta dock ingen säker bedöm

ning av frekvensen (Ht).
Trisetum flavescens. Remmestorp (1898 An).
Deschampsia caespitosa. Allm.
D. flexuosa. Allm.
Apera spica-venti. Flst., huvudsaki. (där intet annat nedan uppgives) i 

sandiga rågåkrar. Ormskogstorp; Rödjan; N om Stenbäckens folkskola, 
här även å sandhed; Åkersberg, ladugårdsbacken (samtl. dessa lok. note
rade av Hasselrot). Fägre ut. närm. lokaluppg. (1892 An). [Töreboda: 
Skinnarviksfall (Ht).]

Calamagrostis arundinacea. Allm.
C. canescens. Allm.
C. canescens x neglecla. Fägreån, Ü om Ånäs (Ht); Nolängen, äng i V, 

N om nya vägen; Ormskogen, S om Banäng, vid nya vägen, ung. mitt emot 
Änga (uppg. med frågetecken); Stång-Jonsboda, stora kärret S om Listera-lo- 
kalen; något N om Täppan, järnvägen-Töreboda-vägen; Ängen-Täppan, vid 
Töreboda-vägen; Valla, övre dammen, mkt rikl. (uppg. med frågetecken).

C. epigeios. Fägreboda, stranden av Viken o. grönstensknallarna N om 
gården; Harstensmossen-Stenbäcken, sandmark; Käringstreta-Käring- 
kneka, åssluttning; Lanthöjden, stenig blandskog Ü om kanalen; Lindön o. 
småholmarna NV om denna; Rödjan, i mokanten, invid sandig rågåker (Ht).

C. neglecta. Fägreboda, kärr o. sankängar vid Viken (!); Stång-Jonsboda, 
kanalens ö-sida, kärret S om Listera-lokiden; Valla, övre dammen.

C. purpurea. N om Nolhagen, kanalens V-sida (uppg. med frågetecken); 
Vassbacken-Prästhagen, dike vid vägen S om kanalen (Ht); Vikängen, 
vid väg i fuktig barrblandskog med inslag av björk (Ht); ö om Ängels- 
mosse, S om torvströfabriken, örtrik aspskog (Ht); mitt för Ängen, vid 
Töreboda-vägen (uppg. med frågetecken).

Agrostis canina. T. allm.
A. gigantea. Skinnarudsfall, sandig åker (Ht). [Töreboda: stationen, 

gräsmatta (Lbg), det. Carl Blom; Skinnarviksfall, rågåker (Ht).]
A. stolonifera. Allm.
A. tenuis. Allm.
Alopecurus aequalis. Staversås (1897 An).
A. geniculatus. Allm.
A. pratensis. Allm.
Phleum pratense ssp. nodosum. Fägre ut. närm. lokaluppg. (1895 An).
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Ph. pratense ssp. vulgare. Allm.
Phalaris arundinacea. Allm. i Fägreån, kanalen o. Stångsbäcken.
Anthoxanthum odoratum. Allm.
Bromus hordeaceus. Högelid (Ln); Jonsboda, vid kanalen (Ht); Kors- 

backen, på rullstensåsen; nära Källebacken (Ht); Mjösäter, Lampa, backe 
vid gamla vägen; Valla, bergbackar (!). Förmodl. betydligt vanligare än 
dessa fåtaliga noteringar ge vid handen (Ht).

B. inermis. Bussahagen, vid ladugården (1946, uppg. med frågetecken); 
Motomten (1946); Vassbacken, vid avtagsvägen till Påvelstorp, vägkanten, 
ett par kraftiga bestånd (1956 o. 1957 Ht). [Töreboda: bangården, en 
kraftig tuva (fanns några år, nu bortrensad, Lbg).]

B. secalinus. I rågåkrar. Drevens S-sida; Pirshagen, V om Björks; Rands- 
torp-prästgårdens badställe (samtl. dessa förekomster noterade 1946); 
Rödj an, 1 ex. (1957 Ht); Vassbacken-Påvelstorp (1956 Ht).

[B. tectorum. Töreboda: bangården (1957 Ht).]
Eriophorum angustifolium. T. allm.
\E. gracile. Mo: Moholm (1890 An, belägg i M enl. K. Ht).]
E. vaginatum. Fägreboda, tallmosse NÖ om gården mot Halna-gränsen 

(1); Fägremo, mossen i åsgropen S om Källebacken; Harstensmossen (!); 
Ormskogen, kärr vid Töreboda-vägen; Ängelsmosse (!).

Scirpus lacustris. Allm. vid Viken; dessut. i Fägreån, Stångsbäckens 
nedersta lopp o. kanalbassängen vid Vassbacken.

S. silvaticus. T. allm.
Eleocharis mamillata. Mjösäter, Lampa, damm V om vägen (uppg. med 

frågetecken); Ormskogen, järnvägen-Töreboda-vägen (belägg i M); Täppan, 
vattengrop i grustag (Ht); Åkersberg, damm SV om manbyggnaden.

E. palustris. Allm.
Trichophorum alpinum. Kosöva, mokanten NV om Kulan, blöt sänka i 

blandskog björk-tall, mkt spars. (!). Jfr s. 80.
T. caespitosum ssp. austriacum. Ängelsmosse; Fägre ut. närm. lokaluppg. 

(1892 An, belägg i M). [Trästena: Jula mosse, Mossbron o. Mossbron- 
Säckestad, jfr Rudbehg 1902 s. 92; Ängelsmosse.]

Rhynchospora alba. På samma lokaler som föreg.
Carex acuta. Allm.
C. acutiformis. Fägreboda, Viken, bukten vid mossen NÖ om gården 

(noterad 6/8 1947, förgäves eftersökt av Ht); N om Prästhagen, i avlopps
dike utmed vägen, rikl. (1953; 1956!), där enl. fältanteckn. av statsgeolog
H. E. Johansson (1914) Carex riparia skulle finnas (jfr denna).

C. caespitosa. Fägreån, ovan badstället [vid Vassbacken?], 2 enst. stora 
tuvor; Vassbacken-Holmen, vid utloppet av ett söderifrån kommande 
dike, fl. tuvor. Jfr s. 84.

C. canescens. Allm.
C. caryophyllea. T. allm.
C. chordorrhiza. Fägreboda, kärr SSV om gården (!).
C. contigua. Allm. på ängsbackar, vallar, gräsmattor, vägkanter, åker

renar etc.
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C. diandra. Holmens kvarndamm (Ht); ö om Yassbacken, damm på 
N-sidan av kanalen (Ht); Fagre ut. närm. lokaluppg. (1893 Ln).

C. digitala. Fägreboda, hassellunden (allm.) o. grönstensrygg N om 
gården. [Töreboda: Moskogen (Lbg).]

C. dioeca. Jonsboda, kanalens Ö-sida, kärret S om Listera-lokalen; 
Staversås (1898 An). [Töreboda: Gastorp, nära kanalen (endast $-ex., 
Lbg).]

C. disticha. + allm. vid Fägreån, kanalen samt vid bäckar o. i vägdiken etc.
C. echinata. Allm.
C. elata. Fägreboda-Halna-gränsen, flst. på stranden av Viken o. i kärr 

nära sjön (!); även noterad från Lindön (!) samt Krut- o. Färöarna.
C. elongata. Fägreboda, kärr S om gården o. i lundområdet NÜ om den

samma, rikl. (Ht); Lanthöjden, vid kanalen, likaledes rikl. (Ht); Torsberg 
(Rudberg 1902 s. 95). [Töreboda: kanalkanten, Almquist 1921 s. 222, 
här nu borta efter muddring (Lbg).]

C. ericetorum. Fägreboda, v. grönstensbacken N om gården; ITarstens- 
mossen, kanten av Fägremon, rikl.; Källebacken, sandig backe (!); Valla, 
ängsbacke.

C. flava. I skogskärr, källdrag, diken etc., särsk. i Kosöva-området i 
mokanten mellan Källebacken o. Kulan (!), här + allm.; spridda förekomster 
i andra delar av socknen.

C. flava x tumidicarpa. Kosöva, mokanten NV om Kulan, källdrag i 
örtrik blandskog (Ht), det. Alvar Palmgren 1956.

C. globularis. Allm. i sumpiga skogar, särsk. av gran eller blandning av 
gran o. tall, mindre ofta även i skogstyper med ± starkt björkinslag. Upp
given för socknen (Fimmerstad) av Rudberg 1902 s. 96. Från denna lokal 
har förf. sett år 1896 insamlat material i kyrkoherde Erland Andréns 
herbarium. — Jfr s. 78-79.

C. hirta. Vid Fägreån, Vassbacken-Holmen; d:o, Ånäs (ITt); Kosöva; 
Pirshagen, östergårdens björkdunge; Stång, Händeisängen, i gamla bäck
fåran vid bron; Stångsbäcken, flst. (!).

C. lasiocarpa. I strandkärr vid Viken från Halna-gränsen till S om 
Fägreboda (!); Lindön (ITt); Ängelsmosse, laggen (Ht).

C. leporina. Allm.
C. limosa. Fägreboda, kärr vid Viken, strax Nö om och S om gården, 

rikl. (Ht). [Trästena: Ängelsmosse. Töreboda: Iglasjön (Lbg).]
C. loliacea. Fimmerstads-skogen (1890-talet An), utg. sedan skogen ned- 

huggits (Ln).
C. nigra. Allm.
C. Oederi. Kosöva, mokanten Källebacken-Kulan, diken i örtrik bland

skog nedanför källan o. i betesvall utanför skogen (Ht); Ormskogen, »klap- 
perstensfältet» (uttorkat kärr?) (förf. & Lbg enl. brev från den senare till 
Ht); Täppan, vägdike (Ht). Förmodl. flst. (Ht).

C. pallescens. Allm.
C. panicea. Knappast allm., ehuru registrerad som sådan; dock sedd flst. 

(Ht).
C. pilulifera. Allm., särsk. å skogshyggen på Fägremo.
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C. pulicaris. Endast noterad från Kosöva, mokanten NV om Kulan, 
Sphagnum-matta i blöt sänka i sumpig blandskog björk-tall i anslutning 
till lokalerna för Erica, Corallorhiza o. Trichophorum alpinum (!). Jfr s. 80.

[C. riparia. Enl. statsgeolog H. E. Johanssons efterlämnade, på Natur
historiska Riksmuseets botaniska avdelning förvarade »Fragmentariska 
anteckningar rörande floran på geologiska kartbladet Karlsborg» skall 
ifrågavarande art av honom (1914) ha påträffats »i ett dike nära kanalen 
N om Prästhagen». Belägg saknas. Uppgiften avser av allt att döma 
C. acutiformis, som där förekommer rikligt.]

C. rostrata. Allm.
C. tumidicarpa. Kosöva, mokanten NV om Kulan, källdrag i örtrik 

blandskog (Ht).
C. vaginala. Mångenst. på liknande lokaler som C. globularis men kanske 

oftare än denna i lövskog (särsk. björkskog).
C. vesicaria. Allm.
Platanthera bifolia. T. allm.
P. chlorantha. Sydligaste gården i Harstensmossen, gräsmatta vid vägen 

från Stenbäcken, 1 ex. (1957 Ht); Vassbacken, vall på S-sidan av kanalen, 
1 ex. (1956 Ht).

Dactylorchis maculata. T. allm. men oftast spars., på några lokaler dock 
noterad som + rikl.

Listera cordata. Fimmerstad (1892 An, belägg i M enl. K. Ht), utg.
L. ovata. Häljatorps lund, sv. sluttningen, rikl. (1946); Jonsboda, löv

dungar S om kanalbron, en förekomst på V-sidan av kanalen o. två på 
Ö-sidan, den ena av de senare mitt emot badstället, den andra 80 å 90 steg 
längre söderut (jfr nedan), på ö-sidan dessut. enst. ex. i kanten av ett kärr 
S om dungen; Vassbacken (1892 An), d:o, nära badhuset (Ln).

I Elvira v- Landwüsts herbarium har Nordwall enl. kortregistret 
sett år 1886 insamlat beläggmaterial från »Göta kanal». Sannolikt avses den 
ovannämnda »gamla» Lzsfera-lokalen V om kanalen. År 1946 iakttog Nord- 
wall där blott ett exemplar. Vid besök på platsen 1956 återfann under
tecknad på lokalen i fråga — en huvudsakligen av björk och asp bestående 
blandskog — ett 20-tal + tynande individ av arten, så gott som samtliga 
sterila. De båda närbelägna bestånden på Ö-sidan av kanalen (från det 
norra av dessa enl. K. PIt belägg i M från 1938) omfattade enl. Nordwall 
år 1946 vartdera ett 20-tal exemplar. Följande år hade det södra minskat 
till 9. (Ht.)

Goodyera repens. Borgåsaskogen, flst.; Fägremo, Nö o. S om åsgropen 
Källebacken-Käringkneka m.fl. närbelägna lokaler; Mistaskogen; Orm- 
skogen, flst.; Staversås-skogen (Ln); skogen S om Torsberg (Ln); Valla. 
[Töreboda: Moskogen (Lbg).]

[Hammarbya paludosa. Kärr Nö om Fägreboda inom Fägre enl. L. B. 
Larsson, men på etiketten till de 1892 insamlade exemplar i kyrkoherde 
Erland Andréns herbarium (M), till vilka uppgiften tycks hänföra sig, 
står Halna.]

Corallorhiza trifida. Häljatorps-skogen (1890-talet Ln); Kosöva, Källe- 
backen-Kulan (funnen på 1880-talet av förf. & Harald Nordwall, be
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lägg i M 1'rån 1886 enl. K. Ht); Fägre ut. närm. lokaluppg. (1892 An). Nu 
sedan länge utgången på de nämnda lokalerna. Jfr s. 80.

Populus tremula. Allm.
Salix aurita. Allin.
S. caprca. Allm.
S. cinerea. Allm.
S. fragilis. Fägreån, Vassbacken-Holmen; Jonsboda; Stång, bäcken vid 

Sandins (väl = Stångsbäcken, Ht:s anm.).
S. myrsinifolia. Allm.
S. pentandra. Allm.
S. repens. Allm.
S. viminalis. Stång, bäcken vid Sandins (väl = Stångsbäcken, Hr:s 

anm.).
Myrica gale. Strandkärr utmed Viken, allm.; Lindön (Ht); Stenbäcken, 

strax ö om småskolan, i skog. [Ekeskog: Tåtorp (1886 Elvira v. Land
wüst).]

Corylus avellana. Fägreboda, lundområdet Nö om gården, stora bestånd; 
Torsberg, spars. (1); Valla Västergården. På de båda sistnämnda lokalerna 
väl ej ursprunglig (Ht).

Betula pubescens. Allm.
B. verrucosa. Allm.
Alnus glutinosa. Allm.
A. rugosa. Ormskogen, vid Kristinehamns-vägen, kanten av örtrik gran

skog, åtskill. buskar (!), det. Carl Blom. Rester av en tidigare plantering.
Fagus silvalica. Torsberg (kult.).
Quercus robur. Eken spelar som skogsbildande träd en mycket obetydlig 

roll i socknen. Upp till medelstora individ ingå ± sparsamt i lundvegeta
tionen i grönstensområdet vid Fägreboda (!) och i blandskog vid Torsberg (!). 
Enst. till strödda telningar eller ungträd förekomma här och där, såsom i 
Kosöva-området (Ht); Mistaskogen, Ormskogen och Skrantaskogen. Vid 
Lanthöjden stå på kanalens N-sida ett par kraftiga ekar (I), en annan dylik 
N om Ryorna.

Ulmus glabra ssp. scabra. Torde knappast förekomma fullt spontan 
inom socknen. Registret upptar blott följande lokaler: Fägreboda, backe N 
om ladugården, 1 träd; Lanthöjden, N om kanalen, 1 litet träd; S om 
Stångsbron, v. kanalstranden, 1 telning.

Humulus lupulus. Vid en o. annan gammal gård kvar sedan hembrygg- 
ningens tid. Erstorp (1948); Humstorp; Mjösäter, Anderstorp (1956 Ht); 
Påvelstorp, överst på kanalbanken (1948).

Urtica dioeca. Allm.
U. urens. T. allm.-allm.
Rumex acetosa. Allm.
R. acetosella. Allm.
R. crispus. Allm.
R. domesticus. Allm.
[R. hydrolapathum. Trästena: stranden av Ymsen nära Mossbron (be

lägg i M enl. K. Ht).]
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R. obtusifolius. Huvudsaki. vid gårdar. Fägreboda; Jonsboda; kyrkan (1); 
prästgården. Förmodl. vanligare än dessa fåtaliga noteringar ge vid han
den (Ht).

Polygonum amphibium. Fägreboda, i Viken, allm. (!); Fägreån, S om 
Valla Bygården, enst.; N om Stångs kanalbro, i kanalen.

P. aviculare. Allm.
P. convolvulus. Allm.
P. hydropiper. Allm.
P. lapathifolium ssp. pallidum. Allm.
P. persicaria. Allm. (?).
P. viviparum. Flst. i sankängar. Fägreboda; Jonsboda, N o. S om kanal

bron, kanalens V-sida; Karshult-Åkersberg, utmed bäcken nära Halna- 
gränsen; Källebacken (!); Vassbacken-Lanthöjden, kanalens Ö-sida; Vrå 
(Ln, utg.); SÖ om Värslatorp; Åkersberg (!). [Ekeskog: Tåtorp (belägg i 
M enl. K. Ht). Töreboda: Skinnarviksfall (Ht).]

Chenopodium album. Allm.
Ch. bonus-henricus. Prästgården (1890, belägg i M enl. K. Ht); Valla, 

flst. (noterad 1946, 1947 o. 1948).
Ch. glaucum. Kring gödselstäderna vid många gårdar. Ekagärdet; Fim- 

merstad (Ht); Fägreboda (1); Humstorp (Ht); prästgården; Randstorp; 
Valla, flst. (!); V. Mjösäter (IIt); Åkersberg (!); ö. Mjösäter.

Ch. polyspermum. Humstorp (1897 An).
Ch. rubrum. Förekomst som Ch. glaucum. Fetebacken, Solbacken; Fim- 

merstad (!); Holmen; Häljatorp (!); Jonsboda Nolgården; Nyborg; präst
gården; Randstorp; Remmestorp (!); Staversås (!); Stång Sydgården; 
Valla (belägg i M enl. K. Ht); Ängen (Ht).

Ch. urbicum. Prästgården, diket efter landsvägens ö-sida (1887, belägg i 
M); Fägre ut. närm. lokaluppg. (1892 An).

Atriplex hortensis ssp. euhortensis. Fägremo, grustag i åsen NV om Sten
bäcken, soptipp (1954 Lbg, 1956 o. 1957!).

A. patula. Allm.
Monlia fontana ssp. lamprosperma. Källebacken (1887, belägg i M enl.

K. Ht).
Stellaria alsine. T. allm.
S. graminea. Allm.
S. longifolia. Lanthöjden, kanalens N-sida; Mistaskogen, vid sänka med 

Sphagnum i björkblandskog; Ormskogen (belägg i M enl. K. Ht); Värsla
torp, V om gården; d:o, SV om gården, sumpig, örtrik björkskog i randen 
av Harstensmossen (Ht); Ängelsmosse, randskog av asp (Ht). [Töreboda: 
Moskogen (Lbg).]

S. media. Allm.
S. palustris. Flst. vid Fägreån med biflöden (!), kanalen (!) o. sjön Viken 

(Ht). Dessut. noterad från Humstorp (Ht); Källebacken; Töreboda-vägen 
mitt för Ekagärdet.

Cerastium arvense. T. allm. o. ofta rikl. i åkrar, vallar, på dikesrenar o. 
vid vägkanter etc.

C. glomeralum. Fägre ut. närm. lokaluppg. (1890 An, belägg i M).
C. holosteoides. Allm.
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C. semidecandrum. Fägreboda, v. grönstensknallen N om gården; Valla, 
bergbacke (1).

Sagina procumbens. Allm.
Arenaria serpyllifolia. Allm.
Moehringia trinervia. T. allm.
Spergula arvensis. Allm.
S. rubra. Fägreboda, grönstensbacke N om gården; järnvägen-Täppa- 

vägen, grusbank; Mjösäter, gård Nö om Ekagärdet, vid ladugård (dit- 
kommen genom grushämtning från föreg. lokal); Pälsatorp, vid vägen i N; 
grustag i åsen Stenbäcken-Källebacken (Ht); Stång Tomten, landsvägen 
(1880-talet). [Trästena: Holmängen, framför manbyggnaden.]

Scleranthus annuus. Allm.
S. perennis. Fägreboda, grönstensknallar (!); Högelid; Källebacken, 

torr vall på sand o. sandtag; Motomten, sandhed o. vall. [Eke sk o g: Mockel- 
torp (belägg i M enl. K. Hr).]

Agrostemma gilhago. Flst., huvudsaki. (där intet annat nedan angives) 
i rågåkrar, särsk. sådana på sandjord. Haraldstorp (1947); Karshult (1947); 
Källebacken (1947); Mjösäter, Lampa, vid ladugård (1946); Nyborg- 
Stång, enst. (1946); Randstorp (1946); Stenbäcken (1946 Claes Jacobs
son); S. Tellåsen, klöver- o. timotejvall med glest inslag av råg (1957 Ht); 
Valla (vissa år enl. uppg. av nuvar. ägare, anteckn. gjord 1946).

Lychnis flos-cuculi. Allm.
Viscaria vulgaris. Allm.
Silene cucubalus. Fetebacken, bergknalle (Ht); Fimmerstad, ödegård 

(Ln); Fägreboda, grönstensknallar N om gården (1); Nolhagen; Valla, 
»Kjellbergs backe»; östertorp (Stång- Jonsboda), Ö om kanalen.

S. dicholoma. Fimmerstad, ödegård, tills, med S. cucubalus (1945 Ln); 
Tomtens skola — Jonsboda, 1. årets vall (1945 Ln). [Töreboda: Perstorp, 
enst. ex. (sedan många år, Lbg).]

[Melandrium album. Trästena: Mossbron (belägg i M enl. K. Ht).]
M. noctiflorum. Aspelund, trädgårdsland (1948); gamla kyrkogården 

(1937, belägg i M), ibid. (1946, 1948); prästgården (1949); Stångs by, Mel
langärden, gårdsplanen, ett par stora stånd (1953); Valla, Persberg (1948); 
Fägre ut. närm. lokaluppg. (1892 An). [Mo: Mohohn (1887, belägg i M enl. 
K. Ht).]

M. rubrum. Fägreboda, hassellunden (!). [Bäck: Ymsjöholm (1886, 
belägg i M enl. K. Ht).]

Saponaria officinalis. Högelid, förvild. (1946); Vikängen, ödetomt 
(1956 Ht).

Dianlhus delloides. Allm.
Nymphaea alba. Endast noterad från sjön Viken.
Nuphar luteum. Allm.
Aquilegia vulgaris. Gamla kyrkogården, förvild. (Ht).
Thalictrum flavum. Fägreboda, strandsnår vid Viken (!). [Bällefors: 

Gäddenäs (Ln); Lagerfors (1892 An).]
Actaea spicata. Fägreboda, lundområdet Nö om gården, fist. (1).
Caltha palustris. Allm.
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Trollius europaeus. Holmen, äng nära Fägreån (1880- och 1890-talen 
enl. Anna Öller, 1930- o. 1940(?)-talen enl. fru Hermansson), ej åter
funnen; Högås (Ln); SÖ om Högås o. Nytorp (1920-talet); Stångängen eller 
Bellingsängen S om Staversås vid gränsen till Mo (Ln, uppg. noterad 1949).

Delphinium consolida. Valla, vid gaveln till en visthusbod (1948 Lbg).
Anemone hepatica. Fägreboda, hassellunden, här även en rödblommig 

form; gamla kyrkogården, förvild. (Ht).
A. nemorosa. Allm.
A. pulsalilla. Valla, »Kjellbergs backe» (!).
A. vernalis. Fägremo här o. där, mkt spars. (förr trol. rikligare): strax V 

om Högelid, kalhyggets övre del, 2 ex. (1951); Islakärr, vägkant, några få 
ex. (1956 Ht); åsen SÖ om Kulan, nära skjutbanan, vid stig i mossrik tall
skog med inslag av gran, 1 ex. (1957 Ht); vid vägen åt NÖ mot Harstens- 
mossen från vägskälet ovan Källebacken, på ett par ställen, 2 resp. 1 ex. 
(1947); mitt för Motomten, V om stora vägen, strax på andra sidan åsryg- 
gen intill högra vägkanten (1947); Motorpet, backar V om vägen (för 30 å 
40 år sedan, trol. kvar, enl. uppg. av en Motomt-bo, noter. 1947); Sten- 
bäcken-Källebacken, åsgrop S om vägen, nära ö. grustaget (1948); gamla 
Movägen, mitt för Österkärr, 3 ex. (1947.) [Töreboda: Moskogen (Lbg).] — 
Arten omnämnes från Fägre av Rudberg 1902 s. 36. Fridlyst sedan 1952 
(jfr s. 79).

Ranunculus acris. Allm.
R. auricomus. Allm.
R. ficaria. Valla, trädgård; Vrå, dike vid vägen fram till gården. [Mo: 

Moholm, vid Tidan. Töreboda: trädgård i köpingen (Lbg); Lövsäng, V 
om kanalen, nära bron (Lbg).]

R. flammula. Allm.
R. flammula var. replans. Viken (1). [Bäck: Borrud (1865 A. Stedt, S). 

Trästena: Hallandsberg, stranden av Ymsen (1919 G. Nw., belägg i 
dennes hb.).]

R. repens. Allm.
R. sceleratus. Vid Fägreån, fist. (I); Jonsboda, ladugård vid vägen till 

Zakrisberg; Valla, damm, rikl. (1).
R. trichophyllus. Strax Ü om Fägre anhalt, i damm (Ht); kulvertbäcken 

på kanalens V-sida N om Jonsboda; Källebacken, dike; Stång, strax ö om 
Krakabacken, bäckdike; Stångsbäcken; Vassbacken, bäck SV om kanal
bron (Ht); Valla, damm.

Myosurus minimus. Fägreboda, grönstensknallarna N om gården o. 
berghäll Ö om Nolängens ödestuga (Fallet-Halna-gränsen, 1948); Staversås 
(1890-talet Ln), d:o, veteåker på sandjord (1948 Ln); nära Stångs by, åker
fält (omkr. 1890); Valla, bergbacke, hällmark (1948), d:o, byn-Stångs- 
bäcken, kanten av veteåker, åtskill. ex. (1951 Lbg).

Berberis vulgaris. Torsberg (utg.); Valla Västergården (Gunnar Anders
son, nu laglydigt utrotad).

Chelidonium majus. Humstorp (1946); kyrkan (1956 FIt); prästgården 
(1946, 1949); Valla (1940). [Trästena, bergsskreva (1919 G. Nw., belägg 
i dennes hb.).]
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[Papaver dubium. Töreboda: bangården, 1 ex. (1957 Lbg).]
P. somniferum. Grustag i åsen Stenbäcken Källebacken, soptipp, 1 ex. 

(1956 Ht).
Fumaria officinalis. Allm.
Brassica campestris. Rödjan, åker (1957 Ht); Fägre ut. närm. lokaluppg. 

(1890 An).
B. nigra. Fimmerstad (1892 An).
Sinapis alba. Kylle-Torsberg, ärtåker vid vägen, rikl. (1956 Ht).
S. arvensis. Allm.
S. arvensis var. orientalis. Staversås (1893 An).
Raphanus raphanistrum. Karshult, i råg, spars. (1947).
Lepidium campestre. Kylle (1886, 1887?); Staversås, vallar (1930-talet 

Ln, utg.). Uppgiven för Fägre av Rudbehg 1902 s. 42.
[L. densiflorum. Töreboda: bangården, rikl. (Lbg).]
L. ruderale. Staversås, trädgård (An enl. Ln, utg.). [Ekeskog: Mockel- 

torp (Ln).]

Thlaspi alpeslre. Stång Tomten, 1. årets vall, 1 enda ex. (1950). [Töre
boda: Y om köpingen, i diken (Lbg).]

Th. arvense. Allm.
Teesdalia nudicaulis. Valla, bergbacke, invid en häll, några få ex. (1948), 

ibid., 1 ex. (1957 Ht). Östligaste hittills påvisade lokalen för denna sub- 
oceaniska art i Västergötland (jfr s. 81).

Capsella bursa-pastoris. Allm.
[Subularia aqualica. Bäck: Borrud, i Ymsen (1866 A. Stedt, S). Eke

skog: Tåtorp, i Viken, V-sidan av kanalen vid dess början (Ln). Jfr Rud- 
berg 1902 s. 44.]

[Bunias orientalis. Töreboda: bangården, ett enda ex. för längesedan 
(Lbg i brev till Ht).]

Alyssum alyssoides. N om Stenbäckens folkskola, rågåker o. sandhed 
invid densamma (1946; 1956 o. 1957!); S. Tellåsen, klöver- o. timotej-vall 
med glest inslag av råg, sandjord (Ht). Jfr s. 81-82.

[Berleroa incana. Töreboda: bangården (rikl. 1953; 1957 sparsammare 
efter »storstädning», Lbg).]

Erophila verna. Allm.
[Cardamine amara. Töreboda: Rotkilen (1887 Elvira v. Landwüst).]
[C. bulbifera. Bäck: Långåker (1868 H. Stedt, S). Av Rudberg 1902 

s. 41 uppgiven för det närbelägna Borrud i samma socken.]
[C. flexuosa. Bäck: Långåker (1865 A. Stedt, S), confirm. B. Lövkvist 

1957. Av Rudberg 1902 s. 42 uppgiven för Borrud o. Ymseborg i sannna 
socken. Från Borrud föreligger ävenledes av A. Stedt - 1867 — insamlat o. 
av Lövkvist kontrollbestämt beläggmaterial i Riksmuseets herbarium.]

C. pratensis. T. allm.
Barbarea vulgaris. Allm.
[Cardaminopsis arenosa. Töreboda: bangården (Lbg).]
Arabidopsis thaliana. Fägreboda, grönstensknallar N om gården (!); 

Staversås, backe (förr, Ln); grustag i åsen Stenbäcken-Källebacken (Ht); 
Valla, bergbacke.
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Turrilis glabra. Fetebacken, bergknalle (Ht); Fägreboda, grönstens- 
knalle N om gården (1); Högelid, vall vid ödetomt, åtskill. ex. (Ht); Mo- 
tomten, sandhed ö om vägen, ett 10-tal ex.

Rorippa islandica. Fägreboda, stranden av Yiken (!) o. på nya skogs
vägen i N; Fägreån V om Ånäs (Ht); Haraldstorp, damm; nära Stångs 
kanalbro, vattenhål i hage (Ht); bortom Stångsbäckens utflöde i F"ägreån, 
på en äng, enst. ex.; Valla, damm; Vassbacken-Påvelstorp, havreåker.

Hesperis matronalis. Gamla kyrkogården, förvild. (Ht).
Erysimum cheiranthoides. Allm.
Sisymbrium officinale. Staversås, vid ladugård (1946; fortfarande kvar 

1956!).
Camelina microcarpa. Högelid (1946); Jonsboda-östergården, veteåker 

(1947), d:o, åkervall (1948); Stenbäcken, N om småskolan, på sand (1947); 
Stång, åkervall (1948); V om Valla, i dike, ett fåtal ex. (1948 Lbg); Vass- 
backen-Holmen, havreåker S om Fägreån (1946). Överallt spars.

Descurainia sophia. Fägre anhalt (1952); kyrkan-Vrå (»vid Frits» 1947, 
»garvarns» 1940, »smens» 1947); Högelid (1941), d:o, grustag i åsen Sten- 
bäcken-Källebacken, soptipp (1956 Ht); Kulan, vid ladugården (1940; 
fortfarande kvar 1957!); S om Kylie (Gustaf Holms gamla hem i skogen, 
1946); Källebacken, i vårsäd (1947); nära Källebacken, vid en ladugård, rikl. 
(1956 Ht); Staversås, vid ladugård (1946); Vassbacken, vid kvarnen (1941). 
[Mo: Moholms station, rikl. (1956 Ht). Töreboda: bangården (Lbg).]

Sedum acre. T. allm.
S. annuum. Fägreboda, grönstensknalle N om gården (!); Lindön (Ht); 

Valla, bergbacke (!).
S. spurium. Gamla kyrkogårdens mur (Ht).
S. telephium ssp. maximum. T. allm.
[Parnassia palustris. Ekeskog: Tåtorp, nära villa Ahlenius (Lbg). Tö

reboda: Törsatorp, i ett dike, ett par år i följd, försvunnen efter upprens
ning av diket (Lbg); jfr Rudberg 1902 s. 61: Björkäng.]

Saxifraga granulala. Allm.
Ribes rubrum (coll.). Fägreboda, vid diket V om ladugården; Mista- 

skogen, på 3 ställen, små buskar; Prästhagen-Vassbacken, vid avloppsdiket 
utmed vägen.

R. uva-crispa. Flst.
Spiraea Billiardii. Nära Prästhagen, dikesren mellan vägen o. kanalen 

(Ht), det. Carl Blom.
S. salicifolia. Flst. förvild. (Ht).
Filipendula ulmaria. Allm.
Prunus avium. Fägreboda, v. grönstensryggen; Lindön, 1 litet träd 

(Ht); Torsbergs backe (!).
P. cerasus. Häljatorps lund.
P. padus. Allm. utmed Fägreån. Förmodl. fist. I registret anföras emeller

tid inga andra lokaler. (Ht.)
Rubus chamaemorus. Mossar vid Viken NÖ om Fägreboda, mellan gården 

o. Halna-gränsen (!); Harstensmossen (!); mossen i åsgropen vid vägen 
Källebacken-Käringkneka; ö om Motomten, björkskogsbevuxen sank
mark; Ängelsmosse (!).
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R. idaeus. Allm.
R. nessensis. Flst.
R. plicatus. Som föreg.
R. saxatilis. Allm.
Fragaria moschata. Fimmerstad-Vassbacken, i allén (1956 IIt); Hums- 

torp, vid häck (1957 Ht); Mjösäter, Anderstorp, jordtäckt källartak (1956 
Ht); Ormskogens banvaktsstuga (1957 Ht); Torsberg-Fimmerstad, vid 
vägen (1946).

F. vesca. Allm.
Potentilla anserina. Allm.
P. argentea. Allm.
P. erecta. Allm.
P. norvegica. Banäng, i kilen landsvägen-järnvägen o. Ö om den senare 

(1947, 1948, 1950); Flaraldstorp-Pälsatorp, kanten av veteåker vid vägen, 
1 enda men kraftigt ex. (1947); Källebacken, grustag (1947); strax Nö om 
Påvelstorp, vägkant (1956 Ht); Staversås (Ln); Stenbäcken, träda framför 
folkskolan (1946 t. rikl., 1948 i minskat antal); Stång (1886, belägg i M enl.
K. Hr).

P. palustris. Allm.
P. replans. Häljatorps lund (1944 Ln), senare här sedd av mig; Fägre ut. 

närm. lokaluppg. (1892 An).
Alchemilla acutiloba. Jonsboda, vid infartsvägen till gården SV om kanal

bron; Jonsboda kanalbro-östergården, vägkant.
A. glaucescens. Allm.
A. pastoralis. Allm.
A. subglobosa. Källebacken, vallväg.
Agrimonia eupatoria. Fägreboda, grönstensknalle N om gården, stora 

bestånd.
Amelanchier spicala. Flst. (Ht).
Pyrus communis. Häljatorps lund.
Sorbus aucuparia. Allm.
S. intermedia. Kult. mångenst. Telningar o. ungträd, liksom av rönn, 

vanliga i skogar o. hagar.
Malus silvestris. T. allm.
Crataegus monogyna. Jonsboda flst., vid avloppsdiket Ü om kanalen 

på en sträcka av hundratals m, talr. även på kanalens V-sida; Jonsboda- 
Stång, kanalens Ö-sida, björklund; Kulan, kanten av Kosöva.

Geum rivale. Allm.
G. rivale x urbanum. Humstorp, utanför trädgården (1946).
G. urbanum. T. allm.
Medicago lupulina. Fimmerstad, ladugårdsbacken (1956 Hr); Hälja- 

torpshagen (1946); grustag i åsen Stenbäcken-Källebacken, soptipp, 1 ex. 
(1956 Ht); Stångs by, i höstvete på Stångsdrevens N-sida (1946); Stång 
Tomten, björkdungen, vid gamla källaren, inplanterad i dungen; Valla, 
»Kjellbergs backe» (1946); Vassbacken, i närheten av kanalavloppet (1946); 
Fägre ut. närm. lokaluppg. (1890 An). [Töreboda: bangården, rikl. (Lbg); 
Klubbängen, banvallen (1957 Ht).]
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Trifolium arvense. På ängsbackar, sandhedar, hällar etc. Grönstens- 
knallarna vid Fägreboda (!); Källebacken (Ht); Mjösäter, Lampa (!); 
Staversås; Valla flst.

T. aureum. T. allm. över hela socknen (noterad från mer än 30 lokaler). 
På väg- o. åkerkanter, dikesrenar, vallar, i grustag etc. Mkt rikl. på grön- 
stensknallarna vid Fägreboda. [Törebo da: Klubbängen (Ht); Rotkilen 
(Ht).]

T. dubium. Nya kyrkogården (1937, belägg i M).
T. hybridum. Allm.
T. incarnatum. Stång, vid kanalen, tillfällig (belägg i M, ut. uppg. om 

insamlingsår).
T. medium. Allm.
T. pratense. Allm.
T. repens. Allm.
Anthyllis vulneraria. Huvudsaki. (där intet annat nedan angives) på 

vägkanter. Trakten av Fägre anhalt (Godtemplarhuset, posten osv., no
teringar från 1944, 1946, 1947, 1949; 1957!); Källebacken, även på sandhed 
(1946, 1947; 1956!); Mjösäter, Lampa, vägkant o. backe (1944, 1946); 
Rödjan, backe vid vägen (1957 Ht); Stenbäcken-Källebacken, ö. grustaget 
(1946); Stång (1949); Stång-Jonsboda (1948); Valla flst. (1946, 1947, 1948); 
Fägre ut. närm. lokaluppg. (1890, i M enl. K. Ht).

Lotus corniculatus. Allm.
Astragalus glycyphyllus. Fägremo, åsen c. 1 km SÖ om Kulan, N o. SV 

om en källa (ovanför resp. nedanför densamma), fl. kraftiga stånd, mest vid 
den största granen i den gamla »molunden» SV om källan (noteringar från 
1937, 1938, 1947 o. 1952, från det förstnämnda året belägg i M; 1957!), 
även överst på åsen (Käringkneka-Käringstreta).

Vicia angustifolia. Fägreboda, grönstensknalle N om gården (1946; 
1956!); nära Källebacken (1956 Ht); Randstorp, i råg (1946); Rödjan, sandig 
rågåker i mokanten (1957 Ht); N om Stenbäckens folkskola, på sand i 
kanten av en rågåker (1956 Ht); Stenhagen (1938, i M enl. K. Hr); Valla, 
V om Klostergården, berghäll, enst. ex. (1948).

V. cassubica. Fägremo, åsen c. 1 km SÖ om Kulan, högt upp i åsslutt- 
ningen mellan den under Astragalus nämnda källan o. skjutbanan, minst 3 
kraftiga bestånd (noteringar från 1937, 1938, 1941, 1946, 1947; 1957!).

V. cracca. Allm.
V. hirsuta. T. allm.
V. sepium. T. allm.
| V. silvatica. Ekeskog: Sjötorp (1890 An).]
V. tetrasperma. Allm.
Lalhyrus montanus. Allm.
L. pratensis. Allm.
L. silvestris. Lindön, rikl. (!).
L. vernus. Lundområdet NÖ om Fägreboda, flst. (!).
Oxalis acetosella. Allm.
Geranium pusillum. Fägreboda, backe N om gården (!); Klockarstugan; 

Kulan, vid ladugården (Ht); Valla, berghäll, rikl. (Ht).
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G. roberlianum. Fetebacken, bergknalle (Ht); Fägreboda, lundområdet 
NÖ om gården flst.; Lanthöjden, kanalens N-sida, stenig blandskog; Lindön 
(!); Vikängen, barrblandskog (Ht).

G. silvaticum. Lundområdet NÖ om Fägreboda; Nolängen; Stångs 
kanalbro, på sluttningen av kulverten S om bron, kanalens V-sida. [Trä- 
stena: Hallandsberg; Trästenabergen.]

Erodium cicutarium. T. allm., huvudsaki. i åkrar på sandjord o. i träd
gårdsland.

Radiola linoides. Ormskogen (1887 Elvira v. Landwüst); d:o, nära 
Gosen (1935).

Linum catharticum. Aspelund, utanför hagtornshäcken; nedanför Kosöva, 
11 steg från nv. hörnet av Östergårdens björkdunge samt längre i SV o. S, 
5 steg från mellersta Pinguicula-diket; Zakrisberg-kanalen, i ett dike o. på 
kanalvägen vid badstället.

Polygala vulgaris. Fist. Fägreboda, backen N om gården; Jonsboda, ö 
om kanalen, vallväg i närheten av avloppsdiket; Randstorp (Stavas backe o. 
vid Knuts stuga); Stång, Händelsängen; N om Stångs kanalbro, örtrik bland
skog asp-björk på kanalens V-sida (Ht); Valla, »Kjellbergs backe» (!); Zak
risberg-kanalen, dikesren vid vallvägen; N om Åkersberg, ängsbacke (Ht).

Euphorbia cyparissias. Gamla kyrkogården (Ht); Högelid, gräsmatta 
(Ht). Förvild.

E. helioscopia. Allm.
|E. peplus. Töreboda, trädgårdsland (LIt).]
Callitriche hamulata. Fägreån, Vassbacken-Holmen (Ht); d:o, Ånäs 

(Ht); Holmens kvarndamm (Ht).
C. verna. Fägreån, Vassbacken-Holmen (belägg i M).
Acer platanoides. Vanlig som kult. o. förvild. I lundområdet NÖ om 

Fägreboda möjligen spontan.
Rhamnus jrangula. Allm.
Tilia cordata. Lundområdet NÖ om Fägreboda, + rikl.; Lindön (enl. 

Gottschalk Erasmie, ej iakttag, av Ht 1957).
Malva moschata. Högelid (1946); Korsbacken (1946); gamla kyrkogården 

(1956 Ht); nära Källebacken (1956 Ht); Mjösäter, ödetomt (1956 Ht); Sten
hagen (1940, i M enl. K. Ht); ödegården strax N om Åkersberg (1957 Ht).

M. pusilla. Fägreboda, vid ö. gaveln av manbyggnaden o. på ladugårds
backen (1); prästgården. [Töreboda: gammal trädgård i köpingen (Lbg).]

Hypericum maculatum. Allm.
H. perforatum. T. allm. (?).
Elatine hydropiper. Fägreån, Vassbacken-Holmen (1940, belägg i M).
Drosera anglica. Ängelsmosse. [Töreboda: Iglasjön (Lbg).]
D. anglica x rotundifolia. Ängelsmosse (i M enl. K. Ht).
\D. intermedia. Ekeskog ut. närm. lokaluppg. (1880, i M enl. K. Ht).]
D. rotundifolia. Harstensmossen (!); Pirshagen, Pinguicula-diket; strax 

Ö om Stångs kanalbro, vägdike; Täppan, i grop (gammalt grustag?) vid 
damm (Ht); Ängelsmosse (!).

Viola arvensis. Allm.
V. canina. Allm.
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V. mirabilis. Lundområdet Nö om Fägreboda, rikl. (!); d:o, Nolängen, 
ö-ut, å ömse sidor av nya skogsvägen; Humstorp (An); Lanthöjden, stenig 
blandskog på kanalens N-sida.

V. montana. Grustag i åsen Stenbäcken-Källebacken, mkt spars. (Ht), 
confirm. Nils Sylvén 1958.

V. palustris. Allm.
V. riviniana. V om Bergängen, björkhage; lundområdet Nö om Fägre

boda (!); Fägremo, åsen med Astragalus c. 1 km SÖ om Kulan; Karshult- 
Åkersberg, skogsängen ö-ut utmed bäcken; Källebacken, björk-aspdunge; 
Åkersberg, skogsbacke.

V. tricolor. Ej säkert konstaterad. Nära Nyäng (bortom Stenbäcken), 
»i lövskog, vid en sten» (enl. Viktor i Nyäng). — Jfr Skärman 1924 s. 249 
angående artens frånvaro eller sällsynthet i ganska stora delar av det av 
honom undersökta området Amnehärad-Hova-Finnerödja-Älgarås.

Daphne mezereum. Kosöva, S om Källebacken, vid ett dike i örtrik bland
skog, två kraftigt utvecklade buskar (Ht). [Halna ut. närm. lokaluppg.]

Lythrum salicaria. Fägreåns o. Stångsbäckens nedre lopp, spars. (!); 
skogen S om Källebacken, enst. ex.; Pirshagen, dike; stranden av Viken, 
här allm. (!).

Epilobium adenocaulum. Fägre anhalt, dike, 2 ex. (1957 Ht); Jonsboda- 
Ekagärdet, vägdike (1948); Solbaddsbäcken, rikl. (1956 Ht); Vassbacken, 
kanalavloppet (1956 Ht).

E. collinum. Fetebacken, bergknalle (Ht); Fägreboda, grönstensknalle 
N om gården (!); Täppa-vägen-järnvägen, grusbank.

E. montanum. T. allm.
E. palustre. T. allm.
Chamaenerion angustifolium. Allm.
Oenothera biennis. Högelid, rikl. (1941, 1946, 1947; 19571); grustag i 

åsen Stenbäcken-Källebacken (1956 o. 1957 Ht). [Bäck: Gärdesboda (i M 
enl. K. Ht).]

Myriophyllum alterniflorum. Endast noterad från sjön Viken, här allm.
Anthriscus silvestris. Allm.
Torilis japonica. Aspelund; Fägreboda, framför gården o. på grönstens

knalle N om densamma (1), på det senare stället rikl.
Conium maculatum. Fägreboda (1946), d:o, gammalt köksväxtland NV 

om manbyggnaden, 2 stora grupper, o. grönstensbacke N om gården (1948), 
d:o, på den nämnda backen o. vid ladugården (1956, 1957 Ht). [Moholm 
(1940, i M enl. K. Ht).]

Cicuta virosa. Allm. i Fägreån o. i Viken vid Fägreboda, flst. också i 
kanalen, särsk. Ö om Vassbacken. [Bäck: Ymseborg, Ymsen (A. Stedt, S). 
Trästena: Hallandsberg, Ymsen (G. Nw., belägg i insamlarens hb.). 
Töreboda: Iglasjön (Lbg); kanalen (Lbg).]

Carum carvi. Allm.
Pimpinella saxifraga. Allm.
Aegopodium podagraria. Allm.
Sium latijolium. F'ägreän V om Ånäs (!) o. Stångsbäckens nedersta lopp (!), 

rikl. [Mo: Moholm, i Tidan (Ht).]
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Seseli libanotis. Valla backar (Ln); Fägre ut. närm. lokaluppg. (1897 An, 
i M).

[Oenanthe aquatica. Ekeskog: Tåtorp (i M enl. K. Ht).]
Aelhusa cynapium. Fimmerstad, ladugårdsbacken (1956 Ht); Fägre- 

boda, framför gården (1947, 1948); Jonsboda by (1948); Källebacken (1946); 
Staversås, trädgård (1946); Valla 11st. (1937, 1946, från det förstnämnda 
året belägg i M enl. K. Ht).

Selinum carvifolia. T. allm. på ängsbackar, sankängar, vägkanter (särsk. 
utmed vallvägar), dikesrenar, i lövdungar etc.

Angelica silvestris. T. allm.
Levisticum officinale. Fägreboda, Nolängen, gammal trädgård (1948); 

Valla (1886 el. 1887, i M, enl. Ln kvar ännu på 1910-talet); östergården 
(»Olgas östergård», Jonsboda—Källebacken), vid uthusvägg (1952).

Peucedanum palustre. Allm.
Pastinaca saliva. Jonsboda, utmed landsvägen V om kanalbron en lång 

sträcka, rikl. (!); Täppan, banvallen (Ht); Valla, kulle i betesmark (Hr); 
Fägre ut. närm. lokaluppg. (1890, i M enl. K. Hr).

Heracleum sphondylium ssp. sibiricum. Jonsboda, strax S om kanalbron 
(ett 20-lal ex. 1946, några få 1949; fortfarande kvar 19561); d:o, vid vägen 
till östergården (1947); Vassbacken, vid kanalavloppet, stort bestånd 
(1946; 19561); kanten av vägen Rödjan-Åkersberg flst. (1949; 19571).

Daucus carota. Fägre anhalt, vid järnvägen (1948); S om Nyborg, vid 
vägen (1946, 1947, 1949); Nyborg-Stenhagen, dikesren (1946); Skinnaruds- 
fall, sandig åker (1957 Ht); Zakrisberg, klövergärde (1949).

Chimaphila umbellata. Fägremo, skjutbanan. År 1940 noterades här 14 
blommande individ, 1941 10, 1944 bortåt 20, 1950 c. 15 o. 1952 ett 
30-tal.1

Moneses uniflora. Valla Västergården (skogsdunge?) (1894 Philip Wal- 
lenius, ej återfunnen). [Töreboda: i skogen nära Lilla Drakaberget strax 
N om Sötåsen (enl. uppg. av Carl Tellander).]

Pyrola chlorantha. Borgåsaskogens östligaste del, omkr. 15 ex.; åsen 
c. 1 km SÖ om Kulan, källan (se Asfragra/us)-skjutbanan fist. (1); Staversås 
(Ln); Vikängen, barrblandskog (Ht). [Trästena: Nyrud-Hallandsberg, 
hassellund. Töreboda: Moskogen N om Perstorp (Lbg).]

P. minor. Allm.
P. rotundifolia. T. allm.
Ramischia secunda. Allm.
Monotropa hypopitys. T. allm.
Ledum palustre. Allm.
Andromeda polifolia. Harstensmossen (!); Ängelsmosse (!).
Ardostaphylos uva-ursi. Allm. på F'ägremo.
Vaccinium myrtillus. Allm. F. epruinosum noterad från Ormskogen, 

N-sidan av vägen Nolhagen-järnvägen.
V. oxycoccos. Fägreboda, myrar Nö o. S om gården (!); Fägremo, mossen 

i åsgropen S om Källebacken; Harstensmossen (!); Kosöva, Kulan-Källe- 
backen, blöta sänkor med Sphagnum (!); Ängelsmosse (!).

1 Vid besök på den uppgivna lokalen 1957 lyckades jag ej återfinna arten (Ht).
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V. uliginosum. Allm.
V. vitis-idaea. Allm.
Calluna vulgaris. Allm. Vitblommig ljung iakttagen vid Fägreboda 

(grönstensudde); överst på åsen Stenbäcken-Källebacken, N om vägen 
(Harald Nordwall); Stångsdreven, Lövhyddan-Jonsboda.

Erica tetralix. Kosöva, mokanten NV om Kulan, blöt sänka i blandskog 
björk-tall, spars. (1938 — från detta år belägg i M —, 1947 o. 1950; fort
farande kvar 1956!). Förgäves eftersökt på Ängelsmosse. [Utby: vid 
Ymsen (1865 K. K-n, S).] De ovan meddelade lokalerna ligga utanför öst
gränsen för denna västliga arts mer sammanhängande utbredning (se 
Granlund 1925 fig. 3 och tavl. 2). Kjellberg (1929 s. 242) uppger den 
från Trästena: »Högmossen» ( = Jula mosse?). Skårman (1924 s. 245) 
känner den ej från Älgarås. — Jfr ovan s. 80.

Empelrum nigrum. Fägremo, allm.; Harstensmossen (Ht); Ormskogen, 
tallmosse (Ht); Ängelsmosse, Ö-randen (Ht).

Primula veris. Nolhagen (1886 Harald Nordwall); Påvelstorp (förr, 
Ln). [Trästena: Nyrud-Hallandsberg, grusskärning vid vägen. Ej iakt
tagen på ängsbacken därintill, ej heller på ängarna mellan hasselsnåren.]

Hottonia palustris. Fägreboda, bäckdike strax NV om gården (här rikl.) o. 
dike i kärret S om densamma (Ht). [Halna: bäckgren vid liten enskild väg 
ned till Halnaviken, invid en bro. Trästena: Gullhagen (i M enl. K. Ht).]

[Lysimachia nummularia. Moholm (1887, i M enl. K. Ht).]
L. thyrsiflora. Allm., i varje fall vid Fägreån o. Viken.
L. vulgaris. Allm.
Trientalis europaea. Allm.
Anagallis arvensis. Fägre ut. närm. lokaluppg. (Rudberg 1902 s. 31).
Gentianella amarella. Staversås (1894 An & Ln, belägg i M, jfr Rudberg 

1902 s. 16, numera utg.).
G. campestris. Södra Häljatorp, örtbacke, rikl. (1940, 1946, belägg i M); 

Nolhagen, strax Nö om källaren i skogen, 1 ex. (1948) o. V om ladugården, 
vid vägen, några få stånd (1950); Staversås (utg.); Valla Västergården 
(Philip Wallenius); Fägre ut. närm. lokaluppg. (1887 Elvira v. Land
wüst).

Menyanlhes trijoliata. Allm.
Fraxinus excelsior. Allm.
[Convolvulus arvensis. Moholm.]
Calystegia sepium. Högelid (1946; 1957!); Stång-Vassbacken, vid kul- 

verten, kanalens ö-sida (1946); Vikängen, hygge med Pteridium i barr
blandskog, invid ödetomt (1956 Ht). Förvild.

Polemonium coeruleum. Ekagärdet, längs dike vid banan, även vitblom
mig, rikl. (Ht). Förvild.

Lithospermum arvense. Flst. i åkrar. N om Fägre anhalt (1957 Ht); 
Mjösäter, N om Ekagärdet (1957 Ht); Ormskogstorp (1957 Ht); Stång, 
Händels-skolan (1946); S. Tellåsen (1957 Ht); Valla, Nolgården (?) (1946); 
Vrå-Torsberg (1946).

Echium vulgäre. Valla banvaktsstuga-Fägre, åker vid gamla vägen, enst. 
ex. (1940).
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Borago officinalis. Stenhagen (1937, i M).
Anchusa arvensis. Allm.
A. officinalis. Kyllebacke (förr enl. Ln); Fägre ut. närm. lokaluppg. 

(1890 An).
Myosotis arvensis. Allm.
M. discolor ssp. versicolor. Staversås (Ln, utg.); Fägre ut. närm. lokal

uppg. (1882, 1892 An, belägg i M enl. K. Ht).
M. hispida. T. allm.? (föga antecknad).
M. laxa ssp. caespitosa. Allm.
M. palustris. Allm.
M. strida. T. allm.
Asperugo procumbens. Kylle (1850-talet?).
Ajuga pyramidalis. T. allm.
Scutellaria galericulata. Allm.
Glechoma hederacea. Fägreboda, S om manbyggnaden; äng vid kanalen 

mitt för Bygården. Yäl även annorstädes, fast ej antecknad (Ht).
Prunella vulgaris. Alim. Uppträder här o. där även med vita blommor.
Galeopsis bifida. Allm.
G. ladanum. T. allm.
G. speciosa. Allm.
G. tetrahii. Allm.
[Lamium album. Mo: Moholm, kvarnen (1938, belägg i M enl. K. Ht, 

fortfarande kvar 1950).]
L. amplexicaule. Allm.
L. hybridum. Stenhagen (1937, i M enl. K. Ht).
L. moluccellifolium. T. allm.
L. purpureum. Allm.
Leonurus cardiaca. Fägreboda, vid manbyggnaden, på backen framför 

densamma, vid ladugården o. hönshuset (1946-1949; fortfarande kvar 
1956!); Kyllebacke (1890 Ln, utg.); Stångs by (1947 Ln, 1953); Valla (Phi
lip Wallenius, utan uppg. om tidpunkt för iakttagelsen); Fägre ut. närm. 
lokaluppg. (1890 An, belägg i M enl. K. Ht).

Stachys palustris. T. allm.
S. silvatica. Fägreboda, hassellunden (!).
Satureja vulgaris. Jonsboda kanalbro — östergården, i diken på båda 

sidor om vägen, en lång sträcka (från kröken nära Jonsboda nästan ända 
fram till östergården).

Thymus serpyllum. Fägremo ± allm. Med lägre frekvens även i andra 
delar av socknen, såsom vid Korsbacken; Kylle, ängsbacke (Ht); Mjösäter, 
Lampa, backen vid gamla vägen; Valla, »Kjellbergs backe» m.fl. lokaler.

Lycopus europaeus. Allm.
Mentha arvensis. Allm.
Hyoscyamus niger. Kyllebacke (förr enl. Ln, nu utg.); gamla kyrko

gården (slutet av 1880-talet); posthuset (1949); Fägre ut. närm. lokaluppg. 
(1890 An).

Solanum dulcamara. Fägreboda, vid Viken; Fägreån, Vassbacken- 
Holmen (!); Lanthöjden, vid kanalen; Vassbacken, kanalavloppet (!).
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S. nigrum. Misten (Sjögrens trädgård); Mjösäter (Hösa-Fredriks), i 
blomsterrabatt (1945, 1948, 1949); Staversås, i potatisåker (1949 Ln); 
Stenhagen (belägg i M enl. K. Ht); Stång, Lövhyddan, i trädgård (1952).

Verbascum nigrum. Häljatorps-skogen, spars. (1946); Valla Västergården 
(1890 Ln, utg.).

V. thapsus. Fägreboda, grönstensknallarna N om gården, särsk. på den 
västligaste av dessa, här rikl. (1); Lläljatorp (1930-talet enl. Ln); Lindön (1); 
Staversås (Ln); Valla Västergården (Ln).

Linaria vulgaris. T. allm.
Chaenorrhinum minus. Fägre anhalt (1947, då rikl.). [Mo: Moholms sta

tion (1946; 1956!).]
Scrophularia nodosa. T. allm.
[Limosella aquatica. Ekeskog: Tåtorp (Ln). Trästena: Hallandsberg, 

Ymsen (Ln).]
Veronica agrestis. Posthusets trädgård (1953); Stenhagen (1937, i M enl.

K. Ht). [Töreboda, i ett fåtal ± miss-skötta trädgårdar i samhället 
(Lbg).] Arten torde väl knappast vara så sparsamt företrädd inom socknen, 
som ovanstående fyndnoteringar ge vid handen. Uppgiften från Töreboda 
synes dock tyda på att den kanske icke är så vanlig i området, som man 
skulle vara böjd att tro. (Ht.)

V. arvensis. Allm.
V. beccabunga. I bäckar o. diken. Kring Jonsboda flst. rikl.; Källebacken; 

Stång, Händlaängen o. strax ö om Krakabacken; Stångsbäcken (!); Valla 
flst. (belägg i M enl. K. Ht).

V. chamaedrys. Allm.
[V. longijolia. Moholm (1937, i M enl. K. Ht).]
V. officinalis. Allm.
V. persica. Fimmerstad (1941, uppg. med frågetecken); Valla Sörgården, 

i trädgården på ett par ställen (1950 Lbg, belägg i M, senare förgäves efter
sökt).

V. scutellala. Allm.
V. serpyllifolia. Allm.
V. verna. T. allm.
Melampyrum pratense. Allm.
M. silvaticum. Allm.
Euphrasia brevipila. Allm.
Odontites verna. T. allm.
Rhinanthus minor. Allm.
Rh. serotinus ssp. vernalis. Karshult; Mjösäter (nära skomakare Walle- 

nius’), vid dike.
Pedicularis palustris. Fägreboda, kärr vid hassellunden Nö om gården 

o. sankäng strax V om densamma (!); kärr S om Staversås (förr enl. Ln, nu 
utg.); Valla, dikeskant (1923 Yngve Nordwall); kärr Vassbacken-Holmen 
(1890-talet, nu utg.).

P. silvatica. Kosöva, Pirshagen, åkervall (1886 förf. & Harald Nord- 
wall, belägg i M, kvar ännu på 1920-talet); Staversås (förr enl. Ln). [Tö
reboda: Skinnarviksfall, sankäng (1957 Ht).]
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Lathraea squamaria. Lundområdet Nö om Fägreboda, 1'lst. (1950 
Lbg, belägg i M enl. K. Ht). Här även f. nivea, c. 10 »stjälkar» (1951 
Lbg).

Pinguicula vulgaris. Kosöva, S om Källebacken, diken med källdrag 
på fälten i mokanten (!) o. litet kärr strax S om »gröna vägen»; Pirshagen; 
Staversås (Ln, utg.); Östergårdens björkdunge V om Kosöva.

Utricularia intermedia. Fägreboda, kärr vid Viken S om gården (!). 
[Halna: stranden av Viken, bukten vid Fägre-gränsen.j

U. minor. Täppan, damm i grusgrop, ster. (Ht). [Moholm (An, i M enl. 
K. Ht).]

U. vulgaris. Fägreboda, bäck o. kärr utmed densamma vid Viken (!); 
Fägreån, Vassbacken Holmen (belägg i M enl. K. Ht); Haraldstorp, damm; 
Holmen, kvarndammen (Ht); Vassbacken-Påvelstorp, vägdike. [Moholm 
(i M enl. K. Ht).]

Plantago lanceolata. Allm.
P. major. Allm.
P. media. T. allm.
Galium aparine. Flst.
G. boreale. Allm.
G. mollugo. Allm.
G. mollugo x verum. Ej sälls,
G. palustre. Allm.
G. uliginosum. Allm.
G. Vaillantii. Allm.
G. verum. Allm.
Sambueus racemosa. Torsberg, förvild. (Ht).
Viburnum opulus. Lundområdet NÖ om Fägreboda (1); Ängelsmosse, 

randskog av asp i ö (Ht).
Linnaea borealis. T. allm. på Fägremo. Flst. också i andra barrskogs

områden, såsom NV om Fägreboda (Ht); Häljatorps-skogen (Ht); Orm
skogen.

Lonicera xylosteum. Lundområdet NÖ om Fägreboda, vanlig (!); Tors- 
berg (!).

Valeriana sambucifolia. T. allm.
Succisa pratensis. Allm.
Knautia arvensis. T. allm. allm.
Campanula palula. Trädesåkrar, dikesrenar, vägkanter, banvallar etc. 

Banäng (Ln); utmed järnvägen (i M enl. K. Ht); Kylle (1946); S om Käll- 
torp (Ln); Mjösäter, Töreboda-vägen, V om Ekagärdet (1944, 1945, 1947, 
1950; 1957!); Ormskogen-kanalen (Ln); Staversås (Ln); S om Staversås 
(1949); Staversås-Källtorp (t. rikl. under de senaste 10 åren, anteckn. 
gjord 1949); Stång (1946); Täppan, flst. (1888, 1954; 19571); Vrå (Ln); 
Ängen (1957 Ht).

C. persicijolia. T. allm.
C. rapunculoides. T. allm.
C. rotundifolia. Allm.
C. trachelium. Ängsmarksparti S om lilla byvägen till Mjösäter nära
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S-kanten av Ormskogen, V om järnvägen o. Töreboda-vägen, spars. (1954), 
d:o, bland asp- o. björkbuskar, några ex. (1957 Ht).

Jasione montana. Kyllebacke (förr enl. Ln); Rödjan, på sand utmed 
rågåker i mokanten, en lång sträcka (1957 Ht); grustag i åsen Stenbäcken- 
Källebacken (1946, 1947, kvar 1949); Fägre ut. närm. lokaluppg. (1890 An). 
[Ekeskog: Mockeltorp (i M enl. K. Ht).]

Lobelia dortmanna. I sjön Viken, allm.
Bellis perennis. Gamla kyrkogården, förvild. (1956 Ht).
Solidago virgaurea. Allm.
Erigeron acre. Högelid; Källebacken, sandhed (torr vall) o. grustag (!); 

Mjösäter, Lampa, backe vid gamla vägen; Motomten, sandhed; Ormskogs
torp, vall (Ht); Skinnarudsfall, d:o (Ht); grustag i åsen Stenbäcken-Källe- 
backen (!); Åkersberg-Karshult, vall (Ht).

[E. canadense. Töreboda: bangården, rikl. (Lbg).]
Filago arvensis. Högelid; grustag i åsen Stenbäcken-Källebacken, 

rikl. (!). [Ekeskog: Tåtorp (i M enl. K. Ht).]
Antennaria dioeca. Allm.
Gnaphalium silvaticum. T. allm.
G. uliginosum. Allm.
Bidens cernua. Fägreån, allm. (!); Jonsboda, Oskar Magnussons damm, 

rikl.; Vassbacken, ruddammen. [Bäck: Ymsen (i M enl. K. Hr). Trästena: 
Nyrud (i M enl. K. Ht). Töreboda: Iglasjöns n. strand (rikl. 1949-1950, 
de senaste två åren totalt försvunnen, Lbg).]

B. tripartita. Allm.
Anthemis arvensis. Staversås (förr, ej sedd sedan 1890-talet, Ln). [Trä

stena: åkerfält () om Trästenabergen (1887).] Jfr Skärman 1924 s. 233: 
»synes i västra Amnehärad nära nog saknas».

A. tinctoria. I åkrar, vallar, grustag, på banvallen längs stambanan o. på 
vägkanter etc. T. allm.

Achillea millefolium. Allm.
A. ptarmica. Allm.
Chrysanthemum leucanthemum. Allm.
[Ch. segetum. Töreboda: bangården (6 ex. 1956, nu utrotad med klorex, 

Lbg).]
Ch. vulgäre. Fägreboda, ödetorpet Roten, i den gamla trädgården (1948); 

Kyllebacke (förr enl. Ln); Ormskogen, Töreboda-vägens Ö-sida, ett sten
kast S om banvaktsbostället (1946, sedermera ej återfunnen); Valla Väster
gården, i trädgården (1946). [Trästena: Hallandsberg. Töreboda: vid 
ett torp under Sötåsen strax N om Fägre-gränsen, landsvägskant.]

Tripleurospermum maritimum var. inodorum. Allm. Ett av socknens 
vanligaste åkerogräs.

Matricaria matricarioides. Allm.
M. recutita. T. allm.
Artemisia absinthium. Korsbacken, vid gården (1946); Kyllebacke (förr 

enl. Ln); Lövängen nära Humstorp, vid gården (1948); vid ett ställe Nö 
om Motomten, i trädgård (1946); Nolhagen (1948); Staversås (förr enl. Ln, 
sedd av förf. 1941); Stångs by, Nolgården (1946, 1947, 1948); d:o, Sör-
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gården (1940, 1946, 1947); d:o, vid nya vägen NY om bron över Stångs
bäcken (1949, 1950); Åkersberg, vid ladugården (1947).

A. campestris. Grustag i åsen Stenbäcken -Käliebacken, spars. (1).
A. vulgaris. T. allm.
Tussilago jarjara. Allm.
Arnica montana. T. allm.
Senecio silvaticus. T. allm. över hela socknen på ståndorter av olika slag, 

särskilt på hyggen i barrskog (Fägremo, Mistaskogen, Ormskogen osv.).
S. viscosus. T. allm., i synnerhet utmed stambanan men förekommer 

även mångenstädes på vägkanter, i grustag, vid ladugårdar osv., ofta till
sammans med föreg. art.

S. vulgaris. Allm.
Arctium minus. T. allm. Huvudsaki. vid ladugårdar.
[A. tomentosum. Töreboda: Gubbero o. tegelbrukets lergrop, rikl. (Lbg).]
Carduus crispus. Fägreboda flst.: köksväxtland NV om manbyggnaden, 

ladugårdsbacken, grönstensknalle N om gården (!), S om gården o. vid 
Ryorna strax N om gränsen mot Ekeskog.

Cirsium acaule. Staversås (1890-talet enl. Ln, för länge sedan utg.); 
Fägre ut. närm. lokaluppg. (1890, 1891 An, även f. caulescens).

C. arvense. Allm.
C. heterophgllum. Göta kanal (1937, belägg i M enl. K. Ht), d:o, V om 

kanalen, bland ungaspar, ett bestånd om c. 20 m2 (1944, 22 blommande 
stånd 1946, blott 3 1949), N om Stångs kanalbro, kanalens Y-sida, sumpig 
blandskog asp-björk (1956 Ht, antagl. samma lokal som föreg., nästan 
uteslutande bladskott, en enda blomknopp iakttagen); Karshult-Åkers- 
berg, skogsäng vid bäck nära Halna-gränsen, 2 små, övervägande sterila 
bestånd (med 2 resp. 3 blommande ex. 1947); SV om Värslatorp, sumpig, 
örtrik björkskog ö om Harstensmossen, rikl. men steril (1956 Ht).

C. palustre. T. allm.-allm.
C. vulgare. T. allm.-allm.
Centaurea cyanus. Allm.
C. jacea. Allm.
C. scabiosa. Fägreboda, grönstensknallarna N om gården (1); Högelid, 

enst. ex.; Jonsboda, ö om kanalen; Källebacken, flst. (!); Skinnarudsfall, 
sandig vall (Ht); Vassbacken-Bygården, träda.

Lapsana communis. Allm.
Hypochoeris maculata. T. allm.
Leontodon aulumnalis. Allm.
Tragopogon pratensis. Allm.
Scorzonera humilis. T. allm.
Sonchus arvensis. Allm.
S. asper. Allm.
S. oleraceus. Allm.
Lactuca muralis. T. allm.
Crepis praemorsa. Fimmerstad (i M enl. K. Ht); Fägreboda, lundområdet 

Nö om gården; Nolhagen, kanalbanken (1887: belägg i M, 1946: vidsträckt 
bestånd, rikare än förr).

C. ledorum. Allm.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 1



IllKÄRLVÄXTFLORAN I FÄGRE SOCKEN

ANVÄND LITTERATUR.

Almquist, Erik, Växtgeografiska bidrag. 4. Västergötland. — Bot. Not. 
1921. Lund 1921.

Granlund, Erik, Några växtgeografiska regiongränser. — Geogr. Ann. 
1925. Stockholm 1925.

Hultén, Eric, Atlas över växternas utbredning i Norden. Fanerogamer 
och ormbunksväxter. — Stockholm 1950.

Hylander, Nils, Förteckning över Nordens växter utgiven av Lunds 
Botaniska Förening. 1. Kärlväxter. — Lund 1955.

Hård av Segerstad, F., Sydsvenska florans växtgeografiska huvud
grupper. — Malmö 1924.

Kjellberg, G., Kärlväxternas ståndorter och utbredning i Västergötland. 
— Medd. Göteb. Bot. Trädg. IV (1928). Göteborg 1929.

Lundqvist, G., Högbom, A., & Westergård, A. H., Beskrivning till kart
bladet Lugnås. — Sv. Geol. Unders., Ser. Aa, N:o 172. Stockholm 
1931.

Rudberg, Aug., Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och kärl
kryptogamer. — Mariestad 1902.

Skärman, J. A. O., Bidrag till nordöstra Västergötlands flora. — Sv. Bot. 
Tidskr., 18 (1924). Uppsala 1924.

Svensk Uppslagsbok, 10. — 1949 års uppl. Malmö 1954.
Westergård, A. H., Högbom, Alvar, & Willén, Nils, Beskrivning till 

kartbladet Mariestad. — Sv. Geol. Unders., Ser. Aa, N:o 163. Stock
holm 1925.

Westergård, A. H., & Johansson, H. E., Beskrivning till kartbladet 
Töreboda. — Ibid., Ser. Aa, N:o 139. Stockholm 1915.

Westergård, A. H., Johansson, H. E., & Willén, N., Beskrivning till 
kartbladet Karlsborg. — Ibid., Ser. Aa, N:o 162. Stockholm 1926.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 52, H. 1. 1958.

STUTEKÄRRET PÅ GLAHÖJDEN I SYDVÄSTRA 
VÄRMLAND.

AV

SVEN FRANSSON.

Inledande ord om Glaliöjden.

Hård av Segerstad (1948, 1952) beskriver ett växtgeografiskt 
särpräglat område i sydvästra Värmland, Glahöjden, beläget kring 
vattendelaren mellan Bvälvens och Upperudsälvens vattenområden. 
I stora delar ligger detta område mer än 200 m högre än lågtrakterna 
i nordost och sydväst, och även gentemot omgivningarna i övriga 
riktningar är det ett högland. Dess högsta delar överstiga 300 m ö.h.

Ur geologisk synpunkt är området tudelat. Dess nordvästra delar 
uppbyggas av gnejser, medan dess sydöstra partier uppfyllas av 
norra delen av den s.k. Gillbergaskålen (Magnusson 1929). Denna 
skålbildning består inom Glahöjden huvudsakligen av leptiter, gra
niter och grönstenar.

Det i relation till omgivningarna höga läget ger Glahöjden ett kal
lare och nederbördsrikare klimat. Det kärvare klimatets inverkan 
på vegetationsperiodens längd kan man lätt övertyga sig om vid en 
resa från Glavsfjordsdalen upp till någon del av höjdområdet under 
våren; lövsprickningen är alltid något senare uppe på höjden än 
nere i dalen. Skillnaden i nederbörd är likaså markant. För åtta år 
(1946-53) föreligga nederbördsuppgifter för Gränsjön (280 m ö.h.) 
uppe på Glahöjden och Arvika (51 m ö.h., 1,5 mil ONO om Grän
sjön) i Glavsfj ordsdalen. För denna period är skillnaden i årsmedel- 
nederbörd mellan de båda orterna 243 mm (860 resp. 617 mm). 
Därtill kommer att motsvarande skillnad mellan vissa andra orter 
i de båda områdena bör vara ännu större (jfr karta hos Sjörs 1948 
s. 26).

Även ur kulturgeografisk synpunkt är Glahöjden särpräglad. Här 
Sv. Dot. Tidskr., 52 (1958) :1
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var nämligen platsen för en av Sveriges sydligast belägna finnbe- 
byggelser. Dess odling under 1800-talet har skildrats av Ernvik 
(1951). Området har i alla tider varit glest befolkat och utgjorde till 
mitten av 1500-talet en naturlig gräns mellan Värmland och Dal 
(Stolpe 1933 s. 12).

Områdets växtgeografi har beträffande kärlväxterna utförligt stu
derats av Hård (1952). Dess växtgeografiska särprägel kan samman
fattas i följande punkter:

1. Nordliga växter, som saknas eller äro sällsynta i lågtrakterna 
norr om Glahöjden, ha här exklaver resp. områden med ökad 
frekvens. Hit höra främst mvrväxter såsom Betula nana, Carex glo- 
bularis, C. livida, Juncus stygius (fig. 1) och Salix lapponum.

2. Näringsekologiskt fordrande arter gynnas av grönstensföre- 
komsterna och den mera brutna topografien i områdets sydöstra de
lar. Till dessa höra bl. a. rikkärrarter såsom Eriophorum latifolium 
och Carex pulicaris.

3. Några subatlantiska arter förekomma på nordliga utpostlokaler 
inom området. Dessa äro Erica tetralix, Festnca altissima och Eleo- 
charis multicaulis. Som en intressant kontrast till dessa arters före
komst finnes Ledum palustre, en östlig representant, på åtskilliga lo
kaler främst inom höjdens östra delar.

4. Av odlingen gynnade arter äro sällsynta eller saknas.

På grund av de nordliga arternas höga frekvens för Hård (1952 
s. 83) Glahöjden till det område där den kraftigaste brytningen mel
lan sydliga och nordliga arter äger rum i Värmland, eller med andra 
ord området kring den biologiska norrlandsgränsen (Du Rietz 1935 
s. 2, Fries 1948).

Ännu ett karaktäristiskt drag för Glahöjden må påpekas. Dess 
västra delar äga myrar, som äro större och flera, än vad som är nor
malt i sydvästra Värmland (top. kartbladet 70 Arvika, Hård 1952 
s. 51). Detta står förmodligen i samband med nederbördsfördel- 
ningen. Dessa myrar intaga ett ur växtgeografisk synpunkt intres
sant läge. I Dalsland, ett stycke söder om Glahöjden, vidtager näm
ligen sydvästsvenska myrtyper med Narthecium i spetsen för en 
rad subatlantiska myrväxter och myrväxtsamhällen. Ett stycke norr 
om Glahöjden och norr om den biologiska norrlandsgränsen härskar 
en annan myrvegetationstyp, den nordsvenska soligena myren. 
Dessa myrtyper ha en del drag gemensamma, men stora olikheter

Sv. Hot. Tidskr., 52 (1958):!8 - 583371
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Fig. 1. De värmländska fyndorterna för Junciis stygius. Stutekärret har markerats 
med +. Juncus stygius är ett exempel på en i landskapet nordlig art med utbrednings- 
exklav inom Glahöjden. Efter Hård av Segerstad 1952, med tillägg av +-tecknet.

finnas. Ur vegetationsgeografisk synpunkt äro därför Glahöjdens 
myrar av intresse för bedömandet av var och hur denna övergång 
mellan nordlig och sydvästlig myrvegetation sker. Vilken ställning 
de intaga mellan de båda myrtyperna är av intresse även för drag
ningen av den biologiska norrlandsgränsen.

På förslag av professor G. E. Du Rietz började jag sommaren 
1954 en undersökning av Glahöjdens myrvegetation. Jag lämnar 
här ett preliminärt meddelande över några iakttagelser från ett kärr 
norr om Ulvsjön i Silbodals socken, som kan tjäna som ett exempel 
på myrvegetation inom Glahöjden.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



Termer och metoder.

I denna uppsats användes flarkbegreppet enligt den relativt snäva 
begränsningen hos Sjörs (1946 s. 57): »Med flark avses i den föl
jande framställningen begränsade blöta partier, intagna av gles, 
svagt torvbildande kärrvegetation, vilka omväxla med uppdäm- 
mande torrare partier i ett myrkomplex.» Termerna ombrogen, 
soligen och topogen användas enligt von Post & Granlund (1926). 
I vegetationsbeskrivningen användas dels Du Rietz’ rikkärr-fattig- 
kärr-indelning (Du Rietz 1942 a och b, 1945, 1948, 1949, 1954, 
Waldheim & Weimarck 1943, Waldheim 1944), dels Sjörs’ fast- 
matt-mjukmatt-lösbotten-indelning (Sjörs 1948 s. 61—64). Asso- 
ciationsbegreppet användes enligt Du Rietz (1936). Associationerna 
få endast betraktas som preliminära. Att jag ej använder namn med 
ändeisen -etum beror dock icke enbart härpå; jag anser det i princip 
felaktigt att använda sådana benämningar vid en rent lokal vege- 
tationsundersökning. De böra reserveras för associationer av regio
nal räckvidd; vad jag här beskriver är ju endast några få »segment» 
av en sådan association, om vars regionala giltighet jag ännu intet 
vet. Associationsbeskrivningarna, liksom vegetationsbeskrivningarna 
i övrigt, tjäna endast att exemplifiera vissa förhållanden i kärrets 
vegetation. Vid fältarbetet ha den i nutida svensk vegetationsforsk- 
ning brukliga rutstorleken 0,25 m2 och Hult-Sernander-Du Rietz’ 
femgradiga täckningsgradsskala använts. Nomenklaturen följer för 
kärlväxterna Hylander (1955), för vitmossorna Waldheim (1944) 
och Du Rietz (1945), för bladmossorna Jensen (1939) och för le
vermossorna Arnell (1956).

Ulvsjömyren.

Såsom framgår av fig. 2 äger den nordöstra delen av Silbodals 
socken en starkt bruten topografi. Områdets berggrund består av 
gnejser. Det är beläget över högsta marina gränsen. Den brutna topo
grafien orsakas dock till allra största delen av berggrundsformatio- 
nerna, ehuru marken är osvallad. Området tillhör Glahöjdens myr
rikaste och är ur växtgeografisk synpunkt speciellt intressant genom 
läget av Erzca-lokalerna (fig. 2). På grund av de topografiska för
hållandena äro myrytorna sällan stora eller enhetliga. En sådan av 
någorlunda storlek finnes emellertid kring Ulvsjön. Dess största 
längd överstiger dock ej 3 km, och man kan skilja mellan åtminstone 
tre mer eller mindre väl begränsade myrpartier, av ortsbefolkningen

So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 2. Del av top. kartbladet 70 Arvika med samtliga Glahöjdens £nc«-lokaler inlagda 
och sockengränserna starkare ifyllda. Särtryck ur generalstabskartan, reproducerad 

med tillstånd av Generalstabens litografiska anstalt, Stockholm.

kallade Ulvsjömossen, Fallemossen och Stutögemossen. Som en 
sammanfattande benämning på myrmarkerna kring Ulvsjön an
vänder jag i det följande Ulvsjömyren. Denna är omväxlande om- 
brogen, soligen och topogen. Sammanhängande mossevegetation 
finnes främst omedelbart sydsydost om Ulvsjöns sydspets och kring 
de tre tjärnarna i myrens västra del (fig. 2). Avrinningen sker genom 
bäckar i sydväst och nordväst. De hydrografiska förhållandena äro 
dock ej närmare studerade.

Myrens mossevegetation kännetecknas av en påfallande rike
dom av Trichophorum caespitosum ssp. austriacum samt Sphagnum- 
arterna magellanicum och rubellum. Kantskogen är svagt utbildad och 
saknar fullständigt Ledum palmtre. Vidare saknas, enligt vad jag 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 1
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hittills kunnat konstatera, Erica tetralix, Sphagnum imbricatum och
S. papillosum (som dock finnas i kärrvegetation). I dessa avseenden 
är tydligen Ulvsjömyrens mossevegetation intermediär mellan 
Skagershultmosse-typens och Komosse-typens subformationer en
ligt Du Rietz’ regionala mosseindelning (1949). Likheten med båda 
typerna är det dominerande inslaget av Trichophorum, Sphagnum 
magellanicum och S. rubellum. Olikheterna äro gentemot den först
nämnda frånvaron av Ledum-beväxt kantskog, gentemot den sist
nämnda avsaknaden av bl. a. Erica, Sphagnum imbricatum och 
S. papillosum.

Hård uppger ej Erica för Ulvsjömyren. Denna hyser emellertid 
åtminstone tre lokaler för arten, vilkas läge framgår av fig. 2. Av 
dessa lokaler är den nordvästligaste den rikaste och intressantaste. 
Det kärr, i vilket klockljungen här förekommer, utgör en väl av
gränsad del av Ulvsjömyren, som jag efter en myrgöl i närheten, 
Stutögat, i det följande benämner Stute k ärret.

Stutekärrets topografi.
Stutekärret mäter i öst-västlig riktning ca 450 m (stegning). Där 

grundvattnet i öster först når markytan är marken sluttande, och 
kärret är sålunda soligent. Grundvattnet går i dagen »diffust», dvs. på 
stor yta, utan att koncentreras till någon källa. Denna östra, proximala 
del (fig. 3), som är omkring 30 m bred, övergår västerut successivt 
i ett kärrparti, till stor del bestående av ytor med naken torv. Vattnet 
härifrån samlas upp av en bäck, som omkring 250 m i västlig rikt
ning rinner i torv, genom vilken den här och var eroderat sig ned till 
underliggande fastmark. Denna bäck är i hela sill lopp omgiven av 
kärrvegetation, vars bredd varierar mellan 10 och 40 m. Där den 
är bredast, är en antydan till flarkstruktur märkbar. Bäcken myn
nar i ett 125 x 125 m stort, rundat kärrparti, vilket utgör en väl be
gränsad enhet. Här är en tydlig flarkstruktur utbildad (1ig. 4). I den 
nedre och sydvästra delen av detta kärrparti samlar sig vattnet efter 
hand till en avloppsbäck, som rinner ut från Stutekärrets västra 
kant.

Såsom framgår av tig. 4 är flarkarnas parallellitet väl utbildad i 
kärrets nedersta del. De äro dock något böjda, med konvexsidan 
riktad mot bäckutflödet. Väl utbildade finnas sex sådana flarkar 
inom en sträcka av 90 m, dvs. med ett avstånd mellan deras mitt av 
omkring 15 m. Såvitt jag kan finna faller denna flarkstruktur inom 
Sjörs’ definition av llarkbegreppet (jfr ovan). Samme författare

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 3. Stutekärrets översta och östra del. Det täta Phragmites-beståndet döljer en 
tämligen artrik vegetation med bl. a. Dactylorchis Traunsteineri, Eriophorum lati- 
folium, Erica tetralix, Sphagnum subfulvum och Drepanocladus badius i ett nordligt 
betonat samhälle med Molinia coerulea och Sphagnum papillosum som viktigaste 

dominanter. — Förf. foto 3.8. 1955.

(1946 s. 58) har sammanfattat diskussionen kring flarkarnas upp
komst och även givit en översikt över deras geografiska utbredning 
(1948 s. 263-264):

»De äkta flarkarna äro i Bergslagen bundna till liumida områden, och 
det ligger nära till hands, med hänsyn till deras förekomstvillkor, att 
sammanställa deras förekomst med humiditeten. Se vi på flarkarnas ut
bredning i stort finna vi emellertid att de äro utpräglat nordliga och såvitt 
känt saknas även i de humidaste delarna av S Sverige. I övre Norrland och 
N Finland ha de en enorm utbredning även i de nederbördsfattiga trak
terna. Det föreligger tydligen ett samband mellan flarkbildningen och det 
kallare klimatet, närmast med den sena snösmältningen, som gör att mark- 
blötan blir mycket riklig långt in i den korta vegetationsperioden.» I

I sydvästra Värmland i övrigt har jag inte funnit någon som helst 
motsvarighet till dessa flarkar i Stutekärret. Det ligger nära till hands 
att tolka dem som en följd av kombinationen kort vegetations
period och hög nederbörd. Tills vidare är dock för litet känt om den 
lokala fördelningen av nederbörd och temperatur inom Cdahöjden 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 4. Stutekärrets västra och nedersta del har en väl utbildad flarkstruktur med 
parallellt gående tlarkar och kärrvallar, anordnade vinkelrätt mot kärrets allmänna 
lutningsriktning. Sommaren 1955 voro flarkarna nästan helt uttorkade. — Förf. foto

3.8. 1955.

för att detta med någon större säkerhet skall kunna fastslås. Dessutom 
är en detaljerad, topografisk såväl som stratigrafisk, kartläggning av 
kärret önskvärd.

Stutekärrets vegetation.

Kärrets proximala, starkt sluttande parti är beväxt med Molinia- 
fastmattor. Det kan betecknas som ett »backkärr». Längre ned till
komma lösbottnar och mjukmattor. Fastmattornas och lösbottnar
nas vegetation beskrives närmare nedan under rubrikerna »Moli- 
nia coerulea-Sphagnum subfulvum-associationen» och »Juncus stg- 
gius- Rhgnchospora fusca - associationen».

Denna del av kärret är den ur floristisk synpunkt intressantaste. 
Holt inskränkta hit äro Dactylorchis Traunsteineri, Sphagnum con- 
tortum och S. subfulvum. Vidare är här Molinia coerulea-Sphagnum 
subfulvum - associationen vackrast utbildad, k ig. 3 är från denna del 
av kärret. Såsom framgår av denna spelar Phragmites communis 
en dominerande fysionomisk roll.

Mjukmattorna äro bäst utbildade i en gränszon mellan den i söder
So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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angränsande mossen och de i kärret centralt belägna fastmattorna 
och lösbottnarna. Detta läge och nedan nämnda artsammansättning 
gälla för mjukmattorna i hela kärret.

Mjukmattorna äro fattigkärr. Som fältskiktsdominanter uppträda 
omväxlande Cenex lasiocarpa, C. rostrata, Menyanthes trifoliata, 
Phragmites communis och Rhynchospora alba. Allmänt förekom
mande äro dessutom Carex limosn, C. livida, Drosera anglica och 
Myrica gale. Allmännaste bottenskiktsdominanter äro Sphagnum 
Dusenii och S. papillosum, här och var avlösta av S. imbricatum och 
S. Lindbergii.

Kärrvegetationen i den bäck, vari vattnet från kärrets översta del 
samlas, bestar huvudsakligen av lösbotten- och mjukmattsamhällen, 
medan fastmattsamhällena spela en underordnad roll och mera 
sällan äro typiskt utbildade. Lösbottenvegetationen växer här ofta i 
djupt vatten; även själva strömfåran är bevuxen av lösbottenarter. 
I denna del av kärret växte 1954 några individ av Hammarby a 
paludosa. I övrigt hänvisas beträffande lösbottnarna till »Juncus 
stygius- Rhynchospora fusca - associationen».

Kärrets nedersta och största del består även den av omväxlande 
lastmattor, mjukmattor och lösbottnar. Fastmattorna och lösbott
narna bilda kärrvallar resp. flarkar. Varken ifråga om artsamman
sättning eller fysionomi äro fastmattorna här lika väl utbildade som 
i kärrets översta parti. De bäst utbildade partierna, vilkas artsam
mansättning framgår av tabell 1:11-15, falla dock rätt väl under 
»Molima coerulea-Sphagnum subfulvum-associationen». De enda 
rikkärrinslag som här finnas äro Eriophorum latifolium, Drepanocla- 
dus badius och Sphagnum subfulvum. Fastmattorna ha här en starkt 
flytande övergång mot en Rhynchospora alba-Sphagnum papillosum - 
dominerad vegetation, som är ett mellanting mellan rikkärr och fat
tigkärr, fastmatta och mjukmatta. Lösbottnarna äro väl utbildade, 
och deras vegetation faller helt inom den nedan beskrivna Juncus 
stygius - Rhynchospora fusca - associationen.

Som nämnt har jag i kärret urskilt två associationer, vilka skola 
närmare beskrivas, emedan de äro av intresse för Glahöjdens växt
geografi. De äro: 1

1. Molinia coerulea - Sphagnum subfulvum - associationen (tabell I).
1 detta samhälle ingå kärrets fastmattor. Preliminära ledarter 

äro Dactylorchis Traunsteineri, Drepanocladus badius och Sphagnum 
subfulvum. Karaktäristisk är kombinationen av dessa och Molinia 
So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Tabell I. Molinia coerulea - Sphagnum subfulvum - associationen.

Rutstorlek 0,25 m2 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15

Betula pubescens .......................... g
Firms silucstris.............................. g
Andromeda polifolia..................... i 1 1 t 1 i i 3 1 1 1
Calluna vulgaris.............................. 1 3
Erica telralix.................................. i 3 1 2 2 2 2 4 i 1 5 3
Myrica gale .................................. i 2 1 1 1 2 1 2 i i 2 i 1
Salix repens.................................. i
Yaccinium microcarpum .... 2 i
V. oxycoccus.................................. i 1 2
V. sp. (steril).................................. 1 1 i i 1 1
Dadylorchis Traunsteineri . . ■ 1 1
Drosera anglica.............................. 1
D. anglica x rotundifolia .... i
D. rotundifolia.............................. i 1 1 2 1 1 i i i i i 1 i 1
Potentilla erecta.............................. i
Carex dioeca.................................. 4 1 1 i 3
C. lasiocarpa.................................. 2
C. panicea...................................... i
Equisetum fluviatile..................... i 1
Eriophorum angustifolium . . . 2 1 i i 1
E. latifolium.................................. 2 3 4 2
E. vaginatum.................................. 1 1 1 2 2 1 i 1
Juncus slygius.............................. 1
Molinia coerulea.......................... 1 5 1 2 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2
Phragmites communis................. 1 1 2 1 1 2
Rhynchospora alba.......................... 5 1 5
Trichophorum alpinum................. 1 3
T. caespitosum ssp. austriacum . 2 t 2 2 2 2 1 2 1

Aulacomnium palustre................. 1
Calliergon stramineum................. i 1 1 1
Campylium stellalum..................... 1 1 i 1 1 1 i
Drepanocladus badius................. 1 i 1 1 1 1 i 1 1 1 i
D. fluitans....................................... 1
D. revolvens .................................. 1
Polytrichum striclum..................... 1
Sphagnum imbricatum................. 5
S. papillosum.................................. 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
S. plumulosum.............................. i i i i 3 i i i
S. rubellum....................................... i i 4 i
S. subfulvum.................................. i 4 5 3
Calypogeia sphagnicola................. i
Cladopodiella fluitans................. i i i i i i
Riccardia latifrons.......................... 1
R. pinguis....................................... • i

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



122 SVEN FRANSSON

caerulea, som är samhällets fysionomiskt tongivande art men ej led
art, då den även förekommer i andra samhällen (sjöstrandsamhäl
len, myrkantsamhällen). I fältskiktet dominerar Molinia, fläckvis 
avlöst av eller samdominerande med Erica tetralix, Myrica gale, 
Eriophorum latifolium och Trichophorum caespitosum ssp. austriacum. 
1 bottenskiktet dominerar mestadels Sphagnum papillosum, som dock 
här och var avlöses av S. imbricatum, S. plumulosum och S. subfulvum. 
Samhället innehåller många rikkärrledarter, nämligen Eriophorum 
latifolium, Trichophorum alpinum, Campylium stellatum, Drepanocla- 
dus hadius, D. revolvens, Sphagnum plumulosum, S. subfulvum och 
Riccardia pinguis. Dessa uppträda emellertid tillsammans med några 
fattigkärrledarter, nämligen Eriophorum vaginatum och Sphagnum 
papillosum.

Nordliga drag i detta samhälle äro Drepanocladus badius och 
Sphagnum subfulvum samt den nämnda kombinationen av rikkärr- 
och fattigkärrkaraktärer (S.jörs 194(1 s. 31, 43; 1948 s. 59, 122-125; 
1952 s. 248; Du Rietz 1949 s. 289). Sydvästliga äro Erica tetralix 
och Sphagnum imbricatum.

Liknande samhällen äro skildrade i många vegetationsbeskriv- 
ningar från norra Skandinavien. En litteraturöversikt linnes hos 
Sjörs (1948 s. 125), till vilken jag hänvisar. Till denna bör dock 
läggas senare utkomna arbeten av Du Rietz (1949 s. 297), Wit
ting (1949 s. 720-723) och Sjörs (1950 s. 187-205; 1952 s. 248-249). 
Det beskrivna samhället från Stutekärret visar en stark anknytning 
till Sjörs’ »Scirpus caespitosus-Molinia-Sphagnum papillosum -War n- 
storfianum-association» från Bergslagen (1948 s. 122). Gemen
samma drag äro de i denna associationsbeskrivning nämnda led
arterna och de båda viktigaste dominanterna Molinia coerulea och 
Sphagnum papillosum, vidare konstellationen av fattigkärr- och rik
kärrledarter samt slutligen stora likheter i artuppsättningen i övrigt, 
i vilken nordliga arter i båda fallen spela en framträdande roll. 
Dessa nordliga arter äro i Bergslagen helt naturligt flera; där till
komma åtminstone Selaginella selaginoides och Tofieldia pusilla. Även 
i Bergslagen ingå i denna association vissa där sällsynta sydvästliga 
arter: Erica tetralix, Sphagnum imbricatum, S. molle. Som en väsent
lig karaktär anför Sjörs utfällning av järnockra. Detta förekommer 
i av samhället upptagna ståndorter även i Stutekärret. De väsentliga 
olikheterna äro att de nämnda nordliga arterna och Caretc pauciflora 
saknas i Stutekärret (den senare finns dock i annat artsällskap).

Av Sjörs’ (1948 s. 119-127) geografiska översikt framgår, att 
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Mo///na-dominerade myrviddsamhällen i Skandinavien ha en nord
lig och sydvästlig utbredning. Den artrika typ, som det här är fraga 
om, är dock rent nordlig, vilket står i samband med förekomsten 
av de nyss nämnda nordliga karaktärerna. Sydgränsen för denna 
typ av kärrvegetation synes någorlunda sammanfalla med den bio
logiska norrlandsgränsen. Motsvarigheter äro okända från hela 
södra Sverige. De synas inte förekomma ens i Kilsbergen (Wald

heim 1944), som eljest ha många nordliga drag i sin flora. De art
rika och artfattiga varianterna av Mo /1 n z«- f a s t m att o r n a äro emeller
tid enligt Sjörs (1. c.) nära besläktade, »och det är också fullt natur
ligt att de västliga arterna förekomma i den artrikare associationen».

2. Juncus stygius - Rhynchospora fusca - associationen (tabell II).
I denna association ingår kärrets lösbottenvegetation. Preliminära 

ledarter äro Juncus stygius och Rhynchospora fusca. Skiljearter mot 
föregående association och mer eller mindre trogna samhället, ehuru 
inte ledarter i ordets strängare bemärkelse, äro Care.v livida, Drosera 
intermedia, Hammarbya paludosa, Utricularia intermedia och U. 
minor. Samhället uppträder oftast i glesa bestånd. Endast i undan
tagsfall förekommer någon art i täckningsgrad o. Ett ilertal arter 
föra en jämn kamp om dominansställningen, vilket gör en socia- 
tionsindelning svår. I tabellen finnes endast Phragmites communis 
i 90- 100 % av rutorna, en följd av den lilla rutstorleken. Med något 
större rutor torde åtminstone Carex livida och Utricularia intermedia 
tillkomma som konstanter. Samhället saknar nästan helt botten
skikt (undantag Riccardia pinguis). På gränsen till andra samhällen 
förekommer dock fragment av sådant (exempelvis Sphagnum auri- 
culatum, S. papillosum, S. plumulosum, Drepanocladus badius, Clado- 
podiella fluitans och Odontoschisma elongatum). Tills vidare räknar 
jag emellertid endast de bottenskiktslösa bestånden till samhället. 
Hammarbya paludosa, Juncus stygius och Riccardia pinguis indicera 
(svagt) samhällets rikkärrkaraktär. Samhällets ståndorter äro flar- 
kar och andra partier med naken torv, i vars vatten järnoekraut- 
fällningar äro rikligt förekommande. Samhällets nordliga arter äro 
Carex livida och Juncus stygius. Sydliga (subatlantiska) äro Drosera 
intermedia och Rhynchospora fusca.

Liknande samhällen äro välkända i nordisk myrlitteratur. De ha 
beskrivits av exempelvis Cajander (1913 s. 117-123), Me lin (1917 
s. 20-51), Malmström (1923 s. 36-40), Osvald (1923 s. 162), 
Nordhagen (1928 s. 368-379), Almquist (1929 s. 118, 122), Thun-
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Tabell II. Junens stygius - Rhynchospora fusca - associationen

Rutstorlek 0,25 m2 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Drosera anglica............................................... 1 i 2 2
D. intermedia................................................... 1 t 2 2
D. rotundifolia............................................... I
Hammarbya paludosa.................................. 1
Menyanthes trifoliata .................................. 3 3 1 1
Nymphaea alba ssp. Candida..................... 2
Sparganium minimum.................................. i
Utricularia intermedia.................................. 2 1 2 2 1 i 1 1
U. minor............................................................ 1
Carex lasiocarpa .......................................... 2 4 4 1 i
C. limosa ....................................................... 1
C. livida........................................................... 1 1 2 1 1 3 1
Eriophorum angustifolium......................... 1
Juncus stygius............................................... 2 1 2 3
Molinia coerulea .......................................... 1
Phragmites communis.................................. 3 3 3 2 1 1 2 4 2
Rhynchospora alba.......................................... 2 1 1 3 3
R. fusca ............................................................ i
Scheuchzeria palustris.................................. 1
Riccardia pinguis.......................................... 1 1 1 1

mark (1942 t.ex. s. 227, 233; 1948 s. 39), Sjörs (1946 s. 65-70; 1948 
s. 137-139; här en utförlig litteraturöversikt), Witting (1947 s. 293), 
Du Rietz (1950a s. 17-18; 1951 s. 92) och Weimarck (1951 s. 277). 
I norra Sverige äro de ytterst viktiga komponenter i myrvegetationen, 
såsom exempelvis i Muddus, »där de jämte med föregående associa
tion närbesläktade lösbottensamhällen torde överträffa alla andra 
myrsamhällen ifråga om areal» (Sjörs 1948 s. 139). De spela en be
tydelsefull roll ännu i Bergslagen (Sjörs l.c.). Söder därom bli de 
emellertid allt sällsyntare men förekomma här oeh var i dråg i högre 
belägna områden såsom på Komosse (Osvald 1. c.) och Blängsmossen 
(Witting l.c.; Du Rietz 1950a s. 17-18). Liknande artkombina
tioner, men utan Carex livida och Juncus stygius eller en av dem, 
torde inte vara sällsynta i södra och mellersta Sverige (jfr exempelvis 
Almquist 1929 och Thunmark 1942). Schematiskt kan man då se en 
övergång från de nordliga lösbottensamhällena med Carex livida och 
Juncus stygius till de sydvästliga med Drosera intermedia och Rhyn
chospora fusca. Stutekärrets lösbottnar intaga en mellanställning 
mellan dessa båda typer genom att de innehålla alla fyra arterna. 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



Växtgeografisk diskussion.

För de flesta växtgeografiskt intressantare arterna framgå artsäll
skap och frekvens av vegetationsbeskrivningen och tabellerna. 
Några tillägg böra emellertid göras. Betula nana är allmän i kärrets 
kantvegetation. Av Dactylorchis Traunsteineri räknade jag 1954 15, 
1955 14 individ. Erica tetralix är ytterst allmän i torrare vegetation i 
hela kärret. Av Rhynchospora fusca funnos 1954 endast några få 
blommande skott, 1955 betydligt flera. Sphagnum auriculatum, S. in- 
undatum, S. subsecundum och Odontoschisma elongatum förekomma 
sparsamt i blötare partier av kärret (flarkar, bäckkanter). Riccardia 
sinuata insamlades 1955 från nyss torrlagd torv.

För att underlätta en växtgeografisk diskussion lämnar jag här 
nedan en översikt över utbredningen i Sverige med speciell hänsyn 
till Värmland och Glahöjden av växtgeografiskt intressantare arter, 
vilka äro påträffade i Stutekärret.

A. Sydvästliga arter.
Drosera intermedia hör till de subatlantiska arter, som i Värmland före

komma i sydväst, utefter Vänerstranden och i Bergslagen. Inom Glahöjden 
äro åtskilliga lokaler kända (Hård 1952 s. 90, 104, 251, 561).

Erica tetralix är i Värmland allmän vid Vänerstranden och har några 
få utpostlokaler inom Glahöjden och Bergslagen (Hård 1940 s. 12; 1947 
s. 342; 1952 s. 90, 91, 308). Samtliga Glahöjdens lokaler äro inlagda på fig. 2. 
Av dessa äro de utanför Ulvsjömyren funna av Hård. Av de tre inom Ulv- 
sjömyren är, som nämnt, Stutekärret den i särklass rikaste. Av Hård 
(1947 s. 342) framgår, att även de av honom upptäckta förekomsterna 
utanför Ulvsjömyren äro ytterst sparsamma i förhållande till Stutekärrets 
förekomst. Det är därför tänkbart att Stutekärret är den primära lokalen, 
varifrån de övriga emanera.

Rhynchospora fusca har i Värmland en utbredningsbild, som påminner 
om den för Drosera intermedia. Dess utbredning är emellertid mera »diffus» 
(Hård 1952 s. 90). Inom Glahöjden synes den vara något sällsyntare än 
Drosera intermedia.

Sphagnum auriculatum’s svenska lokaler äro kartlagda av Åberg (1937 
s. 56). Arten är enligt denne i landet sydvästlig men är dock funnen norrut 
till 63:e breddgraden och österut till Uppland. Sedan Åbergs arbete ut
kom, ha nya lokaler tillkommit i Jämtland (Sjörs 1946 s. 67, 75, 81), Dalarna 
och Västmanland (Sjörs 1948 s. 36, 166, flerstädes s. 200-240). Den är i 
Värmland känd från ett tiotal lokaler, vilka samtliga ligga väster om Klar
älven.

S. imbricatum förekommer inom JSrica-regionen både i mosse- och kärr
vegetation (Osvald 1923; Du Rietz 1950a, b och c, 1951) men utanför 
densamma endast i kärrvegetation upp till Bergslagen (Sjörs 1948 s. 36) 
och västra Jämtland (Sjörs 1946 s. 46, 49, 74).
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Riccardia siimala är enligt Arnell (1956 s. 32) inom Skandinavien 
sydlig och ganska sällsynt. Den synes tidigare ej vara funnen i Värmland.

B. Nordliga arter.

Betula nana har enligt Hård (1952 s. 209) följande utbredning i Värm
land: »Allmän i norra och östra delarna. Därjämte ta [ =täml. allmän] inom 
isolerade höjd- och myrområden i sydväst. I lågtrakterna saknas den mesta
dels.» Den är inom Glahöjden allmän men i Glavsfjordsdalen en raritet.

Juncus stygius är allmän i norra Sverige och förekommer, främst inom 
höjdområdena, sällsynt ända ned i landets sydligaste delar (Hård 1924 
s. 174; Weimarck 1951 s. 277). Dess värmländska förekomster framgå 
av fig. 1.

Dactylorchis Traunsteineri är i Värmland tidigare känd endast från de 
norra delarna och från Bergslagen (Hård 1952 s. 195, 496) och ansluter 
sig därigenom till de i landskapet nordliga arterna. Två lokaler väster om 
Karlstad äro tveksamma. Belägen närmare Stutekärret än dessa värm
ländska lokaler är en lokalanhopning i Dalsland (Hultén 1950). Arten är 
ju differentierad i ett flertal typer. Av intresse i detta sammanhang vore, 
om Stutekärrets population kunde anknytas till antingen de dalsländska 
eller de värmländska, förutsatt att dessa äro morfologiskt skilda. Detta 
är emellertid tills vidare icke möjligt (Mattisson in litt.).

Trichophorum alpinum har en vid spridning i Värmland men visar 
tydliga frekvensmaxima i de norra delarna, i Bergslagen och på Glahöjden 
(Hård 1952 s. 456).

Sphagnum Lindbergii har kartlagts av Melin (1913) och Sjörs (1949). 
Enligt den senare förekommer arten någorlunda regelbundet ned till den 
biologiska norrlandsgränsen. Först ett gott stycke norr om denna blir den 
emellertid verkligt allmän (Sjörs 1949 s. 573). Söder om den biologiska 
norrlandsgränsen förekomma ströfynd i Värmland, Uppland, Närke, Dals
land, Östergötland, Västergötland och Skåne. Sedermera ha nya lokaler 
tillkommit i Småland, södra Halland och nordligaste Skåne (Malmer 1951, 
Malmer & Olausson 1956). Malmer misstänker att denna arts utbredning, 
om den vore väl känd, skulle påminna om den för Betula nana. De värm
ländska fynden äro många tack vare undersökningar av Åberg (1933). 
Från Glahöjden voro emellertid tidigare inga fynd kända.

S. subfulvum kartlades av Sjörs i samband med artens beskrivning 
(1944). Kartan visar en utpräglat nordlig art med sydgränsen för dess 
allmännare utbredning vid den biologiska norrlandsgränsen. Ett ströfynd 
i Skåne (Waldheim) föranleder emellertid en misstanke att åtskilliga syd
svenska lokaler skola tillkomma, då artens utbredning blivit bättre känd. 
Arten har åtskilliga lokaler i Värmland men är ej heller den förut känd från 
Glahöjden.

Drepanocladus badius är enligt Jensen (1939) nordlig men funnen på 
lokaler i Dalsland och Småland. Från Värmland var den då ej känd. Seder
mera ha emellertid värmlandslokaler tillkommit i Dalby (Persson 1951 
s. 8) och Gåsborn (Sjörs 1948 s. 204). Liksom följande art torde den vara 
regelbundet förekommande i norra Värmland.
Su. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Odontoschisma elongatum förekommer enligt Arnell (1956 s. 220) i Sverige 
från Bohuslän till Torne lappmark. Den är nordlig och torde vara sällsynt 
söder om den biologiska norrlandsgränsen. Även denna art är av Sjörs 
(1. c.) uppgiven från Gåsborn och av Persson (1951 s. 3) från Dalby.

C. Östliga arter.
Sphagnum contortum visar på Skandinaviska halvön »wenigstens in den 

südlicheren Teilen eine entschieden östliche Verbreitung» (Åberg 1937 
s. 34). Från Värmland äro två lokaler kända inom dess sydöstligaste del. 
Fyndet i Stutekärret är mot denna bakgrund överraskande med tanke på 
kärrets västliga läge och förekomst av Erica. Det finnes därför anledning 
vänta att den stora luckan mellan denna nya lokal och de tidigare kända 
sydöstvärmländska förekomsterna skall kunna utfyllas. Åberg kan ha 
förbisett arten, då den växer i rikkärr, som ju äro Sphagnum-iattiga och 
därför kunna ha förefallit honom mindre intressanta.

I början av denna uppsats nämndes, att det relativt kalla och 
nederbördsrika klimat, som råder inom stora delar av Glahöjden, 
och områdets geografiska läge ganska självfallet ge frågeställningen, 
hur de subatlantiska myrväxterna förhålla sig gentemot nordliga 
och östliga arter. Motsättningen sydligt-nordligt är av intresse för 
frågan var och hur övergången mellan de sydvästsvenska och nord
svenska myrtyperna sker och för dragningen av den biologiska 
norrlandsgränsen. I uppsatsen har endast ett kärr beskrivits. Det 
är därför självfallet att de slutsatser som dragas gälla blott för detta 
och icke för hela Glahöjden. Vidare är det farligt att draga några 
som helst slutsatser av en eller några sällsynta arters förekomst, 
som kan bero på tillfälligheter. I Stutekärret förekomma emellertid 
ett så stort antal arter och andra vegetationskaraktärer av olika geo
grafiskt ursprung, att en sammanfattning och vissa slutsatser kunna 
vara tillåtna.

De nordliga dragen äro många. Flarkbildningarna i kärrets nedre 
del ha endast nordsvenska motsvarigheter. Denna flarkförekomst 
torde vara den sydligaste kända i vårt land. Molinia coerulea- Sphag
num subfulvum- associationen har likaså endast nordliga motsvarig
heter, ehuru den absorberar ett par sydvästliga element. Motsvarig
heter till Juncus stygius-Rhynchospora fusca - associationen utgöra 
ett dominerande inslag i nordsvensk myrvegetation men förekommer 
här och var även i landets södra delar. Nordliga arter i denna asso
ciation äro Carex livida och Juncus stygius. Floristiskt sett äro åt
minstone Sphagnum Lindbergh, S. subfulvum, Drepanocladus badius 
och Odontoschisma elongatum rena sällsyntheter söder om den bio-
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logiska norrlandsgränsen och främmande element i de sydväst
svenska myrarna.

De sydvästliga komponenterna äro Erica teiralix och Sphagnum 
imbricatum inom Molinia coerulea- Sphagnum sabfulnum- associa
tionen. Hit kan också med Hård (1952 s. 90) räknas Drosera inter
media och Rhynchospora fusca inom Juncus stygius- Rhynchospora 
fusca- associationen. Därtill kommer Sphagnum auriculatum. Sydlig 
är även Riccardia sinuata, vars utbredning dock ej är närmare känd. 
Av dessa arter är emellertid endast Erica ett främmande element i 
myrarna närmast norr om den biologiska norrlandsgränsen. De 
övriga förekomma, ehuru mestadels sällsynt, en god bit norr om 
densamma.

Östlig är Sphagnum contortum, som här har en västlig utpostlokal 
i sin hittills kända svenska utbredning.

Sammanfattningsvis kan sägas att Stutekärret mera ansluter sig 
till myrarna närmast norr om den biologiska norrlandsgränsen 
(t. ex. Bergslagens myrar) än till de sydvästsvenska (t. ex. de dals- 
ländska) myrarna. Främst visar dock denna analys av Stutekärrets 
vegetation den rätta karaktären av både den biologiska norrlands
gränsen och Erica-Ledum-gränsen: båda äro övergångszoner, inom 
vilka skilda växtgeografiska element blandas.

Odontoschisma elongatum och Riccardia sinuata ha bestämts av dr Sig
frid Arnell. Mina egna bestämningar ha kontrollerats av professor 
G. Einar Du Rietz (Sphagnum auriculatum, S. contortum, S. imbricatum, 
S. Lindbergii, Drepanocladus badius), fil. lic. Karl Henning Mattisson 
(Dactylorchis Traunsteineri) och laborator Hugo Sjörs (Sphagnum sub- 
julvum). Professor Du Rietz och laborator Sjörs ha därjämte underkastat 
manuskriptet en kritisk granskning. Till dessa ett varmt tack!

Summary.

The fen Stutekärret on Mount Glahöjden in southwestern Värmland.

This essay treats of topography and vegetation in a fen (Stute
kärret, in the parish of Silbodal, southwestern Värmland) within 
the phytogeographical border zone that has been called the “bio
logical Norrland border” by Du Rietz (1935 p. 2, cf. Fries 1948). 
The fen is also situated within the hill area of Glahöjden, which has 
been described phytogeographically by Hård (1948 p. 71; 1952 
pp. 53, 393), and which is chiefly characterized by an increased fre
quency of northern species, but also by the occurrence of a few 
southwestern species (Erica tetralix, Festuca altissima and Eleocharis 
So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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multicaulis), which suggest some Atlantic features in the climate of 
Glahöjden. The essay is intended to show how northern and south
western elements of mire vegetation are mixed in the fen described.

The northern features are many. One of these is the occurrence of 
“flarks” (according to the definition in Sjörs 1946 p. 57), which 
are previously not known from the district south of the “biological 
Norrland border”. Of the two plant communities that have been 
described by the author, the Molinia coerulea-Sphagnum subfulvum 
association (Table I) has likewise not been found south of that 
border, while the Juncus stygius-Rhynchospora fusca association 
(Table II), though in the main northern, has equivalents in the 
southern parts of the country. Floristically at least, Sphagnum Lind
bergh, S. subfulvum, Drepanocladus badius and Odontoschisma elonga- 
tum are pure rarities south of the “biological Norrland border”.

The southwestern components are Erica tetralix and Sphagnum 
imbricatum within the Molinia coerulea-Sphagnum subfulvum asso
ciation. According to Hård (1952 p. 90) Drosera intermedia and 
Rhynchospora fusca within the Juncus stygius-Rhynchospora fusca 
association may also be included here. Outside those two associa
tions are added Sphagnum auriculatum and Riccardia sinuata, of 
which, however, only the first-mentioned is certainly western.

Remarkable is the occurrence of Sphagnum contortum, an eastern 
species, which here has a western outpost of its distribution in 
Sweden.

Thus Stutekärret contains a remarkable mixture of northern and 
southwestern vegetation characters. It approaches, however, more 
the mires immediately north of the “biological Norrland border”, 
e.g. the mires of Bergslagen (Sjörs 1948), than the mires of south
western Sweden, e.g. Komosse (Osvald 1923) and Blängsmossen 
(Du Rietz 1950a).

Uppsala universitets växtbiologiska institution, Uppsala.
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Inledning.

Under avspärrningsåren i början av 1940-talet startades en av 
svenska staten ägd skifferoljefabrik i Kvarntorp cirka en mil öster 
om Kumla i Närke. Redan de första åren anställde fabrikens rök
gaser stor skada på omkringliggande skog och odlingar, och snart 
blev Statens Växtskyddsanstalt inkopplad på problemet. 1948 gjorde 
Anstalten de första undersökningarna, vilka följdes av flera, bl. a. 
åren 1949 och 1953. Det var under dessa, som chefen för Anstaltens 
botaniska avdelning, fil. dr Daniel Lihnell, började iakttaga, alt 
lavarna synbarligen reagerade för rökgaserna. Han kom därvid på 
idén att föreslå en undersökning av lavvegetationen, och hans tanke 
var, att någon lavart kanske kunde tjäna som indikator på inverkan 
från rökgaserna. Till skillnad från löv och barr sitter ju lavarna kvar 
under en mycket lång följd av år och utsätts därför under längre tid 
för påverkan. Två frågor skulle således besvaras: 1) Tar lavvegeta-
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tionen skada av rökgaserna? 2) Kan man finna någon lämplig indi
kator på luftföroreningar bland lavarna? Det bör i så fall vara en 
allmän och lättidentifierad art. För att helt kunna besvara denna 
fråga bör man givetvis ha tillgång till material från flera andra lik
artade undersökningar, och föreliggande arbete vill enbart lämna ett 
bidrag till denna fråga.

Under de senaste åren har ett par intressanta arbeten utkommit, 
vilka behandlar lavvegetationen i städer. En fråga, som därvid ak
tualiserats, är om man kan tänka sig att någon eller några andra 
faktorer än rökgaserna påverkat lavvegetationen i Kvarntorpsom- 
rådet. Föreligger det över huvud taget någon avgörande skillnad 
mellan lavvegetationens förutsättningar i en stad och inom Kvarn- 
torpsområdet?

Områdets geografiska läge och naturförhållanden.

Det för undersökningen aktuella områdets läge framgår av karta 1 
och återfinns på Generalstabens karta över Sverige blad 64 och 65.

Geologiskt sett är området en del av »mellersta Närkeslätten» 
(Karlsson 1873 s. 3). Denna begränsas i söder av en förkastnings- 
brant, Närkes andra förkastningslinje — 80 m hög — och i väster av 
en förkastning från Vättersystemet, 150-180 m hög och utgörande 
Kilsbergens östra gräns (De Geer 1910 s. 26). På slätten domine
rar de glaciala avlagringarna topografien, särskilt åsar och drumlins 
i nord-sydlig riktning. Framför allt åsarna tilldrar sig uppmärksam
heten, emedan de i vissa fall höjer sig ända till 15 ä 20 m över om
givningen (Karlsson 1873 s. 23). Vägarna löper ofta på åsarnas 
krön.

Enligt indelningen i Hannerberg 1941 ligger området till allra 
största delen inom södra Närkes slättbygd och enligt Statistiska 
Centralbyråns indelning inom område 6 a. (Jfr Winberg 1949.) 
Slättlandet är ett kulturlandskap med bördig åkerjord. Här och var 
förekommer specialodlingar, såsom frukt- och handelsträdgårdar. 
Skogen har trängts tillbaka till de sämsta jordarna och utgöres av 
barrblandskog. Längs landsvägar och enskilda körvägar står väg- 
träd, ofta av mycket hög ålder och med mycket rik epifytvegetation. 
Då vägarna ofta löper uppe på åsryggarna, står dessa vägträd icke 
sällan mycket exponerade för väder och vind. Bland vägträden do
minerar alm, lönn och ek. I parkerna runt de många herrgårdarna, 
i alléer och på kyrkogårdar förekommer dessutom ofta lind och 
hästkastanj. Ljusklimatet för dessa väg- och parkträd är ofta mycket 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Norra 

'Närte es fc>cjqc(e.n

Warnas sfeogsbqgd

Karta 1. översiktskarta. Undersökningsområdet och jämförelseområdet utmärkta. 
Map 1. General map showing the research and the comparison areas.
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Fig. 1. Fabriken i Närkes Kvarntorp. 
The oil-works at Närkes Kvarntorp.

:• • i ‘ % *■“'

gynnsamt för ljusälskande lavsamhällen (fotofila lavsamhällen en
ligt Ai.mborn 1948 s. 220). Stoftimpregnationen är ofta intensiv och 
kommer dels från vägen, dels från omgivande åkrar. Denna land
skapstyp är utmärkande för slättområdena i hela denna del av 
Sverige, och inom den berörda delen av Närke ändras bilden blott 
obetydligt i landskapets olika delar.

Området har en årsnederbörd av mellan 500 och 600 mm. De 
västligaste delarna har något större nederbörd, upp till 700 mm per 
år (jfr Ångström 1946 s. 61 tig, 20). (Årsmedelvärdet för neder
börden i Sverige är omkring 600 mm.) Vidstående värden på neder
börden (tabell 1 och II) har uppmätts inom fabriksområdet i Kvarn
torp. Tabell II, som är en del av tabell IV i Johansson 1954, visar 
nederbördens fördelning under året och gäller för tiden augusti 1951 
till juli 1953. Dimma uppträder oftast under tiden augusti-november.

Genom vänligt tillmötesgående från professor E. SchjÅnberg har 
jag fått ta del av resultaten av vindmätningar som gjorts vid fabriken 
i Kvarntorp. De observationer, som ligger till grund för vinddia
grammet (fig. 2), är gjorda under åren 1949—52. Vinddiagrammet 
är konstruerat så, att det visar det väderstreck, mot vilket vinden 
blåser, till skillnad från de konventionella vinddiagrammen, men 
det är gjort i avsikt att lättare kunna jämföras med utbrednings- 
Su. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Tabell I. Årsnederbörden i mm. 
Table I. Annual rainfall in mm.

År
Year

Nederbördsmängd
Amount

1948 1 ..................... 380,5
1949 .......................... 566,4
1950 .......................... 598,2
1951.......................... 643,4
1952 .......................... 562,5

1 Juni-december. June-December.

Tabell II. 
Table II.

Period

Nederb
Rainf

Antal neder- 
bördstillfällen 

Number of rainy 
periods

örd
all

Mängd i mm 
Amount in

mm

Moln, medeltal 
av samtl. obser

vationer 
Clouds, average 
of all observa

tions

Dimma
Fog

Aug. 1951-nov. 1951 . 55 301,1 6,2 33
Dec. 1951-mars 1952 . 38 98,1 5,1 8
April 1952—juli 1952 . 52 144,6 4,5 8
Aug. 1952-nov. 1952 . 77 319,1 6,4 42
Dec. 1952-mars 1953 . 54 130,5 6,2 15
April 1953-juli 1953 . 58 237,7 4,7 i

Aug. 1951—juli 1952 . 145 543,8 5,3 49
Aug. 1952-juli 1953 . 189 687,3 5,8 58

kartorna för de olika lavarterna. Observationsperioden är givetvis 
alldeles för kort för att med önskvärd säkerhet kunna visa de för
härskande vindarna. Man kan dock få en ungefärlig uppfattning, 
och det synes som om västliga och sydvästliga vindar är de förhär
skande, därefter kommer de nordostliga. Mot söder och norr samt 
mot väster och nordväst tycks det sällan hlåsa. Man får det intrycket, 
att vindarna blåser längs den ost-västliga förkastningsbranten. 
Även vad vindstyrkan beträffar synes de från väster och sydväst 
kommande vindarna vara de dominerande enligt vad som framgår 
av tabell 111 (hämtad ur Johansson 1954 tabell IV).
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N.

5.

Fig. 2. Vinddiagram. (Detta diagram är ritat så att det visar det väderstreck, mot 
vilket vinden blåser, till skillnad från de konventionella vinddiagrammen.)

Wind diagram. (Contrary to the rule in conventional diagrams, this is drawn so as to 
show in which direction the wind blows.)

Fältarbetets utförande.

För att begränsa undersökningen har v alts att studera busk- och 
bladlavfloran på barken av trädstammar utefter vägar. Undersök
ningsområdet är särskilt gynnsamt härför, då det genomsättes av ett 
rikt vägnät med allmän förekomst av vägträd. Stoftimpregnationen 
är i samtliga fall mer eller mindre betydande men varierar givetvis 
från station till station. Redan 1912 framhöll Sernander vägdam
mets betydelse för epifytvegetationen. Han säger bl. a. (1912 s. 851), 
att »den utväljande inverkan, hvilken barken tack vare sina ke
miska och fysiska egenskaper utöfvar på sin lafbeklädnad, förlorar 
i betydelse, i den mån en ny faktor, vindmylleimprägnationen, får 
göra sig gällande». Som särskilt gynnade lavsläkten nämner Ser
nander Xanthoria, Physcia och Caloplaca. Alla slags fristående 
So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



LUFTFÖRORENINGARS INVERKAN PÅ LAVFLORAN 139

Tabell III. 
Table III.

Period

Vindstyrka i B°. Medeltal per obs.-tillfälle
Force of wind in B°. Average per observation

N NE E SE S SW \V NW

Aug. 1951-nov. 1951 . 2,0 2,0 2,5 2,3 2,2 2,7 2,6 2,3
Dec. 1951-mars 1952 . 2,4 2,0 2,1 2,9 2,8 2,8 3,2 2,6
April 1952—juli 1952 . 2,6 2,4 2,3 2,4 2,3 2,7 3,4 2,8
Aug. 1952-nov. 1952 . 2,1 2,3 2,1 2,4 1,9 2,6 3,5 2,1
Dec. 1952-mars 1953 . 2,1 2,7 2,7 2,2 1,8 3,2 3,2 3,1
April 1953—juli 1953 . 2,6 2,3 2,4 2,4 2,5 2 7 3,0 2,7

Aug. 1951—juli 1952 . 2,4 2,2 2,3 2,5 2,4 2,7 3,1 2,6
Aug. 1952—juli 1953 . 2,2 2,4 2,3 2,4 2,2 2,9 3,2 2,7

2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,8 3,1 2,6

vägträd har undersökts, och där sådana ej funnits, har träd utefter 
skogsvägar och i mera glesa, fristående dungar utefter vägen analy
serats. Sålunda har 58 stationer med lövträd (utom björk), 19 med 
barrträd och 14 med björk underkastats en noggrann undersökning. 
Dock har det visat sig svårt att få björk- och barrträdsstationerna 
jämnt fördelade över området.

Varje station består av ett eller några få träd inom ett mycket litet 
område. Särskilt på små avstånd från fabriken, där olikheterna i 
lavflorans sammansättning accentuerats, är detta system att före
draga framför att hänföra större områden, t. ex. hela alléer eller 
kyrkogårdar, till samma station. Nackdelen är, att man kan gå miste 
om någon art, och att området, inom vilket arten ifråga fattas, på så 
vis ter sig större än det i själva verket är. Man får givetvis läsa bi
fogade kartor med den inställningen, att det är kartbilden i stort, 
själva tendensen, som är avgörande, ej om arten finns på en station 
men saknas på nästa.

För att få stationerna så jämnt fördelade som möjligt över under
sökningsområdet har deras ungefärliga läge först bestämts på kartan 
och sedan fastställts exakt i fält. Därvid har alltid den bästa lokalen, 
dvs. det eller de lavrikaste träden på platsen, valts. Stationerna 
inom undersökningsområdets olika delar har således det gemen
samt, att de bär den närmaste omgivningens rikaste lavvegetation 
och på så vis blir relativt jämförbara. På de stationer, där flera träd
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analyserats, har försök gjorts att få mer än ett trädslag representerat 
i avsikt att få lavflorans variation efter trädslag belyst.

Vid artbestämningen har lavfloran antecknats från trädens bas 
till ca 2,5 meters höjd över marken. Endast i undantagsfall har någon 
art antecknats från stamnära delar av grova grenar. Lavfloran på 
tunna grenar och kvistar har ej medtagits. I ett par fall har analyser 
av täckningsgraden företagits. Att så ej skett på samtliga stationer 
beror på tidsbrist. På de träd, där sådan undersökning utförts, har i 
stort sett lavvegetationen varit jämnt fördelad runt hela stammen. 
Analyserna har skett med hjälp av en ruta om 1 x0,2 meter, placerad 
0,5 meter från marken i stammens längdriktning. Provytan är upp
delad i kvadratdecimetrar, som analyserats var för sig. De olika 
arternas täckning har antecknats såväl i Hult-Sernanders 5-gra- 
diga skala som i kvadratcentimeter. (Beträffande analyser av täck
ning se även Haugsjå 1930 s. 3, Degelius 1930 s. 476 och 1939 
s. 59 IT., Jones 1952 s. 97 ff. samt Vareschi 1936 s. 462 II.)

För att få en ungefärlig uppfattning om lavflorans sammansätt
ning inom undersökningsområdet före nu rådande förhållanden 
har ett jämförelseområde med en naturtyp så lika undersöknings
områdets som möjligt studerats. Detta område, som i fortsättningen 
alltid kallas jämförelseområdet till skillnad från undersöknings
området (kring Kvarntorp), är beläget någon mil väster om Kumla 
stad och norr om järnvägen Hallsberg-Laxå. (Se karta 1.) Inom 
jämförelseområdet har lavfloran studerats på precis samma sätt som 
inom undersökningsområdet. Jag anser, att de lavar, som är vanliga 
inom jämförelseområdet, också varit vanliga inom undersöknings
området före fabrikernas tillkomst, medan de lavar, som är säll
synta inom jämförelseområdet, också kan anses sällsynta inom den 
naturliga vegetationen i undersökningsområdet.

Iakttagelser av lavvegetationen på stenmurar och klippor synes ge 
vid handen att denna ej utsätts för skadlig inverkan från rökga
serna i samma grad som lavvegetationen på trädstammar. (På träd
stammar är f. ö. de marknära delarna oftast artrikast.) Riktigheten 
av dessa iakttagelser bestyrkes vid studiet av litteraturen, såsom 
Almborn 1943, Bouly de Lesdain 1948, 1950, Jones 1952 och 
Rydzak 1953.

Primärmaterialet.

Nedan följer en stationsvis upplagd redovisning av samtliga arter 
antecknade inom undersökningsområdet. En uppdelning av sta- 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Kartan godkänd för publicering av Försvarsstaben.

Karta 2. översiktskarta över undersökningsområdet. Siffror inom cirkel anger num
mer på stationer med »lövträd (exklusive björk)». Siffror inom rektangel anger stationer 
med »barrträd och/eller björk». Läget av skifferoljefabriken utmärkes av tecknet ^ .
Map 2. General map of the research area. Figures within a circle denote numbers of 
stations with “broad-leaved trees (except birch)”. Figures in a rectangle denote sta
tions with “conifers and/or birch”. The situation of the oil-works is indicated by the

sign ^.

Förklaring till utbredningskartorna 3-28 (s. 178-190).
Kartorna ansluter sig till artförteckningen s. 142-153. För de arter, som blott uppträ
der på ädla lövträd, har endast stationerna i grupp I Lövträd (exklusive björk) med- 
tagits på prickkartorna. Kartorna över de arter, som är bundna till grupp II Barrträd 
och björk, upptar endast dessa stationer. Vissa arter med vid amplitud är represente
rade både i grupp I och II. Kartorna över dessa arter upptar båda typerna av stationer. 

■— Ofyllda cirklar betecknar stationer, där ifrågavarande art saknas. Helt fyllda cirklar 
visar stationer, där arten har friskt utseende och förekommer i normal till riklig om
fattning. Delvis fyllda cirklar betecknar stationer, där arten finns, men där den är 

angripen av rökgaser eller är mycket sparsam.

Explanation to Distribution Maps 3-28 (pp. 178-190).
The maps are drawn in accordance with the list of species pp. 142-153. For species 
appearing only on broad-leaved trees (with the exception of Betula), only stations in 
group I, Broad-leaved trees (with the exception of Betula), have been inserted. The 
maps of species confined to group II, Conifers and Betula, contain only these stations. 
Certain species of a wide range are represented in both groups; the maps consequently 
contain the two types of stations. Unfilled circles represent stations where the species 
in question are not found. Completely filled circles represent stations where the species 
look healthy and the occurrence is normal to abundant. Partly filled circles represent 
stations where the species are found, but are affected by smoke gases or occur

very rarely.
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tionerna i två grupper har därvid visat sig praktisk, nämligen en 
grupp av stationer med lövträd utom björk och en grupp stationer 
med barrträd och/eller björk. De senare stationerna har ett B fram
för sitt nummer. Stationernas läge framgår av karta 2, de olika ar
ternas utbredning av kartorna 3-28.

I. Lövträd (exklusive björk).

Station 1. Ungefär 50 m väster om bostadsområdet i Kvarntorp och 0,8 
km norr om fabriken. Stark påverkan från fabriken och intilliggande ask
högar. (Se fig. 1.) Samtliga trädstammar täckta av svart stoft. Lavvegeta
tionen synnerligen dålig; få, små och svartnade exemplar, förkolnade rester 
av tidigare rik lavvegetation i barkspringor och dylikt. Två träd, en ek och 
en ask, undersöktes.

På ek: Anaptychia ciliaris (svart, fragmentarisk), Physcia aipolia (svart, 
fertil), Ph. grisea (svart, uppfrätt), Ph. tenella (små, svarta ex.).

På ask: Anaptychia ciliaris (svart, fragmentarisk), Parmelia sulcata 
(svart, uppsprucken), Physcia aipolia (svart, vårtig, fertil), Ph. grisea 
(svart, uppfrätt), Ph. tenella (svart, fragmentarisk), Xanlhoria parielina 
(svartnande och skrumpen), X. polycarpa (svartnande och skrumpen).

Station 2. 1 km sydost om fabriken. Utefter nya vägen söderut mot 
Rastorp och Pålsboda, strax öster om brottkanten. Ask i mycket exponerat 
läge.

Lavvegetation saknas.
Station 3. 1,1 km ostnordost om fabriken utefter vägen från Ekeby. 

Två almar vid vägen. Exponerat läge.
Lavvegetation saknas.

Station 4. 1,1 km öster om fabriken utefter vägen från Ekeby, 200 m 
norr om vägskälet mot Sköllersta. Ek i exponerat läge. Lavvegetationen 
angripen.

Parmelia physodes, P. sulcata.
Station 5. 1,2 km söder om fabriken och omedelbart öster om stora 

brottet. Stor ek i mycket exponerat läge. Få och små lavar.
Anaptychia ciliaris (få, angripna ex.), Candelaria concolor (få och små 

ex.), Evernia prunastri (små ex.), Parmelia exasperatulci (få och små ex.), 
P. subargentifera (få och små ex.), P. sulcata (angripen), Physcia grisea 
(angripen), Ph. pulverulenta (angripen), Ph. tenella (få och små ex.).

Station 6. 1,3 km nordost om fabriken utefter vägen från Ekeby och 
strax norr om »Kvarntorpsvägen». Ask i öppet läge. Grönalgövervuxna 
rester av lavar.

Parmelia sulcata (döda rester).
Station 7. Ca 100 m öster om »Ljungströmsfältet» och 1,4 km sydost om 

fabriken. Alm i allén nordost om Norrtorps herrgård, öppet läge. Svart
nade rester av mossor och lavar på träden.
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Anaptychia ciliaris (starkt angripen), Candelaria concolor (angripen), 
Physcia ascendens (starkt angripen), Ph. grisea (starkt angripen), Ph. 
putverulenta (starkt angripen), Ph. lenella (starkt angripen).

Station 8. 1,4 km väster om fabriken. Två askar på vägkanten vid 
Västerhults gård. Mycket exponerat läge. Inga friska lavar, men längst 
ned vid basen på ett av träden (läsidan) något bättre lavvegetation.

Parmelia physodes (frisk vid trädbasen på läsidan), P. sulcata (svårt an
gripen).

Station 9. 1,5 km sydväst om fabriken utefter vägen från Kuinla mot 
Kvarntorp. Ask (och björk) vid vägen, exponerat läge.

Lavvegetation saknas.

Station 10. Utefter vägen mot Sköllersta, 1,8 km öster om fabriken. 
Ensamstående lönn i ganska öppet läge.

Candelaria concolor (angripen), Evernia prunaslri (angripen), Parmelia 
physodes, P. sulcata (tämligen riklig), Physcia ascendens, Ph. lenella, Rama
lina fraxinea (ett litet ex.).

Station 11. 1,9 km nordväst om fabriken. Två äppelträd i trädgård 
(träden besprutas ej). Tämligen skyddat läge bakom skogsbälte. Få och 
små exemplar.

Candelaria concolor, Evernia prunastri, Parmelia acetabulum, P. exaspera- 
tula, P. physodes, P. subaurifera, P. sulcata, Physcia ascendens, Ph. lenella, 
Xanthoria parietina.

Station 12. Efter vägen Ekeby^Kvarntorp 2,1 km nordnordost om fabri
ken. Ensam ask strax norr om vägen till Björkmo. Ganska öppet läge, 
dålig lavvegetation.

Cetraria chlorophylla (angripen), Evernia prunastri (angripen), Parmelia 
furfuracea (svårt angripen), P. physodes, P. sulcata (tämligen allmän).

Station 13. 2,3 km sydväst om fabriken och ca 1 km nordost om Hynne- 
berg. Tre lönnar vid fotbollsplan ca 40 m från permanentad landsväg. 
Ganska öppet läge mot söder och öster, i övrigt rätt skyddat.

Lavvegetation saknas.
Station 14. Utefter vägen söderut från Norrtorps herrgård, 2,5 km sydost 

om fabriken. Lönn i exponerat läge.
Candelaria concolor (sparsam), Parmelia aspidota, P. subaurifera, P. sul

cata (få och små ex.), Physcia aipolia, Ph. ascendens, Ph. tenella, Rama
lina fraxinea, Xanthoria candelaria (ytterst sparsam), X. parietina, X. poly- 
carpa.

Station 15. 2,6 km söder om fabriken utefter landsvägen söderut från 
Kvarntorp. Alm vid vägkanten i tämligen exponerat läge. Rik lavvegeta
tion.

Evernia prunastri, Parmelia acetabulum (få ex.), P. exasperatula, P. fur
furacea (få ex.), P. physodes, P. subaurifera, P. sulcata, Physcia ascendens, 
Ph. grisea (tämligen sparsam), Ph. putverulenta, Ph. tenella (riklig), Rama
lina farinacea, R. fraxinea, Xanthoria parietina, X. polycarpa.
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Station 16. Strax väster om västra industrispåret vid Yxhult 2,7 km 
sydväst om fabriken. En lönn och två askar vid permanentad landsväg. 
Öppet läge.

På lönn och ask: Lavvegetation saknas.

Station 17. Yid Kappetorp, 2,7 km nordnordväst om fabriken. I skogs- 
bryn utefter smal byväg. Exposition nordlig och västlig. En asp i skogs- 
brynet.

Physcia aipolia, Ph. ascendens, Ph. orbicularis, Ph. pulverulenta, Ph. stel- 
laris, Ph. tenella, Ramalina farinacea (sparsam), Xanthoria parielina (riklig).

Station 18. 3,0 km ostnordost om fabriken, utefter vägen Kumla-Sköl- 
lersta. Två almar vid vägen i stark exposition. Lavvegetationen angripen.

Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Parmelia exasperatula, P. sul
cata (något angripen), Physcia aipolia, Ph. ascendens, Ph. grisea (starkt 
angripen), Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina fraxinea (ett litet ex.), 
Xanthoria parietina (något angripen).

Station 19. 3,0 km sydsydväst om fabriken. Två lönnar vid vägen i 
skyddat läge bakom barrskogsridå.

Evernia prunastri, Parmelia exasperatula, P. subaurifera (ett litet ex.), 
P. sulcata (riklig), Physcia ascendens (sparsam), Ph. orbicularis (sparsam), 
Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Xanthoria parietina.

Station 20. Utefter vägen Ekeby-Kvarntorp, 3,1 km nordnordost om 
fabriken. Lönn vid vägen i ganska skyddat läge.

Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Evernia prunastri, Parmelia 
exasperatula, P. sulcata, Physcia ascendens (sparsam), Ph. grisea (sparsam), 
Ph. orbicularis, Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina farinacea (sparsam), 
R. fraxinea, Xanthoria parietina.

Station 21. Utefter permanentade delen av vägen Kuinla Kvarntorp i 
Hällabrottets samhälle, 3,1 km västsydväst om fabriken. Tre almar i öppet 
läge. Friska lavar saknas nästan fullständigt.

Candelaria concolor, Parmelia physodes, P. sulcata, Physcia tenella, Xan
thoria Candelaria, X. parietina (svartnad).

Station 22. Två askar vid vägen utanför Örebro läns folkhögskola i 
Kävesta, 3,3 km ostnordost om fabriken. Stark exposition. Döda rester av 
lavvegetation. Få och små exemplar kvar.

Parmelia sulcata (angripen), Ramalina farinacea (angripen).
Station 23. 3,5 km sydsydväst om fabriken, utefter vägen mot Yxhult. 

En ask i ganska skyddat läge. Relativt rik lavvegetation.
Candelaria concolor, Evernia prunastri, Parmelia acetabulum, P. ex

asperatula (få ex.), P. subaurifera (få ex.), P. sulcata, Physcia aipolia, Ph. 
ascendens, Ph. orbicularis, Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina fraxinea, 
Xanthoria parietina.

Station 24. Vid gårdssamlingen nedom första tvära kröken på vägen 
från Ekeby mot Kvarntorp, 3,7 km norr om fabriken. Två gamla askar vid 
vägen i skyddat läge. Rik lavvegetation.
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Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Parmelia acetabulum (rikligaste 
förekomsten inom området), P. exasperatula, P. physodes, Physcia ascendens, 
Ph. grisea, Ph. orbicularis, Ph. pulverulenta (riklig), Ph. tenella, Xanthoria 
candelaria, X. fallax, X. parielina.

Station 25. Utefter vägen Nynäs-örebro läns folkhögskola, 3,7 km nord
ost om fabriken. Två lönnar vid Ålsta i ganska exponerat läge. Mot Kvarn
torp vända stamdelar tämligen lavfria. Lavvegetationen starkt påverkad, 
ofta endast fragment kvarsittande.

Evernia prunastri (angripen), Parmelia acetabulum (vissa ex. angripna), 
P. physodes (angripen, få och små ex.), P. sulcata (angripen, få och små ex.), 
Physcia ascendens (riklig), Ph. tenella (riklig), Ramalina fraxinea (angripen), 
Usnea hirta.

Station 26. Utefter vägen från Ekeby mot Kvarntorp, 3,9 km norr om 
fabriken. Ensam lönn på backkrön i ganska öppet läge.

Candelaria concolor, Parmelia acetabulum (angripen), P. exasperatula, 
P. physodes (sparsam), P. sulcata, Physcia ascendens (få och små ex.), 
Ph. tenella, Ramalina fraxinea, Xanthoria parietina, X. polycarpa (få ex.).

Station 27. Utefter vägen Nynäs-örebro läns folkhögskola, 3,9 km 
nordost om fabriken. Två lönnar och en asp i exponerat läge. Angripen 
lavvegetation.

På lönn: Evernia prunastri (angripen), Parmelia physodes, P. sulcata 
(angripen), Ramalina farinacea (sparsam), R. fraxinea (angripen).

På asp: Anaptychia ciliaris, Parmelia exasperatula, Physcia aipolia, 
Ph. ascendens, Ph. grisea, Ph. pulverulenta, Ph. stellaris, Ph. tenella, Ramalina 
fraxinea, Xanthoria parietina.

Station 28. 3,9 km ostsydost om fabriken och strax norr om Tarsta sta
tion. Alm i öppet läge, ca 5 m från permanentad landsväg. Rik lavvegeta
tion.

Anaptychia ciliaris, Cetraria glauca, Evernia prunastri, Parmelia aceta
bulum, P. exasperatula, P. physodes, P. subaurifera, P. sulcata, Physcia 
aipolia, Ph. ascendens, Ph. grisea, Ph. orbicularis, Ph. pulverulenta, Ph. te
nella, Ramalina farinacea, R. fraxinea, Xanthoria parietina, X. polycarpa.

Station 29. 4,3 km sydväst om fabriken och 100 m väster om skolhuset i 
övre Västerstad. Två askar utefter vägen. Fattig lavvegetation med ofta 
starkt angripna lavar.

Parmelia physodes (starkt angripen), P. sulcata (angripen), Physcia tenella 
(få ex.), Ramalina fraxinea (angripen, få ex.), Xanthoria polycarpa (få ex.).

Station 30. Utefter vägen Kumla -Kvarntorp vid vägskälet mot Ålsta,
4,6 km västsydväst om fabriken. Tre aspar utefter vägen. Relativt skyddat 
läge.

Parmelia sulcata, Physcia aipolia, Ph. ascendens, Ph. caesia, Ph. pulveru
lenta, Ph. tenella, Ramalina fraxinea (något angripen), Xanthoria parietina.

Station 31. Utefter vägen Säbylund-Ekeby kyrka, strax öster om väg
skälet mot Hässlegärdet. 4,6 km nordnordväst om fabriken. 4 vå lönnar i 
en trädgård utefter vägen. Ganska skyddat läge, frisk lavvegetation.
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Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Evernia prunastri, Parmelia 
acetabulum, P. sulcata, Physcia ascendens, Ph. orbicularis, Ph. pulverulenta, 
Ph. lenella, Ramalina farinacea, R. fraxinea, Xanthoria parietina.

Station 32. En lönn på skolgården i Ekeby ca 15 m från vägen och 4,7 
km norr om fabriken. Ej så exponerat läge.

Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Evernia prunastri, Parmelia 
acetabulum, P. exasperatula, P. sulcata, Physcia aipolia, Ph. grisea, Ph. orbi
cularis, Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina farinacea, R. fraxinea, 
Xanthoria candelaria (få och små ex.), X. parietina, X. polycarpa (få ex.).

Station 33. 4,7 km sydsydost om fabriken vid Lustigbacken. Två stora 
askar i öppet läge. Rik lavvegetation.

Anaptychia ciliaris (riklig), Candelaria concolor, Evernia prunastri, 
Parmelia acetabulum (riklig), P. exasperatula (riklig), P. sulcata (riklig), 
Physcia aipolia, Ph. ascendens, Ph. grisea, Ph. orbicularis, Ph. pulverulenta, 
Ph. tenella, Ramalina farinacea, R. fraxinea, Xanthoria fallax, X. parietina.

Station 34. 4,8 km nordost om fabriken, utefter vägen Ekeby kyrka- 
Sköllersta vid Vrana gård. En ek vid vägen i ej så exponerat läge.

Evernia prunastri, Parmelia physodes, P. subaurifera, P. sulcata.
Station 35. 4,8 km sydsydväst om fabriken och ungefär 4 km öster om 

Hallsbergs kyrka vid infarten till Bredsäters gård. Tre almar vid vägen i 
ganska exponerat läge. Rik lavvegetation.

Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Evernia prunastri, Parmelia 
acetabulum, P. subaurifera, P. sulcata, Physcia aipolia, Ph. ascendens, 
Ph. caesia, Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina farinacea, R. fastigiata, 
R. fraxinea, Xanthoria candelaria (ett ex.), X. parietina, X. polycarpa.

Station 36. 4,8 km västsydväst om fabriken, utefter vägen mot Ålsta. 
Tre lönnar utefter vägen i ej så exponerat läge.

Candelaria concolor, Evernia prunastri, Parmelia acetabulum, P. sulcata 
(något angripen), Physcia ascendens, Ph. grisea, Ph. pulverulenta, Ph. tenella, 
Ramalina fraxinea, Xanthoria fallax, X. parietina.

Station 37. 4,8 km nordväst om fabriken utefter vägen Säbylund-Ekeby 
kyrka, ca 50 m öster om vägskälet mot Folketorp. Ensam lönn i ej så ex
ponerat läge.

Candelaria concolor, Evernia prunastri, Parmelia exasperatula (litet ex.), 
P. subaurifera, P. sulcata, Physcia aipolia (litet ex.), Ph. ascendens (få ex.), 
Ph. grisea, Ph. orbicularis (få ex.), Ph. pulverulenta (få ex.), Ph. tenella, 
Ramalina farinacea, R. fraxinea, Xanthoria candelaria (få och små ex.), 
X. parietina (få ex.).

Station 38. Utefter vägen Ekeby kyrka-Norrbyås kyrka 1,2 km söder 
om Nynäs gård och 5,2 km nordnordost om fabriken. Tre lönnar vid vägen 
i tämligen skyddat läge.

Candelaria concolor (mycket sparsam), Cetraria chlorophylla, Evernia 
prunastri, Parmelia acetabulum (små ex.), P. sulcata, Physcia ascendens 
(mycket sparsam), Ph. grisea, Ph. pulverulenta (steril och smålobig), Ph. 
tenella, Ramalina fraxinea, Xanthoria parietina (små ex.).
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Station 39. 5,2 km sydväst om fabriken, utefter vägen Elvesta-Ålsta 
mellan gårdarna övre och Nedre Vesta. Två askar och en rönn vid vägen i 
ganska exponerat läge. Mer eller mindre starkt påverkade lavar.

På ask: Anaptychia ciliaris (angripen), Candelaria concolor (få och små 
ex.), Evernia prunastri (angripen, få ex.), Parmelia sulcata (allmän men 
angripen), Physcia aipolia, Ph. grisea (angripen), Ph. pulverulenta, Ph. 
tenella, Ramalina fraxinea (angripen), Xanthoria parietina (angripen).

På rönn: Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Evernia prunastri 
(angripen), Parmelia sulcata (angripen), Physcia pulverulenta (angripen), 
Ph. tenella (angripen), Ramalina farinacea (angripen), R. fraxinea (angripen).

Station 40. 5,2 km väster om fabriken, utefter vägen Sörbylund-Elvesta. 
Pil i exponerat läge.

Alectoria jubata, Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Cetraria chloro- 
phylla, Evernia prunastri, Parmelia acetabulum (litet ex.), P. furfuracea, 
P. physodes, P. sulcata, Physcia ascendens, Ph. pulverulenta, Ph. tenella, 
Ramalina fraxinea, Usnea hirta (mycket små ex.), Xanthoria parietina, 
X. polycarpa (få och små ex.).

Station 41. Utefter vägen Kumla-Kvarntorp, 1 km sydost om Kumla 
kyrka och 5,5 km västsydväst om fabriken i Kvarntorp. Tre askar utan
för Olssons & Roséns skofabrik, öppet läge, rik lavvegetation.

Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Parmelia acetabulum, P. sulcata, 
Physcia aipolia, Ph. ascendens, Ph. grisea, Ph. orbicularis, Ph. pulverulenta, 
Ph. tenella, Ramalina farinacea, R. fraxinea, Xanthoria parietina.

Station 42. Ungefär 200 m öster om järnvägsövergången i Sköllersta och
5,6 km ostnordost om fabriken. Två askar (och en björk) strax intill lands
vägen mot Asker. Ganska dålig lavvegetation, de flesta lavar vid trädbasen 
nedom skyddande dikeskant.

Candelaria concolor, Parmelia aspidota (steril), P. subaurifera (få ex.), 
P. sulcata (få ex., något angripna), Physcia aipolia, Ph. ascendens, Ph. grisea 
(få, finlobiga ex.), Ph. tenella (finlobig), Ramalina fraxinea, Xanthoria 
parietina, X. polycarpa.

Station 43. Utefter vägen Elvesta-Ålsta, 5,7 km sydväst om fabriken. 
En ask vid vägkanten. Relativt skyddat läge mot öster men öppet mot 
söder och väster.

Evernia prunastri, Parmelia acetabulum (riklig), P. exasperatula, P. fur
furacea, P. sulcata (riklig), Physcia caesia (riklig), Ph. orbicularis, Ph. pul
verulenta, Ph. tenella, Ramalina farinacea, R. fastigiata, R. fraxinea, Xan
thoria parietina (få ex.).

Station 44. Utefter vägen Hallsbergs kyrka-Svennevad, 5,8 km sydsyd
väst om fabriken. Tre pilar utefter gammal slinga av landsvägen, ca 100 m 
öster om vägskälet vid Ålsta.

Cetraria chlorophylla, Evernia prunastri, Parmelia acetabulum, P. aspi
dota, P. furfuracea, P. physodes, P. subaurifera, P. sulcata, Physcia ascendens, 
Ph. tenella, Ramalina farinacea, R. fraxinea, Usnea hirta, Xanthoria parie
tina, X. polycarpa.
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Station 45. Strax söder om vägskälet vid Brånsta på vägen Säbylund- 
Elvesta. 5,8 km västnordväst om fabriken. Två lönnar (och en björk) ut
efter liten grusväg i ganska exponerat läge. Relativt dålig lavvegetation.

Candelaria concolor, Parmelia acetabulum (få och små ex.), P. exasperatula 
(få och små ex.), P. subaurifera, P. sulcata (döende), Physcia ascendens 
(riklig), Ph. caesia, Ph. orbicularis (sparsam), Ph. pulverulenta (sparsam), 
Ph. tenella (riklig), Ramalina farinacea, R. fraxinea, Xanthoria fallax, 
X. parietina, X. polycarpa.

Station 46. Utefter vägen söderut från Sköllersta, 5,9 km öster om 
fabriken. Två askar vid vägen, öppet läge, rik lavvegetation.

Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Evernia prunastri (riklig), 
Parmelia aspidota, P. physodes, P. subaurifera, P. sulcata, Physcia aipolia, 
Ph. ascendens, Ph. caesia, Ph. grisea, Ph. pulverulenta, Ph. stellaris, Ph. te
nella, Ramalina farinacea (riklig), R. fraxinea (riklig), Xanthoria parietina 
(riklig), X. polycarpa.

Station 47. Utefter asfalterad väg mellan Gällersta och Ekeby kyrkor, 
6,0 km norr om fabriken. Två askar i exponerat läge.

Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Parmelia exasperatula (riklig), 
P. subaurifera (riklig), Physcia ascendens (få och små ex.), Ph. grisea, Ph. 
orbicularis (få och små ex.), Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina fraxinea, 
Xanthoria candelaria (riklig), X. fallax (få och små ex.), X. parietina (riklig).

Station 48. 6,0 km nordväst om fabriken, ensam asp i skogsbrynet söder 
om Säbylunds gård och ca 5 m från vägen mot Ekeby. Tämligen exponerat 
läge mot norr men skyddat mot sydost.

Anaptychia ciliaris, Evernia prunastri, Parmelia physodes, P. subaurifera, 
P. sulcata, Physcia pulverulenta, Ramalina farinacea, Xanthoria parietina.

Station 49. övre delen av allén mot Nynäs gård, 6,1 km nordnordost om 
fabriken. Tre askar vid avtagsvägen mot Kilsgården. Tämligen exponerat 
läge, ej fullt frisk lavvegetation.

Anaptychia ciliaris (små och tätlobiga ex.), Candelaria concolor, Evernia 
prunastri, Parmelia acetabulum, P. subargentifera, P. sulcata, Physcia ai
polia, Ph. ascendens, Ph. grisea, Ph. orbicularis (få ex.), Ph. pulverulenta 
(finlobiga ex.), Ph. tenella, Ramalina farinacea (få och små ex.), R. fraxinea 
(angripen, tämligen sparsam), Xanthoria parietina, X. polycarpa (få ex.).

Station 50. Yid Sanna hed utefter stora vägen Kumla-Hallsberg, 6,5 km 
västsydväst om fabriken. En ask och två lönnar i relativt skyddat läge.

På lönn: Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor (få ex.), Parmelia aceta
bulum (riklig), P. sulcata (tämligen sparsam), Physcia grisea, Ph. pulveru
lenta, Ph. tenella, Ramalina farinacea, Xanthoria fallax, X. parietina.

På ask: Candelaria concolor, Evernia prunastri, Parmelia acetabulum 
(riklig), P. sulcata (riklig), Physcia aipolia (svartnad), Ph. grisea, Ph. pulveru
lenta, Ph. tenella, Ramalina fraxinea, Xanthoria parietina.

Station 51. Gällersta kyrkogård, 6,8 km norr om fabriken. Kyrkogården, 
vars läge är mycket exponerat, är rikligt bevuxen med höga träd. Två 
lönnar öster om kyrkan. Riklig lavvegetation.
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Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Evernia prunastri, Parmelia ace
tabulum (riklig), P. subargentifera, P. sulcata (riklig), Physcia aipolia, Ph. 
ascendens, Ph. grisea, Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina farinacea, 
R. fraxinea, Xanthoria Candelaria, X. parietina.

Station 52. Allén mot Säbylund, helt nära herrgårdens corps-de-logi, 
7,0 km nordväst om fabriken. Allén består till största delen av klibbal 
(med rik lavvegetation) samt några få almar och lönnar. Rik lavvegetation.

På lönn: Evernia prunastri, Parmelia acetabulum (riklig), P. subaurifera, 
P. sulcata (riklig), Physcia aipolia, Ph. ascendens (riklig), Ph. grisea, Ph. 
pulverulenta, Ph. tenella (riklig), Ramalina farinacea, R. fraxinea, Xanthoria 
parietina.

På alm: Anaptychia ciliaris (riklig), Evernia prunastri, Parmelia aceta
bulum (riklig), P. exasperatula, P. sulcata (riklig), Physcia ascendens, Ph. 
grisea (riklig), Ph. pulverulenta (riklig), Ph. tenella, Ramalina farinacea, 
R. fraxinea, Xanthoria Candelaria, X. parietina.

Station 53. Utefter stora vägen Kumla-Hallsberg, omedelbart norr om 
avtagsvägen till Hallsbergs kyrka, 7,1 km sydväst om fabriken. Tre lönnar 
i ganska exponerat läge.

Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Evernia prunastri, Parmelia 
acetabulum, P. exasperatula, P. furfuracea, P. sulcata, Physcia grisea, Ph. 
pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina farinacea, R. fraxinea, Xanthoria parie
tina, X. polycarpa.

Station 54. Utefter vägen Hallsberg-Pålsboda, ca 300 m nordost om 
Hallsbergs kyrka och 7,2 km sydväst om fabriken. Tre aspar i mycket ex
ponerat läge.

Anaptychia ciliaris, Physcia aipolia, Ph. ascendens, Ph. orbicularis, 
Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina fraxinea, Xanthoria parietina (riklig).

Station 55. Utefter vägen från Norrbyås kyrka mot Sköllersta och Asker, 
strax söder om Hammars gård och 8,1 km ostnordost om fabriken. Tre lön
nar i allén. Stark exposition.

Candelaria concolor, Parmelia acetabulum (små ex.), P. sulcata (få ex.), 
Physcia ascendens (angripen), Ph. grisea, Ph. orbicularis, Ph. pulverulenta, 
Ph. tenella (angripen), Xanthoria Candelaria, X. fallax, X. parietina, X. poly
carpa.

Station 56. Vid avtagsvägen mot Norrbyås kyrka på vägen Sköllersta- 
Asker, 8,3 km ostnordost om fabriken. En ask (och en björk) i relativt öppet 
läge.

Anaptychia ciliaris, Evernia prunastri, Parmelia acetabulum (få ex.), 
P. aspidota, P. exasperatula, P. physodes, P. subaurifera, P. sulcata, Physcia 
aipolia, Ph. ascendens, Ph. grisea, Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina 
fraxinea, Xanthoria parietina, X. polycarpa.

Station 57. Vid avtagsvägen mot Ekeby kyrka på vägen från Norrbyås 
kyrka till Sköllersta och Asker, 8,6 km nordost om fabriken. Ensam lönn 
mellan Kvismare kanal, vägskälet och järnvägen. Lavvegetationen före
trädesvis på stammen, medan grenarna och kronan nästan helt saknar 
lavar. Stark exposition.
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Anaptychia ciliaris (sparsam), Parmelia acetabulum (relativt sparsam), 
P. exasperatula (sparsam), P. physodes, P. sulcata (riklig), Physcia ascendens, 
Ph. grisea, Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina fraxinea, Xanthoria 
parietina, X. polycarpa.

Station 58. Norrbyås’ kyrkogård, 10,6 km nordost om fabriken. En ask i 
relativt skyddat läge vid yttersta hörnet av kyrkogården. Rik lavvegeta
tion. (Lavvegetationen sämre några hundra meter längre österut.)

Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Parmelia acetabulum (sparsam), 
P. exasperatula (få och små ex., angripen), Physcia aipolia, Ph. ascendens, 
Ph. grisea, Ph. orbicularis, Ph. pulverulenta, Ph. tenella, Ramalina [arinacea 
(sparsam), R. fraxinea (sparsam), Xanthoria candelaria (riklig), X. fallax, 
X. parietina.

II. Barrträd och björk.

Station B 1. 0,8 km sydsydväst om fabriken utefter vägen mot Kumla, 
ca 100 m väster om avbrottet på vägen vid Kvarntorp. Ensam björk 3 m 
från vägen. Stark exposition.

Ingen lavvegetation.
Station B 2. Lövdunge (mest björk), 0,9 km sydväst om fabriken. Stark 

exposition. Björk.
Ingen lavvegetation.
Station B 3. Skogsbrynet 1,3 km väster om landsvägen Ekeby-Kumla, 

1,3 km nordnordväst om fabriken. (Generalstabskartan: 100 m söder om 
»b» i Fagerftjörka.) Barrblandskog i exponerat läge. Två björkar och en tall.

På björk och tall: Ingen lavvegetation.
Station B 4.1 Utefter vägen från Kumla mot Kvarntorp, 1,5 km sydväst 

om fabriken. En björk (och en ask) vid vägen, stark exposition.
Ingen lavvegetation.
Station B 5. Vid avtagsvägen mot Kumla på vägen Ekeby-Kvarntorp,

1,6 km nordnordost om fabriken. En tall och en björk ca 5 resp. 10 m från 
vägen. Exponerat läge.

På tall och björk: Ingen lavvegetation.
Station B 6.2 Vid Kappetorp, ca 2,7 km nordnordväst om fabriken, i 

skogsbrynet utefter smal byväg. Expositionen nordlig och västlig. Björk 
(och en asp). Materialet ej insamlat.

Cetraria pinastri, Evernia prunastri (angripen), Parmelia furfuracea 
(angripen), P. physodes (riklig), Usnea hirta (angripen).

Station B 7. Vid Hällabrottets järnvägsstation, 2,8 km västsydväst om 
fabriken. Tre tallar i barrskogen.

Ingen lavvegetation.
Station B 8. 2,8 km nordväst om fabriken (generalstabskartan: 300 m 

söder om »g» i Dynningeberg och nära p. 43), tre tallar i skogsbrynet ut
efter smal grusväg. Relativt skyddat läge.

Parmelia physodes, Parmeliopsis ambigua (få och små ex.).
1 Jfr station 9. 2 Jfr station 17.
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Station B 9. Ca 500 m söder om järnvägsövergången på vägen Kumla- 
Kvarntorp, 2,9 km sydväst om fabriken i Kvarntorp och ca 0,6 km nordost 
om fabriken i Hynneberg. Tre tallar utefter vägen vid industrispåret. Ej 
så exponerat läge.

Parmelia physodes (starkt angripna ex.).

Station B 10. I skogskanten strax intill Hynnebergs fabrik och 3,4 km 
sydväst om fabriken i Kvarntorp. Tre granar i exponerat läge.

Ingen lavvegetation.

Station B 11. Utefter smal skogsväg (till gården Karlshäll), 3,5 km väster 
om fabriken. Tre tallar i skogskanten, skyddat läge.

Ciadonia-fyllokladier (mest vid basen), Parmelia physodes, Parmeliopsis 
ambigua, P. hyperopta.

Station B 12. Utefter vägen Kumla-Kvarntorp, 3,7 km västsydväst om 
fabriken (helt nära milstolpen). Tallskog, tre tallar i skogsbrynet vid vägen, 
relativt skyddat läge.

Cetraria glauca, Parmelia physodes (angripen), Parmeliopsis ambigua.

Station B 13. 3,8 km nordnordväst om fabriken (norrom Hässlegärdet), 
i skogen, ca 20 m från vägen. Tall och gran i skyddat läge.

Cetraria glauca, Parmelia bitteriana (riklig), P. physodes (riklig), Parme
liopsis ambigua.

Station B 14. På tallskogsklädd västsluttning av en ungefär i norr och 
söder gående ås (utlöpare av åsen vid Norrbyås). Tre tallar 15 m från 
permanentad landsväg och 3,9 km öster om fabriken. Sparsam lavvegeta
tion, små exemplar.

Parmelia physodes.
Station B 15. En dunge av björk och tall ute på ett fält, ca 1,2 km väst

nordväst om Hynnebergsfabriken och 3,9 km västsydväst om fabriken i 
Kvarntorp. (Generalstabskartan: 200 m norr om »ga» i Hjortsbergn.) En 
björk och två tallar. Stark exposition mot Hynneberg.

På tall: Ingen lavvegetation.
På björk: Parmelia sulcata1 (angripen).
Station B 16. 4,2 km sydsydväst om fabriken. Två tallar och en gran 

vid liten grusväg. (Generalstabskartan: 500 m norr om »en» i Oxbacken.) 
Skyddat läge.

På tall och gran: Cladon/a-fyllokladier (vid basen), Parmelia physodes, 
P. tubulosa, Parmeliopsis ambigua.

Station B 17. 4,4 km nordost om fabriken, utefter vägen Ekeby kyrka- 
Sköllersta, en björkhage utefter vägen. (Generalstabskartan: 200 m söder 
om »d» i Åbylund.) Två björkar ca 40 m från vägen. Riklig lavvegetation.

Alectoria implexa (mycket sparsam), Cetraria glauca (angripen), C. pi- 
nastri (få, svartnande ex.), Parmelia bitteriana, P. physodes, P. sulcata 
(få ex.).

1 Längst ned vid basen på läsidan.
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Station B 18. I skogskanten utefter liten, smal grusväg, 4,5 km nord
väst om fabriken. (Generalstabskartan: p. 60 inne i skogen.) Tre granar i 
skyddat läge.

C/adoma-fyllokladier (vid basen), Cetraria glauca, Evernia prunastri 
(något angripen), Parmelia bitteriana, P. physodes, P. tubulosa (på stamnära 
delar av grenar), Usnea hirta.

Station B 19. Utefter vägen Säbylund-Ekeby kyrka vid vägskälet mot 
Kappetorp, 4,6 km nordnordväst om fabriken. Björk alldeles vid vägkorset, 
exponerat läge.

Candelaria concolor, Cetraria chlorophylla, Evernia prunastri, Parmelia 
furjuracea, P. sulcata, Phijscia ascendens (sparsam), Ph. tenella (riklig), 
Ramalina fraxinea (få och små ex.), Xanthoria candelaria (tämligen spar
sam), X. parietina, X. polycarpa (sparsam).

Station B 20.1 Vid Vrana gård utefter vägen Ekeby kyrka-Sköllersta, 
4,8 km nordost om fabriken. (Ek, lönn och) tall vid vägen. Ej så exponerat 
läge.

Parmelia physodes (få och angripna ex.).
Station B 21. 4,9 km sydost om fabriken, ca 15 m från vägen söderut 

från Kävesta. Barrblandskog. (Generalstabskartan: p. 71.) Tre granar i 
skyddat läge.

Alectoria implexa, Cetraria glauca, Parmelia furfuracea, P. physodes, 
P. tubulosa.

Station B 22. 5,1 km sydsydost om fabriken, utefter stor grusväg. 
(Generalstabskartan: där stigen träffar vägen ca 350 m söder om »en» i Luslig- 
backen.) Tre tallar vid vägkanten. Rik lavvegetation.

Cetraria pinaslri, Parmelia furfuracea, P. physodes (riklig), P. tubulosa, 
Parmeliopsis ambigua (riklig).

Station B 23. Två björkar i exponerat läge, utefter stor landsväg, 5,4 km 
sydost om fabriken. (Generalstabskartan: korsvägen vid Fall.) Rik lav
vegetation.

Cetraria chlorophylla, C. glauca, C. pinastri, Evernia prunastri, Parmelia 
furfuracea, P. olivacea, P. physodes, P. subaurifera, P. sulcata, P. tubulosa, 
Physcia tenella, Usnea hirta, Xanthoria polycarpa.

Station B 24. Utefter vägen Säbylund-Ekeby kyrka, 5,4 km nordväst 
om fabriken. (Generalstabskartan: 100 m söder om första »p» i Klippan.) 
Två tallar ca 20 m från vägen, skyddat läge.

Alectoria jubata (angripen), C/adoma-fyllokladier (vid basen), Cetraria 
glauca (sparsam), Evernia prunastri (få och angripna ex.), Parmelia fur
furacea, P. physodes, Parmeliopsis ambigua, Usnea hirta.

Station B 25.2 Ungefär 200 m öster om järnvägsövergången i Sköllersta 
och 5,6 km ostnordost om fabriken. (Två askar och) en björk strax intill 
landsvägen. Ganska dålig lavvegetation.

Evernia prunastri, Parmelia physodes (sparsam), P. sulcata (sparsam), 
Physcia ascendens, Xanthoria polycarpa (sparsam).

1 Jfr station 34. 2 Jfr station 42.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Station B 26. 5,6 km nordnordväst om fabriken. Tre tallar i skogskanten 
utefter liten väg mellan Sjötorp och Frommesta. Skyddat läge. (Materialet 
ej insamlat.)

Cfadoma-fyllokladier (vid basen), Parmelia physodes, Parmeliopsis ambigua.
Station B 27.1 Strax söder om vägskälet vid Brånsta, ca 5,8 km västnord

väst om fabriken. (Två lönnar och) en björk utefter liten grusväg i ganska 
exponerat läge. Relativt dålig lavvegetation.

Parmelia sulcata.
Station B 28. Där vägen från Norrbyås kyrka mot Sköllersta och Asker 

löper samman med järnvägen, 8,0 km nordost om fabriken. Tre björkar vid 
vägen. Relativt stark exposition. Rik lavvegetation.

Candelaria concolor, Evernia prunaslri, Parmelia furfuracea, P. physodes, 
P. sulcata, Physcia ascendens, Ph. pulverulenta (något angripen), Ph. tenella, 
Ramalina farinacea, Usnea hirta (något angripen), Xanthoria candelaria, 
X. parietina, X. polycarpa.

Station B 29.i Vid avtagsvägen mot Norrbyås på vägen Sköllersta- 
Asker, 8,3 km ostnordost om fabriken. (En ask och) en björk i relativt 
öppet läge. Angripna exemplar.

Evernia prunastri, Parmelia bitteriana, P. furfuracea, P. physodes, Usnea 
hirta.

Station B 30. På grusås 700-800 m sydväst om Norrbyås kyrka och 10,0 
km nordost om fabriken. Tre tallar i dunge vid vägen, öppet läge. Rik 
lavvegetation.

Alectoria jubata, Cetraria chlorophylla (riklig), Evernia prunastri (relativt 
sparsam), Parmelia bitteriana, P. furfuracea (riklig), P. physodes (riklig), 
P. subaurifera (riklig), P. sulcata (sparsam), Usnea hirta (riklig).

Inom jämförelseområdet har stationer analyserats på samma sätt 
som inom undersökningsområdet. Antalet är dock betydligt mindre 
än inom området runt Kvarntorp. De arter, som antecknats inom 
jämförelseområdet, återkommer alla inom undersökningsområdet. 
Lavvegetationen inom det förra är dock betydligt frodigare och 
friskare än inom det senare. På en tämligen ung lönn uppmättes en 
Parmelia acetabulum- samling, som var 1,33x0,87 m och så tät, att 
man kunde ta den för ett exemplar; på en ask sågs »ett» exemplar, 
som var 0,5 x 0,3 m osv. Något liknande har ej iakttagits inom 
undersökningsområdet. Som redan påpekats anser jag, att de lavar, 
som är allmänna inom jämförelseområdet, också varit allmänna 
inom undersökningsområdet före fabrikens tillkomst. Tabell IV visar 
den förändring ifråga om arternas antal och riklighet, som synes 
ha ägt rum sedan Kvarntorpsfabriken kom till. Exemplaren är både 
mindre och färre inom det område, som ligger runt skifleroljeverket.

1 Jfr station 45. Jfr station 56.
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Tabell IV. Jämförelse mellan 8 stationer inom de fabriksnära resp. 
perifera delarna av undersökningsområdet och lika många stationer 

från jämförelseområdet.
Table IV. Comparison between 8 stations within the areas close to 
the oil-works and on the outskirts of the research area, respectively, 

and the same number of stations from the comparison area.

Undersöknings- Jämförelse-
området området

Research area Comparison area

Station Station 8 stationer
1-8 51-58 8 stations

Anaplychia ciliaris.................................. 3” 7 8+
Candelaria concolor.................................. 2" 4 4
Cetraria chlorophylla.................................. 2
Euer nia prunastri...................................... 1 4 7
Parmelia acetabulum.................................. 7 8+
P. aspidota................................................... 1
P. exasperatnla........................................... 5 7
P. jurfuracea............................................... 1 3
P. p hy sodes................................................... 2“ 2 3
P. subargentifera...................................... 1 1 1
P. subaurifera .......................................... 2 2
P. sulcata................................................... 5~ 6 7+
Physcia aipolia..................... ..................... 1“ 5 3
Ph. ascendens............................................... 1“ 7 7
Ph. grisea................................................... 3“ 7 6
Ph. orbicularis.......................................... 2+ 5
Ph. pulverulenta........................................... 2" 8 7+
Ph. tenella................................................... 3“ 8 7
Ramalina farinacea.................................. 4 8
R. fraxinea ................................................... 7 8
Usnea dasypoga ........................................... 1
U. hirta....................................................... 2
Xanthoria candelaria.................................. 4
X. fallax....................................................... 2 1
X. parietina...................................... r 8+ 7
X. polycarpa............................................... r 4 1

= även döda rester inräknade + = ofta rikligt
dead parts included often abundant

Detta förhållande återspeglas också i undersökningen av täck
ningsgraden, se lig. 3 och 4. Beteckningen »bara ytor» innefattar så
väl helt vegetationsfria områden på trädstammarna som av skorp- 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 1



LUFTFÖRORENINGARS INVERKAN PÅ LAVFLORAN 155

Fig. 3. Täckningsgraden. Station 26 och 56 inom undersökningsområdet. Bara ytor 
upptar £ resp. \ av den undersökta rutan.

Degree of covering. Stations 26 and 56 within the research area. Surfaces without 
vegetation occupy J and h respectively of the examined square.

Fig. 4. Täckningsgraden. Station A och D inom jämförelseområdet. Bara ytor upptar 
blott J av den undersökta rutan.

Degree of covering. Stations A and D within the comparison area. Surfaces without 
vegetation occupy only J of the examined square.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) :1
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lavar bevuxna partier. Inom jämförelseområdet är förekomsten av 
skorplavar mycket rikare än inom undersökningsområdet.

Den här gjorda jämförelsen ger en klar bild av att undersöknings
områdets lavvegetation är mindre frodig än jämförelseområdets 
och att de olika lavarterna ej förekommer så rikligt och regelbundet. 
De olika lavexemplaren är mindre, de bara ytorna på trädstammarna 
större etc. inom undersökningsområdet.

156

Lokalisation av skadekällan.

Den genomgående bilden i samtliga kartor (3-28) är, att området 
närmast skifferoljefabriken är fritt från lavar (lavöken enligt Ser- 
nander 1926 s. 601). Utanför det lavfria området följer en zon med 
mer eller mindre starkt påverkade och i början glest förekommande 
lavar (motsvarande Sernanders kampzon) och först utanför denna 
förekommer frisk lavvegetation (normalzon enligt Sernander). 
Man kan således utgå från att de vegetationsfientliga ämnena kom
mer trån fabriken. Jämför man utbredningskartorna med vind
diagrammet, finner man starka skäl tala för att den eller de för 
lavvegetationen skadliga faktorerna är luftburna. Det är därvid rim
ligt att antaga, att röken är den avgörande skadekällan. Vid invente
ringen av undersökningsområdet har framkommit, att t. ex. en skogs
dunge, en kulle eller en hussamling ofta ger ett ganska avsevärt 
(men begränsat) skydd mot skadeverkan. Detta märks tydligt, om 
man jämför stationerna nr 11, 20 och 24 med omgivande stationer. 
Från station 11 (äppelträd) har 10 arter antecknats, medan endast 
2 fanns på den närbelägna stationen nr 8 (ask). Station 20 (lönn) 
och 24 (ask) har vardera 13 arter, medan den närmare fabriken 
belägna stationen nr 12 (ask) har 3. Station 26 (lönn) — belägen på 
ett backkrön — har 10 arter, trots att den ligger längre från fabriken 
än de tre föregående. Träd på backkrön eller ute på öppna fält får 
sämre lavvegetation än omgivande mer skyddade stationer. Trots 
det stora avståndet från fabriken har station 57 (lönn) blott 12 arter 
och station 55 (lönn) 10, emedan expositionen här är mycket stor. 
Station 56 (ask), som ligger i lä av några gårdar och som således 
ej utsätts för samma starka påverkan som 55 och 57, har samman
lagt 16 arter och detta trots att stationen ej kan anses ligga speciellt 
skyddad.

Den procentuella sammansättningen av röken från Kvarntorp

1 Jfr indelningen hos t. ex. Vareschi 1936 och Sauberer 1951.
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Tabell V. Enligt uppgifter, som forskningschefen vid Svenska Skiffer- 
olje Aktiebolaget, professor E. Schjånberg, lämnat 1953, hade rök

gaserna då ungefär följande sammansättning:

Table V. According to information given in 1953 by Professor 
E. Schjånberg, who is head of the Research Department at Svenska 
Skifferolje Aktiebolaget, the smoke gases at that time contained

approximately:

Kolsyra + svaveldioxid, C02 + S02.................... 4 %
Syre, O ................................................................. 15 %
Kväve, N.............................................................80 %
Svaveldioxid, S02............................................. 0,7 %
Svavelväte, H2S ..............................................0,01 %
Övrigt, Other substances................................. 0,29 %

Tabell VI.
Table VI.

Del av tabell V, Johansson 1954. 
Part of Table V, Johansson 1954.

Analys
Analysis

Luftanalyser
Air analyses 

gg/m3 luft (air)

Nederbördsanalyser 
Rainfall analyses 

kg/ha

1951/52 1952/53 Med. 1951/52 1952/53 Med.

Svavel, S.......................................... 154 66 110 32,91 31,13 32,02
Nitratkväve, NOs-N..................... 0,91 1,47 1,00 1,24
Ammoniumkväve, NH4-N . . . 10,6 4,7 7,7 7,02 6,19 6,61
Total-N.......................................... 8,49 7,19 7,84
Klor, Cl.......................................... 6,42 3,82 5,12
Kalium, K...................................... 1,5 1,3 1,4 3,57 3,03 3,30
Natrium, Na.................................. 13,5 12,7 13,1 5,18 3,02 4,10
Magnesium, Mg.............................. 32,6 5,9 19,3 2,62 1,93 2,28
Kalcium, Ga.................................. 30,3 12,6 21,5 57,36 46,83 52,10

1 Endast sex månader. Only six months.

framgår av tabell Y. Den kemiska situationen i luft och nederbörd i 
omedelbar anslutning till fabriken framgår av tabell VI (hämtad ur 
Johansson 1954). Enligt tabellen är den dominerande komponen
ten svavelföreningar. Johansson anser, att hans analyser visar, 
att kalium, natrium, magnesium och kalcium endast förekommer i

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 5. Skillnaden i spridningsförhållandena för gaser och aerosoler. Kvarntorps- 

området. (Efter Johansson 1954.)
Difference in distribution conditions for gases and aerosoles. The Kvarntorp area.

(By Johansson 1954.)

aerosolform som fasta partiklar eller som i vatten lösta salter, medan 
svavel och ammoniakkväve kan förekomma i gasform (Johans
son 1954 s. 51). Fig. 5 (= Johanssons lig. 19) belyser skillnaden i 
spridningsförhållanden för gaser och aerosoler.

Kalcium dominerar i nederbördsanalyserna, vilket Johansson 
förklarar med, att kalciumföreningarna i stor utsträckning tjänstgör 
som fasta kondensationskärnor och därigenom föres ned med neder
börden. Svavelhalten betingas däremot av en koncentrationsjäm- 
vikt med gasformig svaveldioxid. (Johansson 1954 s. 52.) Huvud
parten av rökgaserna, innehållande ca 150 ton svavel per dag, 
kommer från två mer än hundra meter höga skorstenar, men en 
icke ringa del kommer från slagghögar och andra marknära rök
källor.

Om röken är den avgörande faktorn, kan man förvänta en viss 
parallellitet mellan Johanssons kurvor på luftens halt av förore
ningar och gjorda iakttagelser av lavvegetationen. Fig. 6 visar en 
nästan i detalj gående parallellitet. Det sekundära maximum, som 
svavelkurvan visar, förklarar Johansson med att röken har två 
ursprung, nämligen dels från marknära rökkällor, där den får ett 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 6. Jämförelse mellan svavelkurvan och antalet lavarter på stationerna inom 
berörda delar av undersökningsområdet.

Comparison between the sulphur curve and the number of lichen species at the stations
in the research area.

tämligen begränsat verkningsområde, dels och till största delen från 
de höga skorstenarna, från vilka röken påverkar markvegetationen 
först på relativt stort avstånd från fabriken. I skarven mellan de 
båda rökkällornas område utbildas en zon med relativt ren luft, 
vilket genast kommer till uttryck i en mindre skadad och artrikare 
lavflor a.

Rök innehåller således ofta såväl gasformiga ämnen som fasta 
partiklar. De gasformiga ämnena sprids (liksom aerosolerna) över 
stora avstånd och kan, om de är giftiga, åstadkomma stor skade
görelse. Även de grövre fasta partiklarna kan åstadkomma skador, 
t. ex. om de är hygroskopiska eller utgör starka koncentrat av äm
nen, men detta sker oftast inom relativt begränsade områden. De 
sura gaserna, dvs. de, som innehåller svaveldioxid, svavelsyra, salt
syra etc., är de vanligaste. Olika forskare har olika uppfattning om 
vilken gas, som är giftigast. (Jfr Haselhoff 1932 s. 113 och 114.) 
Svavelföreningarna är oftast de utan gensägelse vanligaste (s. 5 i

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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ovan cit. arbete, jfr tabell VI ovan) och bl. a. därför de som åstad
kommer den största förstörelsen på fabrikerna omgivande vegetation.

Den vanligast förekommande svavelföreningen vid förbränning 
av bl. a. stenkol, koks och oljeskiffer är svaveldioxid, S02. Liter
vikten vid 0° och 760 mm Hg är 2,93 g, gasen är således mer än 
dubbelt så tung som luft. Svaveldioxid är lättlöslig i vatten, vid 20°C 
löser 1 vol. vatten ca 39 vol. S02 och vid 0°C ca 80 vol. (Simonsson 
1955 s. 3). Vid oxidation av svaveldioxid (genom inverkan av sol
strålning) fås svaveltrioxid, S03, som med vatten eller vattenånga 
ger svavelsyra. Svavelväte, HaS, ingår också i rökgaserna från 
Kvarntorps skifferoljefabrik (se tabell V).

Luftens halt av stoftpartiklar, vilken i fabrikens närhet är mycket 
hög, spelar också en stor roll vid skadegörelsen på vegetationen. 
Fabriksnära träd är täckta av ett stoftlager, vilket begraver epify- 
terna och helt förhindrar ljustillträde och därmed fotosyntesen.

Hur sker skadegörelsen på vegetationen?

Det föreligger en omfattande litteratur om svaveldioxidens skade
verkningar på gröna växter (jfr litteraturförteckningen i Johansson 
1954 och Simonsson 1955), och åsikterna härom varierar avsevärt. 
Den uppfattning, som anses ha störst verklighetsunderlag, är den, 
att några osynliga skador ej förekommer, utan att gasens skade
görelse på en växt är lika stor som de på densamma synliga ska
dorna. Svavel och svaveldioxid kan upptagas ur luften och komma 
växten tillgodo i händelse av svavelbrist i jorden (Thomas 1943, 
jfr Frey-Wyssling 19,49 s. 108). Sålunda påpekar Johansson (1954 
s. 12), att svaveldioxid i låga koncentrationer verkar stimulerande 
på tillväxten, men över en viss gräns blir den skadlig. Gränsvärdet 
ligger omkring 2 mg S02 per kubikmeter luft, men variationerna är 
stora och betingas av ett flertal faktorer, såsom växtslag, begas- 
ningstid, temperatur, luftfuktighet, ljus etc. Johansson påpekar 
vidare (s. 15), all man har funnit, atl lång begasning med låg kon
centration ej ändrar växtsaftens pH, men buffertkapaciteten redu
ceras avsevärt. Vidare tolererar växterna endast en viss halt svavel
dioxid, och denna är beroende dels av den hastighet, med vilken 
svaveldioxiden omsättes till sulfat i växten, dels med vilken hastighet 
svaveldioxid absorberas från luften. Assimilation och respiration 
påverkas av höga koncentrationer svaveldioxid. Assimilationen t. ex. 
nedsättes temporärt, men blir åter normal, när begasningen upphör. 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



161LUFTFÖRORENINGARS INVERKAN PÅ LAVFLORAN

■ ■ <

.»
'■i

f

Fig. 7. Björk- och lönnblad från Kvarntorp (övre raden) och Kumla (nedre raden). 
Leaves of birch and maple from Kvarntorp (upper row) and Kumla (lower row).
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Fig. 8. Lavvegetationen på trädstam från undersökningsområdets centrala del. 
Lichen vegetation on a tree trunk from the central parts of the research area.

Haselhoff (1932 s. 39 IT.) stannar ej vid detta. Enligt honom hindras 
kolsyreassimilationen på grund av att klorofyllsubstansen och plas
man förstöres av svavelsyra. Vad ovan sagts gäller högre växter 
men kan även förmodas gälla lavarnas gonidieskikt.

Barrträden är ofta känsligare för S02-förgiftning än lövträden. 
Kring Kvarntorp dog barrskogen, och rester därav stod kvar ännu 
1951.1 Under vår och försommar, då aktiviteten i växterna är störst, 
inträffar den största skadegörelsen. Exempel på hur lövträdens blad 
angripes ger fig. 7. Grenar och blad är insamlade dels från fabrikens 
omedelbara närhet, dels från Kumla stad. Vävnaderna kring blad
nerverna liksom nerverna själva synes vara mera motståndskraf-

1 Angående skador på skog se t. ex. Scheffer & Hedgcock 1955.

So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 9. Lavvegetationen på trädstam från undersökningsområdets periferi.
Lichen vegetation on a tree trunk from the outskirts of the research area.

tiga än övriga bladdelar. Bladspetsarna angripes först (jfr Simons- 

son 1955 s. 8).
Även svamphyfer skadas av svaveldioxid. McCallan & Weedon 

(1941) visar i en rad laboratorieförsök, att S02 skadar odlade 
svamphyfer. Dessa försök visar t. ex. (s. 337), att yngre svamp
kulturer är känsligare än äldre och (s. 335) att S02-gasen är mycket 
skadligare än t.ex. H2S. Johansson (1954 s. 16) omtalar, att en 
svartrostepidemi, som drabbade Sveriges vetedistrikt 1952, lämnade 
Kvarntorpsområdet orört. På tal om svampangrepp på träd i rök- 
skadade områden säger Scheffer & Hedgcock (1955 s. 10) bl. a. 
följande: »Certain rusts, Melampsorella cerastii Schroet., Perider- 
mium coloradense Arth. & Kern, and species of Phragmidium, Me-

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 10. Lavvegetationen på trädstam från jämförelseområdets östra del. 
Lichen vegetation on a tree trunk from the eastern part of the comparison area.

lampsora, and Gymnosporangium, were almost absent from the 
smelter zone but were ralher abundant in surrounding areas.» 
Tobler (1925) framhåller, att upptagandet av oorganiska ämnen i 
laven såväl för svamphyferna som för algen sker genom vatten. 
Stoftpartiklarna på lavbålen och gaser i luften löses av regnvatten, 
och ur lösningen upptages ämnena i laven. Salomon (1914) visar, 
att vissa oorganiska ämnen upptas av såväl svamp som alg; svavel 
ingår dock ej i den undersökningen. I fält ser man ofta svarthrända 
eller till oigenkännlighet omvandlade lavar eller lavrester på träd
stammar i fabriksnära delar av undersökningsområdet.

Avslutningsvis kan således sägas, att det inom undersökningsom
rådet endast finns en faktor av betydelse, som påverkar lavflorans 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 11. Lavvegetationen på trädstam från jämförelseområdets västra del. 

Lichen vegetation on a tree trunk from the western part of the comparison area.

utbredning och sammansättning, och det är rökgaserna från fabri
ken i Närkes Kvarntorp och andra närliggande industrier. Av skad
liga komponenter innehåller dessa gaser framför allt S02 enligt ett 
llertal kemiska analyser utförda hl. a. av Lihnell (1948, 1949) och 
Johansson (1954). Hur den vattenlösliga svaveldioxiden skadar 
lavarna är ej till fullo utrett, men det kan ej anses uteslutet, att det 
sker på ungefär samma sätt som skadegörelsen på gröna växter och 
svampar.

Sv. liot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Diskussion.

I den relativt rikhaltiga litteratur, som behandlar lavökenproble- 
inet i våra städer1, har i huvudsak två uppfattningar framkommit. 
Den äldsta av dessa gör gällande, att stadsluftens föroreningar för
giftar vegetationen (t. ex. Sernander 1926, Haugsjå 1930 och Va- 
reschi 1936). Svavelhaltiga gaser anses av vissa forskare (t. ex. 
Lindau 1923 s. 15 och Sauberer 1951 s. 121) såsom de giftigaste. 
Tobler (1925 s. 57) hävdar, att luftens halt av ammoniak är av
görande. (Jfr Sernander 1912, Räsänen 1927 och Du Rietz 1932.) 
Haugsjå (1930), Hoeg (1934), Vaarna (1934) och andra betrak
tar stoftpartiklar, sot och gas som huvudsaklig skadegörare. Erich
sen (1928 s. 61) säger: »Vielmehr sind die Ursachen in der Ent
wicklung von Staub, Russ und giftigen Gasen und nicht weniger in 
dem schädigendem Einfluss der starken Insolation bei übergrosser 
Austrocknung zu suchen.» Han visar dessutom, att förorenat vatten 
kan skada lavar (jfr Häyrén 1921) och fastslår: »Überall erweisen 
sich die Flechten als untrügliche Indikatoren in Bezug auf die 
leichtesten Verunreinigungen sowohl des Wassers als auch der 
Luft» (Erichsen 1928 s. 57). Den andra uppfattningen hävdar, att 
stadens klimat är avgörande för uppkomsten av lavöken. Represen
tanter för denna är Beschel (1952), Rydzak (1953, 1956a och b, 
1957), Steiner & Schulze-Horn (1955) och Element (1956). 
Beschel (1952) liar genom sina undersökningar i Salzburg kommit 
till den uppfattningen, att avgaser inte är så skadliga för lavvegeta
tionen, utan att lavfattigdomen kan hänföras till stadens »öken
klimat». Fuktigheten är enligt Rydzak den enda faktorn av betydelse. 
Staden är en torr stenöken och lavarna utsätts särskilt under somma
ren för stark uttorkning. I den tyska sammanfattningen (1953 s. 352) 
säger han: »Die Flechtenarten müssen sich also diesen spezifischen 
mikroklimatischen Feuchtigkeitsbedingungen in einer Stadt anpas-

1 Undersökningar föreligger bl. a. från följande städer i Europa och Amerika: Paris 
(Nyländer 1866, Bouly de Lesdain 1948), Augsburg (Britzelmayer 1875), Mün
chen (Arnold 1892), Kiel och Leipzig (Fischer-Benzon 1901), Hamburg (Erichsen 
1928), Oslo (Haugsjå 1930), Stockholm (Hoeg 1934), Helsingfors (Vaarna 1934), 
Lund (Almborn 1935, 1943), Zürich (Vareschi 1936), Pittsburgh (Black 1948), 
Lille (Bouly de Lesdain 1950), Köpenhamn (Gelting 1951), Wien (Sauberer 1951), 
Salzburg (Beschel 1952), bl. a. Wolverhampton, Walsall, Birmingham (»the northern 
flank of the industrial area known as the Black Country») och Stratford-on-Avon 
(Jones 1952), Caracas (Vareschi 1953), Lublin (Rydzak 1953), Bonn (Steiner & 
Schulze-Horn 1955), Köln (Klement 1956) samt städer i södra och sydvästra Polen 
(Rydzak 1956 a och b, 1957).
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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sen und dislozieren sich je nach dem Grade ihrer Ausharrungs- 
möglichkeit auf Dürre und Wasseraufnahmefähigkeit. Sie suchen 
Stellen mit solchen örtlichen Mikroklimabedingungen, welche ihnen 
eine günstige Wasserbilanz ermöglichen.» Mot tanken på att svavel
dioxiden skulle utöva någon skadlig inverkan på lavarna vänder 
sig Rydzak med skärpa. På grundval av sina undersökningar i 
Lublin har han kommit till den uppfattningen, att lavarna på torra 
ställen finns på marknära delar av träd och byggnader, dvs. ställen 
där dagg och fukt kan utnyttjas. Dessa områden borde ju vara de för 
S()2 och H2S03 mest utsatta, emedan svaveldioxidens specifika vikt 
är större än luftens (se s. 160 ovan). Någon skada har Rydzak inte 
konstaterat på dessa lavar, och han avslutar diskussionen med 
bl. a. följande ord (s. 354): »Daraus ersehen wir, dass die Annahme 
einer Einwirkung von S02 auf die Dislokation von Flechten in den 
Städten zu einem Unsinn führt und ein Beispiel für eine kollektive, 
wissenschaftliche Suggestion ist.» Två saker tycks dock Rydzak 
förbise, nämligen att de giftiga rökgaserna ofta har en högre tem
peratur än omgivande luftlager (jfr Geiger nedan), och att speci- 
fika vikten ej spelar någon roll, då gasen är så starkt utspädd med 
luft. (Jfr även Jones 1952 s. HOff.) Steiner & Schulze-Horn 
visar i sin undersökning från Bonn, hur grönalgerna främst före
kommer på trädstammarnas nordsidor, medan lavvegetationen är 
rikligast på väst-, sydväst- och sydsidorna (s. 9, tig. 1-11). Grön
algernas utbredning förklaras av mikroklimatiska förhållanden, 
medan frågan om lavarnas förkärlek för stammarnas väst-sydsidor 
inte helt kan besvaras. Trots att Bonn är en industrifattig stad, är 
två lavfria områden utbildade. Parallellt med den botaniska under
sökningen har en klimatologisk studie gjorts (Emonds 1954). Re
sultaten från dessa båda undersökningar sammanfalla mycket väl. 
Steiner & Schulze-Horn säger på s. 13: »Wenn die Luft sehr 
staubrein ist, dürften auch andere Verunreinigungen (etwa S02 
oder Teer) keine Rolle spielen.» På domen i Köln har Element 
funnit några lavar (bl. a. Physcia orbicularis), vilka tillhör Caloplace- 
tum murorum. »Freilich handelt es sich dabei durchwegs um un
scheinbare Krusten, die noch dazu wegen anhaftender Russpartikel- 
chen auch bei näherer Betrachtung nur schwer bemerkt werden» 
(Element 1956 s. 87). Element beskriver dessa arter som ljus- och 
torrhetsälskande, vilka föredrar ståndorter, som bjuder tillräckligt 
kväve i form av nitrat och nitrit. Genom denna motståndskraft kan 
Caloplacetum murorum, vilken enligt Element också är företrädd i

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Salzburg (jfr Bescher 1952 och Almborn 1935), uthärda stadens 
»ökenklimat». Med Vareschis undersökning 1953 från Caracas i 
Venezuela har den första lavökenundersökningen från en tropisk 
stad publicerats. Det visar sig, att denna regnrika stad har mycket 
små lavökenområden. Detta synes stödja Rydzaks och andras upp
fattning om lavöknens uppkomst. Varesciii säger dock på s. 95: 
»It was found that the canons (Quebradas) of the Cordillera de La 
Costa work like a fine system of air condition for big parts of the 
city, and on the other hands there are the vast parks which improve 
the air enormously.»

Vad kännetecknar då en stads klimat? Enligt Geiger (1950) är 
staden en varm och torr stenöken, ungefär 5 % torrare än omgivande 
landsbygd. Samtidigt regnar det mer och är dimmigare i staden än i 
dess omgivningar. Luftföroreningarna är dock det mest typiska föl
en stad, och man kan urskilja tre zoner av förorenad luft. En zon 
ligger helt nära marken, från vilken fordon virvlar upp stoftpartiklar 
etc. ur väg- och gatubeläggningen och tillför nya mängder gas genom 
otillräcklig förbränning i motorerna. Zon 2 befinner sig i skorstens- 
höjd, således ca 20 m från marken, och den högsta zonen är ytter
ligare 30-40 m högre upp. Föroreningar från de två högsta zonerna 
förs till marken främst av regn och dimma. Ljusklimatet påverkas i 
icke obetydlig grad av de luftburna stoftpartiklarna (Geiger 1950 
s. 369-376 och lig. 181-183). I undersökningarna från Bonn (se 
ovan) framkommer, att det område, som betecknas som lavöken, 
»ist gekennzeichnet durch geringste Ventilation, geringe Tages
amplitude der Temperatur, grösste nächtliche Überwärmung, grosse 
Nebelgefährdung, geringste Ozonkonzentration, sehr grosse Schwü
legefährdung und sehr grosse, bzw. grosse Staubkonzentration» 
(Steiner & Schulze-Horn 1955 s. 11). Att luftens föroreningar är en 
betydelsefull faktor för stadsklimatet, visar uppträdandet av svår
artade dimbildningar, »smog» (= smoke + fog), i t. ex. London, 
Los Angeles och New York. Svaveltrioxid och svavelsyra anses 
kunna verksamt bidra till uppkomsten av dessa slags dimmor 
(Simonsson 1955 s. 5).

Vore uttorkningen den viktigaste faktorn vid utbildningen av lav
öknar, kunde man vänta sig en kraftig uppgång av lavvegetationen 
så fort man lämnat de tätbebyggda områdena (jfr Geiger 1950). 
Någon sådan uppgång kan ej konstateras hos Jones 1952. Dennes 
undersökningar omfattar även landsbygden kring industriorterna 
och är på så vis mera jämförbara med detta arbete än övriga, vilka 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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ju nästan enbart behandlar städer. Av Steiner & Schulze-Horn 
1955 framgår, att området kring Bonn är mycket lavfattigt; kon
trasten med Rydzak 1953 är slående. Förklaringen till denna lav
fattigdom kan ligga i att Bonn är beläget strax sydost om Europas 
största industriområde och att vindarna för med sig gaser därifrån 
(jfr Jones 1952 och även Thomas m. fl. 1943 s. 345). Att lavarna 
först uppträder vid basen av träden förklarar Jones (1952 s. 112) 
med att det nära marken är mindre vind och således större luft
fuktighet och mindre rök. Att området runt en fabrik kan ha en 
bättre lavflora än platser på något avstånd från den bevisar ju endast 
att industriröken är skadekällan och att de skadliga ämnena i den 
bärs genom luften bort från fabriken och slår ned först på något 
avstånd därifrån.

För att vara användbar för icke-lichenologer måste en eventuell 
indikatorlav vara lätt att bestämma och förekomma allmänt inom 
ett stort område. Dessutom bör arten ifråga ej vara för okänslig men 
ej heller alltför känslig för luftföroreningar. Följande fem arter kan 
fylla dessa anspråk: Anaptychia ciliaris, Evernia prunastri, Parmelia 
acetabulum, Ramalina fraxinea och Xanthoria parietina.

Anaptychia ciliaris (karta 3) är allmän i södra och mellersta Skandinavien 
men tycks saknas i de nordligare delarna. Utanför Norden är den känd 
från större delen av Europa och finns även i Nordamerika, norra Asien 
och Nordafrika (Magnusson 1929, Du Rietz 1945). För Nordeuropas del 
kan följande anteckningar om känslighet m.m. kanske vara av intresse. 
Erichsen (1928) hänför arten till gruppen »Ammoniumholde in verschie
denem Grade», Haugsjå (1930) har laven karterad från Oslo, Hoeg (1934) 
finner den vara sällsynt i Stockholm, och Vaarna (1934) anför 3 fynd
platser för sterila ex.

Evernia prunastri (karta 7) är allmän i Skandinavien men försvinnande 
norrut. Den har ett utbredningsområde i Europa, Nordafrika och Främre 
Asien och ett annat i västra Nordamerika. Den saknas egendomligt nog 
såväl i Östasien som i östra Nordamerika (Magnusson 1929, Du Rietz 
1945). Haugsjå (1930) och Vaarna (1934) har arten karterad från Oslo 
resp. Helsingfors, och Hoeg (1934) finner, att den i Stockholm är ganska 
vanlig.

Parmelia acetabulum (karta 8). Arten är sällsynt i sydöstra Norge (Haug
sjå 1930 saknar den t. ex.), förekommer rikligt i vissa trakter av södra och 
mellersta Sverige, sällsynt i andra och saknas i Norrland (utom vid Gävle). 
Utanför Norden förekommer den i hela Europa till södra Skottland och 
mellersta Ryssland, dessutom i Nordafrika, Asien och Nordamerika (Greta 
Sernander 1923, Magnusson 1929, Du Rietz 1945). Erichsen (1928) 
för P. acetabulum till samma grupp som Anaptychia ciliaris, Kajanus 
(1911) betecknar arten som »selten». Av Hoeg (1934) anföres den ej, medan
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Vaarna (1934) meddelar den från 3 lokaler. Gelting (1951) har en intres
sant karta från Köpenhamn.

Ramalina fraxinea (karta 23) förekommer allmänt i sydöstra Norge, 
södra och mellersta Sverige (nordligaste fyndet från Umeå-trakten) och 
sydvästra Finland. Dessutom är den allmän över norra halvklotets utom- 
tropiska delar, åtminstone i Europa, Nordafrika och Nordamerika (Mag
nusson 1929, Du Rietz 1945; Vareschi 1953 har den från Caracas, Vene
zuela). Erichsen (1928) för arten till samma grupp som Anaplychia ciliaris 
och Parmelia acetabulum, Kajanus (1911) betecknar Ramalina fraxinea 
som »zieml. häufig». Haugsjå (1930) har karta över laven, medan Vaarna 
(1934) saknar sådan och Hoeg (1934) ej har arten med.

Xanthoria parietina (karta 27) förekommer allmänt genom största delen 
av Norden men blir i de nordligaste delarna sällsynt. Utanför Norden är 
den utbredd ej blott över norra halvklotets utomtropiska delar utan även 
över stora delar av södra halvklotet, såsom södra Sydamerika, Sydafrika, 
Australien och Nya Zeeland (Magnusson 1929, Du Rietz 1945). Erich
sen (1928) hänför arten till gruppen »Ammoniumfeste Arten». Kajanus 
(1911) betecknar den som »häufig» inom Landskrona-området. Haugsjå 
(1930), Vaarna (1934) och Gelting (1951) har arten karterad från resp. 
Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Hoeg (1934) har funnit sparsamma 
exemplar av den i Stockholm.

Under fältarbetet i Närke hade jag ovärderlig hjälp av fil. dr Daniel 
Lihnell, ombudsman Å. Tydén och skogsmästare E. Lönn. Forsknings
chefen vid skiff eroljeverk et, professor E. Schjånberg, visade vid flera 
tillfällen sitt intresse för mina undersökningar och underlättade på allt 
sätt mitt arbete.

Under bearbetningen av materialet har mina lärare professor G. E. Du 
Rietz, professor J. A. Nannfeldt, docenterna S. Ahlner, T. Arnbohg 
och G. Degelius följt mitt arbete med stimulerande intresse. Docent 
Degelius har kontrollerat några av mina bestämningar. Professor Du 
Rietz och docent R. Santesson har kritiskt granskat mitt manuskript. 
Docent Santesson och laborator H. Sjörs har offrat mycken tid på att 
diskutera igenom uppläggningen av arbetet och frågor i samband med 
undersökningsresultatet. Min fru, fil. mag. Monica Skye, har deltagit i 
arbetet såväl i fält som vid skrivbordet. Adjunkt Gunnar Holmquist, 
Sigtuna, har översatt sammanfattningen till engelska.

Till alla dessa och till alla andra, som omfattat mina undersökningar 
med intresse, vill jag rikta ett varmt tack.

Summary.
The influence of air pollution on the fridiculous and foliaceous lichen 
flora around the shale-oil works at Kvarntorp in the province of Närke.

The author examines fruticulous and foliaceous lichens around the 
shale-oil works at Kvarntorp near Kumla in the province of Närke 
(Map 1). The questions to be answered are: (1) do the lichens suffer 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (195S): 1
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from the poisonous gases? (2) if so, are there any suitable indicator 
species among the lichens as to air pollution?

The works, situated in an old agricultural district, were founded 
during the Second World War. The geographical position and the 
physical conditions in the district are analysed with special regard to 
rainfall and winds. Contrary to the usual practice, the wind diagram 
is drawn so as to show the direction in which the wind blows, not the 
one from which it comes (Fig. 2). This will simplify a comparison 
with the maps of distribution (Maps 3-28).

The lichen flora on trees along the roads has been examined and 
each station consists of one or more trees. As a rule, the growth of 
lichens on the tree trunks from the base up to a height of 2Jr metres 
has been analysed. Lichens from those parts of the branches next 
to the trunk are seldom registered, those from small branches and 
twigs never. The research stations are distributed as regularly as 
possible across the district. The degree of covering is examined 
only in a fewf cases. In order to obtain an idea of the nature of the 
lichen vegetation before the establishment of the oil-works, an area 
of similar physical conditions, situated about 10 kilometres WSW 
of Rumla, is examined, and the author believes that the species 
found in this “area of comparison” were also to be found in the 
“area of research” before the building of the oil-works.

For practical reasons the research material has been divided into 
two groups, the first of which comprises broad-leaved trees with the 
exception of Betula, i.e. Tilia, Ulmus, Acer, Fraxinus, Quercus, 
Aesculus, Sorbus, Salix, Populus, etc. The second group consists of 
conifers and Betula, i.e. Pinus, Picea and Betula. The result of the 
field research is shown in Maps 3-28. The difference in the composi
tion of the lichen flora and the vitality of the various species within 
the “area of research” and “the area of comparison” respectively 
is shown in Table IV. The different degrees of covering will appear 
from Figs. 3 and 4.

All the maps show a region without a lichen vegetation close by the 
works, then comes a region where the lichens are more or less af
fected and only outside this transition zone is an entirely normal 
vegetation to be found (cp. Sernander 1926). It is obvious that the 
oil-works emit matter which has a detrimental influence upon the 
vegetation. This matter is transported by the wind, as is apparent 
from the fact that trees growing in a sheltered position show a far 
richer growth of epiphytes than those in an unsheltered position.
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The chemical composition of the smoke from the works is shown in 
Table III and the chemical situation in air and rainfall in the im
mediate vicinity of the works in Table VI. Analyses prove that 
potassium, sodium, magnesium and calcium are present only in 
aerosol form as solid particles or in the form of salts, dissolvable in 
water, while sulphur and NH4-N may exist in the form of gas (Jo
hansson 1954). Fig. 6 shows conformity in almost every detail 
between Johansson’s diagrams of air pollution and the author’s 
own observations of Ihe lichen vegetation. The secondary maximum 
of the curve for sulphur is explained by the fact that the smoke has a 
double origin, the lofty chimneys of the works and the slag-heaps 
on the ground. Between the active spheres of these two sources a 
zone of comparatively unpolluted air is formed which is imme
diately reflected in a less affected flora of lichens which is also more 
abundant in species. Sulphuric pollution, owing to its frequent oc
currence, causes most damage to tlie vegetation.

In the extensive literature concerning the damage to flowering 
plants caused by sulphur dioxide, opinions differ considerably. 
The theory considered to have the best support states that the damage 
done to a plant is as great as the visible signs of it. Sulphur and 
sulphur dioxide may be absorbed from the air and the plant may 
thus benefit by it in case of lack of sulphur in the soil (Thomas 1943, 
cp. Frey-Wyssling 1949). The Sensitivity varies with the species, 
the time of gassing, temperature, humidity, light etc. For instance, 
under certain conditions the resistance of the protoplasm has been 
considerably reduced and assimilation and respiration have been 
influenced (cp. Haselhoff 1932). Conifers are as a rule more sen
sitive than broad-leaved trees, a fact that may be observed around the 
Kvarntorp Works. (For damages to forests, see, for instance, Schef
fer & Hedgcock 1955.) Fig. 7 shows some examples of how the 
leaves of broad-leaved trees are affected. Leaves and branches were 
collected partly in the immediate vicinity of the oil-works and partly 
in the township of Kumla. The tissue round the leaf-veins and the 
veins themselves seem to be more resistant than other parts of the 
leaf. The leaf-tips are the first parts to be affected (cp. Simonsson 
1955, p. 8). The above refers to plants of the higher order, but will 
probably hold good of the gonidial stratum of lichens too. The 
hyphae of fungi are also affected by sulphur dioxide. McCallan & 
Weedon (1941, p. 337) show for instance that younger cultures are 
more sensitive than older ones. Johansson (1954, p. lfi) says that 
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an attack of black-rust in Sweden’s wheat-growing districts in 1952 
did not affect the Kvarntorp area. Scheffer & Hedgcock (1955, 
p. 10) say that “certain rusts ... were almost absent from the smelter 
zone but were rather abundant in surrounding areas”. Tobler 
(1925) and Salomon (1914) point out that inorganic matter dis
solvable in water is absorbed from rainwater by Ihe hyphae of fungi 
as well as by algae.

In the “research area” there is only one important factor which 
affects the distribution and composition of the lichen vegetation, 
viz. the smoke gases from the oil-works at Närkes Kvarntorp. The 
most common of the detrimental components is sulphur dioxide, 
according to a number of analyses made by, among others, Lihnell 
in 1948 and 1949 and Johansson in 1954. How the damage is done is 
not quite clear, but we cannot leave out of account the possibility that 
the process is similar to what happens to flowering plants and fungi.

In the literature dealing with the problems of lichen deserts in our 
towns and cities (cp. p. 166, note 1), two main theories predominate. 
The oldest claims that air pollution in the cities poisons the vegeta
tion (cp. Lindau 1923, Sernander 1926, Haugsjå 1930, Vareschi 
1936 and Sauberer 1951). Erichsen (1928, p. 61) says: “Vielmehr 
sind die Ursachen in der Entwicklung von Staub, Russ und giftigen 
Gasen und nicht weniger in dem schädigendem Einfluss der starken 
Insolation bei übergrosser Austrocknung zu suchen.” The second 
opinion, represented by Beschel (1952), Rydzak (1953, 1956a 
and b, 1957), Steiner & Schulze-Horn (1955) and Element 
(1956), claims that the “desert climate” of the city is the determining 
factor of the genesis of lichen deserts. Rydzak (1953, p. 352) says: 
“Die Flechtenarten müssen sich also diesen spezifischen mikro
klimatischen Feuchtigkeitsbedingungen in einer Stadt anpassen und 
dislozieren sich je nach dem Grade ihrer Ausharrungsmöglichkeit 
auf Dürre und Wasseraufnahmefähigkeit. Sie suchen Stellen mit 
solchen örtlichen Mikroklimabedingungen, welche ihnen eine 
günstige Wasserbilanz ermöglichen.” Rydzak emphatically denies 
the idea that sulphur dioxide should affect the lichens. On the basis 
of his research work in Lublin, Poland, he has formed the opinion 
that the lichens in dry places grow on those parts of trees and build
ings which are close to the ground, i.e. where dew and humidity is 
available. These zones of course ought to be the ones most exposed 
to S02 and H,S03 as the specific weight of sulphur dioxide is greater 
than that of air (cp. p. 160 above). Rydzak has not observed any
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signs of damage among these lichens, and he concludes by saying 
among other things the following (p. 354): “Daraus ersehen wir, dass 
die Annahme einer Einwirkung von S02 auf die Dislokation von 
Flechten in den Städten zu einem Unsinn führt und ein Beispiel 
für eine kollektive, wissenschaftliche Suggestion ist.” Rydzak has, 
however, obviously failed to observe two facts, viz. that the poisonous 
smoke gases often have a higher temperature than surrounding 
layers of air, and that the specific weight is of no consequence as 
the gas is mixed with air to such a great extent. (Cp. also Jones 
1952, p. 110 If.) Geiger (1950) finds that the city is a warm and dry 
stone desert but that air pollution is the most typical feature of town 
climate (Geiger 1950, pp. 369-376, etc.). That air pollution has a 
great influence on town climate is proved by the existence of “smog” 
(smoke and fog) for instance in London, Los Angeles and New 
York. Sulphur trioxide and sulphuric acid are said to be instrumental 
in causing such fogs (Simonsson 1955, p. 5). If desiccation was the 
main factor in the forming of lichen deserts, we might expect a 
marked rise in the lichen vegetation as soon as we leave the densely 
built-over areas (cp. Geiger 1950). But no such rise is mentioned 
by Jones (1952).

In order to be of any use to non-lichenologists, a possible indicator 
species among the lichens should be easy to determine and common 
in a wide area. Furthermore the species in question should be 
neither too insensitive nor oversensitive to air pollution. The fol
lowing five species could serve these purposes: Anaptychia ciliaris 
(Map 4), Evernia prunastri (Map 7), Parmelia acetabulum (Map 8), 
Ramalina fraxinea (Map 23) and Xanthoria parietina (Map 27). 
Cp. e.g. Greta Sernander 1923, Magnusson 1929, Du Rietz 1945 
and Haugsjå 1930, Hoeg 1934, Vaarna 1934, Erichsen 1928, 
Kajanus 1911, Gelting 1951.

Uppsala, Växtbiologiska Institutionen, 1958.
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Anaptychla clllaris (L.) Kbr

Candelaria concolor (Dicks.) Arn.

Karta 3-4. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 3-4. Lichen distributions within the research area.

Läget av skifferoljefabriken utmärkes av tecknet ^ (jfr s. 141).
The situation of the oil-works is indicated by the sign ^ (cp. p. 141).
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Cetraria chlorophylla (Willd.) Vaii

Cetraria gla'ica (L ) Ach

sd

Karta 5-6. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 5-6. Lichen distributions within the research area.
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Evernia prunastri (L.) Ach.

ö £p

wmm

Parmelia acetabulum (Neck.) Duby

£ s3

K#
Karta 7-8. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 7-8. Lichen distributions within the research area.
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Parmelia exasperatula Nyl

Parmelia furfuracea (L.) Ach

Karta 9-10. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 9-10. Lichen distributions within the research area.
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Parmelia physodes (L.) Ach.

/ -VC- to CP

Parmelia subaurifera Nyl.

Karta 11-12. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 11-12. Lichen distributions within the research area.
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Parmeha sulcata Tayl.

lånm
o Q

Kv ■■■/'?§
fmm

Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl.

ö rp

Karta 13-14. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 13-14. Lieben distributions within the research area.
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Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe

£> EP

Physcia ascendens Bitt.

Karta 15-16. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 15-16. Lichen distributions within the research area.
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Physcia caesia (Hoffm.) Hampe

Physcia grisea (Lam.) Zahlbr.

Karta 17-18. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 17-18. Lichen distributions within the research area.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Physcia orbicularis (Neck.) DR.

Physcia pulverulenta (Schreb.) Hampe

Karta 19-20. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 19-20. Lichen distributions within the research area.

Su. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Physcia tenella (Scop ) Bitt.

Ramalina farinacea (L.) Ach.

Karta 21-22. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 21-22. Lichen distributions within the research area.
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Ramalina fraxinea (L.) Ach.

Usnea hirta (L.) Wigg.

Karta 23-24. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 23-24. Lichen distributions within the research area.
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Xanthoria candelaria (L) Arn.

Xanthoria fallax (Hepp) Arn.

Karta 25-26. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 25-26. Lichen distributions within the research area.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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parietina (L.) Th. Fr.Xanthoi

Xanthoria polycarpa (Ehrh.) Rieber

/
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(S)

Karta 27-28. Lavutbredningar inom undersökningsområdet.
Maps 27-28. Lichen distributions within the research area.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om

märkliga växtfynd o. d.

En märklig form av Epilobium glandulosum Lehm.

Alaska-dunörten, Epilobium glandulosum, är inkommen från Nord
amerika till Skandinavien i sen tid och är sporadiskt utbredd över halvön. 
Flera växtplatser äro kända i Stockholmstrakten, Närke och norra Väster
götland, omkring Göteborg, i södra Småland och på Gotlands västkust. 1 
Norge har den iakttagits i Bergentrakten och vid Trondheim (jfr Hulténs 
Atlas över växternas utbredning i Norden, karta 1280).

Fig. 1. Flyghårlösa frön av Epi 
lobium glandulosum. 10 x .

wmmm
mm

1

Sommaren 1957 påträffade jag vid Brunnsviken bortom Bergianska 
Trädgården i Stockholm ett rätt märkligt Epilobium-exemplar. Det visade 
sig vid närmare examination, att plantan måste vara en E. glandulosum. 
Fröna saknade emellertid de för hela släktet så karaktäristiska flyghåren, 
som betinga arternas utomordentliga spridningsförmåga. Denna avsaknad 
av flyghår kan möjligtvis bero på en enkel genmutation, vilket kanske 
klart kan bevisas i ett senare korsningsförsök med vanlig Alaska-dunört.

Det tycks mig värt att påpeka, att de mycket närstående släktena 
Zauschneria, som är endemiskt huvudsakligen vid Nordamerikas västkust, 
och Epilobium äro de enda inom familjen Oenotheraceae, vilkas frön ha 
flyghår. Däremot saknas de hos det lika närstående, på nordamerikanska 
kontinenten endemiska släktet Gayophytum. Med hänsyn till detta tycks 
den här anmärkta »defekten» vara en intressant företeelse av evolutio- 
nistisk natur. Exemplaret har införlivats med Riksmuseets herbarium.

So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Zusammenfassung. Eine bemerkenswerte Form von Epilobium glandu- 
losum Lehm. — Im Sommer 1957 fand Verfasser eine bemerkenswerte Form 
von Epilobium glandulosum in der Nähe von Stockholm, deren Samen völlig 
frei von Flughaaren waren. Es handelt sich hier offenbar um eine Mutation.

Riksmuseets botaniska avdelning, Stockholm. Hans Tralau.

Ceratophyllum demersum blommar och sätter frukt i Norrbotten.
Alltsedan vi hösten 1955 upptäckte Ceratophyllum demersum i tre sjöar 

inom Nederkalix socken i Norrbottens kustland (Hedlin m.fl. 1957), ha vi 
varje sommar sökt efter blommor på arten i dessa sjöar. 1955 och 1956 
blev resultatet negativt, men den 12.8. 1957 funno vi i N. Mjöträsket rik
ligt med blommor. Blomning förekom även i de två övriga sjöarna, och 
fruktsättningen blev särskilt ymnig i N. Kilpiträsket. Den 15 september 
verkade Ceratophyllum-nötterna i denna sjö vara fullmatade.

Givetvis undersökte vi också övriga i dessa sjöar förekommande vatten
växter med oregelbunden blomning. Lemna minor och L. Irisulca ha icke 
iakttagits blommande sommaren 1957, medan Stratiotes aloides företedde 
rik blomning under denna liksom föregående somrar.

Blomning hos Ceratophyllum demersum i nutiden har oss veterligt i 
Sverige hittills icke iakttagits norr om Dalarne och Hälsingland. I Finland 
har arten påträffats blommande i sjön Kalatonlampi i Kuusjärvi socken i 
Nordkarelen (Repo 1955, s. 296). Enligt vänligt meddelande av docent
H. Luther är detta fortfarande den nordligaste kända lokalen för blom
mande hornsärv i Finland. I Norge har arten blommat betydligt längre 
mot norr, nämligen vid Dönna i Nordland, där den 1912 insamlades med 
frukter (Holmboe 1934, s. 72).

Det synes rimligt att sätta hornsärvens blomning och fruktsättning i 
Norrbotten i samband med den ovanligt varma sommaren 1957. Enligt 
välvilligt meddelande från Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti
tut låg medeltemperaturen för juli månad i Haparanda 2,8° över den genom
snittliga julimedeltemperaturen för åren 1901-1930. Motsvarande siffra för 
augusti är 1,3° och för september 0,2°.

Yi be att i detta sammanhang få rätta ett fel i vår uppsats »Stratiotes-sjöar 
i Norrbotten» i första häftet för 1957 av denna tidskrift. Snäckan Armiger 
crista har där konsekvent fått en felaktig form för artnamnet, från vilken vi 
härmed önska fritaga såväl determinatorn som redaktionen och tryckeriet.

CITERAD LITTERATUR.
Hedlin, B., Julin, E., & Pekkari, A., 1957: Stratiotes-s]öar i Norrbotten. 

— Svensk Bot. Tidskr. 51. Uppsala.
Holmboe, J., 1934: Spredte bidrag til Norges Flora. III. — Nyt Mag. f. 

Naturvid. 74. Oslo.
Repo, R., 1955: Piirteitä Jaamankankaan kasvimaantieteellisestä merki- 
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Fig. 1. Filipendula ulmaria f. laciniata n. f. Type. Photo S. Eriksson.

On a laciniate-Ieaved form of Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

One day in June 1956, walking along a grassy road, between my house 
and an adjacent field, situated in the southern outskirts of the town of 
Haparanda (Norrbotten, Sweden), I happened to see a meadow-sweet 

13 -583371 So. Bot. Tidskr., 52 (1958) :1
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Fig. 2. Filipenduta ulmaria f. laciniata n. f. Leaf from the lower part of the stem.
Type. Photo S. Eriksson.

plant, the leaves of which noticeably differed from the normal, the leaflets 
being deeply pinnatifid to bipinnatifid. It proved to be a single large 
individual with some twenty stems which later on bore flowers. In spite of 
an eager search in the neighbourhood, no more specimens could be found. 
Su. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 1



SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN 195

In the course of the summer I had the opportunity of studying the plant 
more thoroughly, and of comparing it with normal individuals. It retained 
its peculiarity throughout the summer, as it has also done in Uppsala 
Botanic Garden where part of it was planted. As regards the leaves, no 
differences beyond that mentioned above could be established. This single 
difference being, however, rather considerable and certainly genetically 
conditioned, it seems worth recognition as a forma. 1 have not been able to 
find such a form mentioned in the literature and will therefore give the 
following name and description:

Filipendula ulmaria (L.) Maxim, f. laciniata Julin nova forma.

Differt a forma normali solum segmentis foliorum simpliciter ad dupliciter 
alte laciniatis.

Habitat ad viam pratensem in Haparanda, provinciae Norrbotten, 
Suecia.

Coll, orig.: Suecia, Norrbotten, Haparanda, leg. E. Julin 15.7. 1956.
Icon.: Fig. nostrae 1-2.
Typus formae in Mus. Bot. Ups.

In the vicinity also grows f. denudata (Presl) Beck with leaves which 
are green on the under side, whereas f. laciniata, like the main form, has 
leaves which are grey-haired underneath.

The photographs have been taken at the Institute of Plant Ecology, 
Uppsala, for which my thanks are due to Professor G. E. Du Rietz and 
Preparator S. Eriksson.

Haparanda, January 22, 1958.
Erik Julin.

Gotländska växtfynd 1956 och 1957.

Under färder på Gotland har lokaler antecknats för några intressantare 
växter. Följande artlista utgör en fortsättning på en tidigare av förf. publi
cerad lista i denna tidskrift (Nordin 1956). Sommaren 1956 inventerades 
det militära skjutfältet inom Tofta socken för en uppsats om växt- och 
fågellivet. Området hyser mycket intressant och delvis oförstörd natur, 
varifrån några fynd här upptas. Under tiden 9-19/6 1957 var ett av Sveriges 
Fältbiologiska Ungdomsförening arrangerat och av förf. lett cykelläger 
förlagt till norra och mellersta Gotland. Några få fynd från detta läger 
omnämns i listan. Nomenklaturen enligt Hylander (1955). För följande 
arter gäller samma litteraturanvisningar som i föregående artlista: Equi- 
setum hiemale x variegatum, Zannichellia palustris, Ulmus carpinifolia 
f. suberosa och Anemone hepatica f. multiloba. Förf. ber att till professor 
G. Einar Du Rietz och docent Nils Hylander få framföra ett tack för 
värdefulla upplysningar och litteraturanvisningar och till docent Hans 
Luther, Helsingfors, för bestämningen av en Zannichetlia-kollekt från 
1956.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



196 SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

EquisetumhiemaleL. x variegatum Schleich, (syn. E. x Irachyodon A. Br.). 
Västerhejde sn, skogskärr 750 m S om fattighuset, 1956. — E. Th. Fries 
(1925): »... Västerhejde vid Zion och Hallvards».

Lastrea robertiana (Hoffm.) Newm. östergarns sn, klapperstensmark 
intill landsvägen 1 km S om kyrkan, 1957. —• Eisen & Stuxberg (1869) 
anger 2 lokaler, varav den ena är östergarn på Ganneberget K. Johansson 
(1897): »Sälls.»

Zannichellia palustris L. v. repens (Boenn.) Koch. Västergarns sn, Pa- 
viken, 1956, tillsammans med Najas marina och Polamogeton filiformis. 
Vegetationen i viken (sötvatten) tycks under senare år ha förändrats. 
Avloppet har fördjupats, varigenom avrinningen ändrats. Stora utdik- 
ningar har företagits öster om Paviken, vilket även påverkat vikens till
flöde. Fil. dr Bengt Pettersson, Visby, har meddelat, att han ej tidigare 
observerat Zannichellia i Paviken, och antar, att den är nyinkommen på 
platsen. Najas och Potamogeton filiformis uppges härifrån redan av K. 
Johansson (1897). — Det i den tidigare artlistan från Roma omnämnda 
fyndet av Zannichellia (Nordin 1956 s. 517) har visat sig vara v. repens och 
ej v. major, som felaktigt uppgavs.

Listera cordata (L.) R. Br. Hellvi sn, Storholmen i Fardume träsk, 1957, 
bland Ledum (Lars Ekberg, Göteborg). — K. Johansson (1897): »Flerst. 
... Fardume träsk (Sern.) ...»

Ulmus carpinifolia Gled. f. suberosa (Moench) Rehd. Endre sn, Allekvia; 
Visby, Skolbetningen och Terra Nova; Vallstena sn, Alvena lindäng, 1956.

Viscaria vulgaris Bernh., albino, östergarns sn, Katthamra, 1 ex. 1957 
(L. Ekberg). — E. Th. Fries (1914 och 1932) anger »f. pallens Ahlfvengr.» 
från 2 resp. 3 lokaler.

Gypsophila fastigiata L. Lummelunda sn, Kanalen, 1956. — K. Johans
son (1910): »Stränderna af Martebomyr såväl i norr i Martebo som i sydväst 
i Veskindel ...»

Anemone hepatica L. f. multiloba C. Hartm. Eskelhems sn, barrskog N 
om vägskälet vid övide, 1956.

A. pratensis L. f. schizopetala Lge. Gothems sn, sandmark på N-sidan av 
Kyrkbingegrundet, 14/6 1957, bland normal A. pratensis (fig. 1). Formen 
utmärks av fyllda blommor, orsakade av den långt gångna klyvningen av 
kalkbladen. Blommans blad är m. 1. m. hyllebladslika och violettfärgade. 
De yttre kalkbladen är ofta relativt starkt håriga och mer grönvioletta än 
de inre. Svepebladens och svepekransarnas antal har ökats. — Sylvén 
(1912) anger från Öland tolv typer av monstruös A. pratensis, samtliga be
skrivna och de flesta avbildade. Flera av dessa former tycks vara represen
terade bland det gotländska materialet från Gothems sn. Från Gotland har 
sådana fältsippor tidigare noterats av K. Johansson (1897): »Monstruösa 
former, som genom ståndares och pistillers transformering fått talrika 
flikade hylleblad, äro sedda i Follingbo och Sundre!» Dessa fynd upptas 
även av Neuman (1901), som meddelar, att Pulsatilla pratensis varierar 
liksom P. vulgaris »med flikade kalkblad: f. schizopetala Lge (Gtl.)». Slut
ligen kan nämnas ett danskt fynd av dubbel P. pratensis på Själland 
(Böcher 1954).
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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Fig. 1. Anemone pratensis L. t. schizopetala Lge. Kyrkbinaesrundet, Gothems sn,
Gotland, 14/6 1957.

Cardaria draba (L.) Desv. Visby, »Övre Snäckvägen» vid nedfarten till 
Snäckgärdsbadens restaurang, 1956.

Lepidium campestre (L.) R. Br. Fårösund; Lau sn, 500 m NO om kyrkan, 
1957.

Geranium pyrenaicum Burm. fil. f. albiflora Schur. Ljugarn, 1957. — 
K. Johansson (1910): »... Katthammarsvik, hvitblommig mängdv.l»

Euphorbia esula L. Tofta sn, Marsängen, 1956.
E. exigua L. Tofta sn, åker SO om Östergårda, klapperstensmark vid 

Fallåker, naken jord på Kyrkbacken (de två sistnämnda lokalerna inom 
Tofta skjutfält), 1956. — K. Johansson (1910): »... Tofta skjutfält (E. Th. 
Fries) ...»

Myrrhis odorata (L.) Scop. Visby, Endreväg, 1956.
Echium vulgare L. fl. albis. Tofta sn, Grönbo (Tofta skjutfält), 1 ex. 1956.

- Tidigare av förf. sedd inom Tofta sn (Nordin 1954). Dahlgren (1910) 
omnämner 1 lokal från Gli. Roma, 1905; E. Th. Fries (1932): 2 lokaler.

Thymus serpyllum L. ssp. angustifolius (Pers.) Vollm., albino. Tofta sn, 
Stafs klint (Tofta skjutfält), 1956. — E. Th. Fries (1932): 6 lokaler.

Melampyrum arvense L. f. argyrocomum Fisch. Tofta sn, SO om Dyple, 
1956. — E. Th. Fries (1932) upptar 1 lokal för »f. pattens Stern.».

Plantago maritima L. ssp. eumaritima Hyl. Eskelhems sn, vägkant N om
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 1
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Fig. 2. Plantago lanceolata L. Form med grenigt ax. Extrema axformer från olika 
exemplar 1 Visbytrakten sommaren 1956.

vägskälet vid Övide, 1956. — Englund (1942) omnämner inlandsföre- 
komster av arten på Gotland.

P. lanceolata L., form med grenigt ax. Sedan det första exemplaret med 
grenigt ax observerades 1955, har liknande former iakttagits på ett flertal 
ställen, nämligen Tofta sn, Suderbys; Västkinde sn, N om »dh» i Idholmen; 
Visby, Endreväg samt A7:s och Lv2G:s kasernområden, 1956; Ljugarn, 
1957. I de flesta fall har de vuxit på dikesrenar, där man finner stora, 
kraftiga exemplar av troligen ej inhemska raser av P. lanceolata. Fig. 2 
visar en samling extrema axformer från olika exemplar i Visbytrakten 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958):!
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Fig. 3. Plantago lanceolata L. Form med grenigt ax. Förgrening i närheten av axets 
topp. A7:s kasernområde, Visby, aug. 1956.

sommaren 1956. — En bild av P. lanceolata f. maxima med abnorma blom
ställningar har tidigare publicerats i denna tidskrift (Skärman 1922). - 
De under 1956 och 1957 antecknade formerna kan sammanföras under tre 
olika grupper: 1) Former med förgrening av axet vid axbasen. Stundom 
kan upprepad förgrening förekomma (fig. 2, ex. nr 5 från vänster). I den 
tidigare publicerade artlistan (Nordin 1956 s. 519) avbildas ett exemplar 
från Visby 1955 med denna form av förgrening. Just på detta exemplar, av 
vilket en del togs för pressning och resten lämnades på platsen, syntes 
ännu i slutet av augusti 1956 ingen förgrening. Docent N. Hylander har 
meddelat, att han gjort samma iakttagelse på material i Uppsala Bota-

Su. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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. 1

Fig. 4. Plantago lanceolata L. Form med monstruöst ax. A7:s kasernområde, Visby,
aug. 1956.

niska Trädgård. I ett kraftigt och i övrigt normalt bestånd av P. lanceolata 
från Visby, Endreväg fanns ett stort, grenigt ax. Axstjälken var bandlik 
och starkt vriden (fig. 2, ex. nr 7 från vänster). Axförgrening och fasciation 
i förening har av förf. iakttagits på P. major i Västerås (Nordin 1954). 
2) Form med förgrening i närheten av axets topp (fig. 3; ett enda exemplar 
från A7:s kasernområde). 3) Former med helt monstruösa ax (fig. 4). 
Dessa förekom tämligen rikligt vid A7:s och Lv2G:s kasernområden 1956 
(ej 1955). Förklaringen till missbildningarna får nog sökas i insektsangrepp.

Centaurea scabiosa L. fl. albis. Västerhejde sn, Toftavägen S om Vibble; 
Visby, N om Furulund, 1956. — E. Th. Fries (1932): 6 lokaler.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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RECENSIONER.

Kenneth M. Smith, A Textbook of Plant Virus Diseases. 2nd ed. —
J. & A. Churchill Ltd, London 1957. vi + 652 s., 94 fig. Pris 65 s.

Första upplagan av »Textbook» kom ut år 1937. Ur den redan då vid
lyftiga och svåröverskådliga viruslitteraturen hade Smith samlat, sovrat 
och systematiserat vad man dittills visste om växternas virussjukdomar 
och dessas orsaker och gjort detta på ett så förnämligt sätt, att »Textbook» 
under en lång följd av år framåt blev ett av växtvirologernas mest anlitade 
standardverk. Virologien är emellertid en vetenskap i sjudande utveckling, 
och alla försök till sammanfattningar blir lätt redan från början ofullstän
diga. »Textbook» har visserligen stått sig ovanligt länge, men det beror 
kanske mest på det så att säga principiellt värdefulla i framställningen. 
Ofullständigheten ifråga om nyupptäckta vira och sjukdomar har efter 
hand blivit allt kännbarare, och under senare år har faktiskt luckorna varit 
så stora, att bokens värde kommit att ligga mera på det historiska planet.

Den nya upplaga, som kom ut förra året, var därför av behovet påkallad 
och motsedd med stora förväntningar. Att den dröjt är inte så underligt; 
litteraturen på området har vuxit kolossalt under de förflutna tjugo åren, 
och antalet referenser, något över 400 i första upplagan, omkring 1000 i 
den andra, säger nog mera om proportionerna mellan då och nu än om det 
verkliga antal större och mindre skrifter Smith under sammanställnings- 
arbetet haft att gå igenom och ta ställning till. Antalet beskrivna vira har i 
respektive upplagor stigit från ca 135 med 23 namngivna varianter (strains) 
till ca 360 med mer än 100 varianter. Att samtidigt sidoantalet inte ökat 
mer än från 615 till 652 beror till en del på en mera koncentrerad fram
ställning och något större satsyta men mest på att ett avsnitt om virus
överförande insekter och ett examinationsschema över viroser, som före
kom i första upplagan, strukits i den andra.

Liksom sin föregångare kan den nya upplagan inför botanister enklast 
presenteras som en virus-»flora», en beskrivning av virus-»arter» och en 
hjälpreda vid artbestämningen. Tonvikten ligger nämligen avgjort mera på 
»virus» än på »diseases». Sjukdomarna är utförligt beskrivna, och man får 
upplysningar också om deras praktiska betydelse, bekämpning osv., men 
symptom och värdkrets är i det enskilda fallet främst ett medel att karak
terisera virus självt genom dess verkningar. Som ytterligare bidrag till 
karakteristiken lämnar »Textbook» för varje virus, där sådana uppgifter 
stått att få, besked om inaktiveringstemperatur, utspädningsgräns, filtrer- 
barhet, varaktighet in vitro, resistens mot uttorkning, serologiska reaktioner 
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etc. Så var också fallet i första upplagan; ett nytt inslag i den andra är de i 
många fall förekommande uppgifterna om viruspartiklarnas form och stor
lek — en vinning av elektronmikroskopins utveckling. Av betydelse för 
viruskarakteristiken är också uppgifterna om hur och med vilka agentier 
virusöverföringen sker. Att insekternas viktiga roll i detta sammanhang 
är utförligt behandlad hör ju till saken men är också naturligt med hänsyn 
till att författaren ursprungligen var entomolog och alltfort har starka 
anknytningar åt detta håll.

I första upplagan hade Smith för att få ordning på sitt svårhanterliga 
material nyttjat en av honom själv uppfunnen, eller kanske snarare för
bättrad virusnomenklatur: varje virus benämndes genom det latinska släkt
namnet på den värdväxt, där det först påträffats eller var mest känt, och 
ett därtill fogat nummer. Den vanliga tobaksmosaikens virus fick namnet 
Nicoliana-virus 1, den »fläckiga» tobaksmosaikens virus benämndes Nico- 
tiana-virus 2, det virus som orsakar bladrullsjuka hos potatis Solanum- 
virus 14, för att nämna några exempel. Värdväxternas plats i Hutchin
sons system gav ordningsföljden i boken. Denna nomenklatur och därav 
föranledda gruppering av vira hade ett rent praktiskt syfte och avsågs 
av sin upphovsman aldrig att ge uttryck åt något slags djupare samhörig
het vira emellan. I förhållande till tidigare nomenklaturförslag represen
terade det smithska ett framsteg, det visade sig användbart och kom så 
småningom att åtminstone i Europa ganska allmänt accepteras som likare 
och utgångspunkt för synonymering och fortsatt namngivning. Från vissa 
håll har det emellertid kritiserats mycket hårt för både verkliga och för
menta svagheter. Smith har tyvärr dragit konsekvensen därav genom att 
i den nya upplagan frångå sin egen nomenklatur och istället tillämpa de 
engelska trivialnamnen. Vira har sedan ordnats i bokstavsföljd efter dessa 
namn. Resultatet är inte lyckat. För att hitta i boken krävs nu en kännedom 
om engelska växt- och sjukdomsnamn, som den icke-anglosaxiske läsaren 
mera sällan besitter. Vidare har »systematiken» nu förvandlats till kaos 
och ger icke uttryck åt någon som helst släktskap eller likhet vare sig mel
lan värdväxterna eller mellan vira. »Abacå Bunchy Top Virus», som an
griper Musa textilis, står på bokens första sida, det nästan identiska »Banana 
Bunchy Top Virus» på s. 45. jPrumis-arternas vira behandlas på sex ställen 
i boken, alltefter det de engelska virusnamnen börjar på almond, apricot, 
cherry, plum osv.

Den alfabetiska ordningen i boken har ansetts onödiggöra ett sakre
gister, men frånvaron av ett sådant minskar avsevärt överskådligheten. 
Man noterar emellertid tacksamt att ett stort antal hänvisningar i texten 
underlättar orienteringen i synonymskogen och att det finns ett särskilt 
avslutande register för synonymerna.

En del av de vira, som förekom i första upplagan, söker man dock för
gäves efter i den andra, såväl i text som i register. Ett sådant borttappat 
virus är t. ex. det som i första upplagan kallades Solanum-virus 8. Rela
tionerna mellan detta och S.-v. 9 (orsak till potatisens aucubamosaik) har 
alltid varit mycket oklara, och man hade hoppats på ett auktoritativt 
klarläggande i den nya upplagan. Istället har S.-v. 8 helt sonika försvunnit 
utan att lämna annat spår efter sig än ett flyktigt omnämnande av syno-
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nymen »Tuber Blotch Virus» i ett f.ö. likgiltigt sammanhang. Det finns 
tyvärr många exempel på dylika oväntade uteslutningar eller förändringar 
utan angiven motivering, vilket är skada, då detta bryter kontinuiteten 
mellan de båda upplagorna och ställer läsaren inför helt onödiga problem.

Det är alltså inte svårt att hitta skönhetsfläckar i den nya versionen av 
»Textbook». Fläckarna kan emellertid inte fördölja att boken som enmans- 
prestation är beundransvärd och att den i många hänseenden tillfredsställer 
även högt drivna anspråk. Säkerligen kommer den att liksom på sin tid 
föregångaren bli ett flitigt rådfrågat verk både hos virologer av facket och 
andra, som vill vidga eller kontrollera sitt vetande om vira och viroser hos 
växter.

Daniel Lihnell.

J. P. Hudson, Control of the plant environment. Proceedings of 
the University of Nottingham, Fourth Easter School in Agricultural 
Science, 1957. — London: Butterworth's Scientific Publications, 1957. 
xvi + 240 s. Pris inb. 42 s.

Den numera årligen återkommande kongressen vid School of Agriculture, 
University of Nottingham, behandlade år 1957 problemkomplexet Control 
of Environment in Crop Experimentation. Föreliggande volym omfattar 
fyra delar: I. Effects of the environment on plants, II. The control of en
vironmental factors for plant experimental work, III. Installations for the 
control of plant environments, IV. Demonstrations.

Indelningen inom de olika delarna är i många stycken oklar. En och 
samma ekologiska faktor behandlas på flera olika ställen under varierande 
rubriker, och för den specialintresserade läsaren blir det ibland svårt att 
hitta rätt. Ett allmänt index hjälper dock till att i viss grad öka över
skådligheten.

I en uppsats i del I behandlar D. Vince och B. FI. Stoughton den artifi
ciella belysningens betydelse i experimentellt arbete med trädgårdsväxter. 
Maximal assimilation erhålles i allmänhet i rött ljus, vilket emellertid hos 
en del arter reducerar den effektiva assimilerande ytan. I detta fall fordras 
för utveckling av »normala plantor» lampor med strålning inom spektrets 
blåa område. I detta sammanhang diskuteras även våglängdens betydelse 
för brytandet av mörkerreaktionen vid de fotoperiodiska fenomenen, hu
vudsakligen blomningen. Hos de flesta arter har det röda ljuset den största 
effekten, medan infraröd strålning utövar motsatt verkan. Vissa cruci- 
ferer uppvisa däremot accelererad blomning vid sistnämnda strålningstyp. 
Det är viktigt, summerar författarna, att vid experimentellt arbete med 
belysningsapparatur hänsyn tages till ljusets spektrala sammansättning i 
relation till såväl fotosyntes och fotomorfogenes som fotoperiodism.

Temperaturfaktorn avhandlas av S. J. Wellensiek, som bl. a. tar upp 
frågan om den diurnala temperaturvariationens inverkan på produktionen. 
Sänkning av nattemperaturen från 26,5°C som optimal dagtemperatur 
ökar sålunda frukttillväxten hos tomat, en företeelse, som har praktisk 
tillämpning vid odling i uppvärmda växthus. Denna temperaturperiodicitet 
är dock inget generellt fenomen. Nyare holländska undersökningar visa, att 
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bl. a. Arachis hypogaea besitter ett omvänt reaktionssätt. Den enda vägen 
till kunskap om de olika arternas temperaturkrav går via experimentet.

Under rubriken »The study of plant responses to soil moisture» redogör 
J. P. Hudson för bevattningskontroll och bevattningsmetodik i försöks
verksamheten inom jordbruk och växthusodling. Efter diverse definitioner 
och klargöranden av elementära jord-vattensammanhang kommer förf. in 
på bestämningsmetoder för markvattenhalten. Sålunda fastställes att s.k. 
tensiometrar har begränsad användning vid bestämning av graden till
gängligt vatten. Endast optimumområdet för tillväxt kan genom denna 
metodik graderas. Huruvida den levande växten kan användas som in
dikator på markvattentillståndet eller ej är osäkert. Inom citron- och 
bananodlingen synes dock nämnda förhållande vara av viss betydelse för 
planläggning av konstbevattningen. En presentation av speciella anlägg
ningar (water regimes) för studiet av markvattenfaktorn avslutar denna 
artikel.

Del III omfattar beskrivningar av olika lokaliteter lämpade för växt- 
odlingsförsök och övrig botanisk experimentell verksamhet: fytotroner, 
växthus av skilda kalibrar, odlingsrum för laboratorier, vindtunnlar etc.

De under kongressen genomförda demonstrationerna återspeglas i korta 
referat i del IV. Här redogörs bl. a. för mätmetoder för temperatur, ljus och 
annan strålning samt beskrivning av olika lamptyper för artificiell belysning.

»List of members» ger oss upplysning om att det stora flertalet kongress
deltagare utgjordes av engelsmän och vidare att intresset för 1957 års 
Easter School varit särskilt stort bland praktiker inom hortikultur och 
agrikultur.

L.-O. Lundkvist.

Clapham-Tutin-Warburg, Flora of the British Isles. Illustra
tions. I. Pteridophyta to Papilionaceae. Drawn by Sybil J. Rolfes. 
— Cambridge University Press. Price 25 s.

In the first volume of Illustrations for Clapham-Tutin-Warburg’s 
Flora, there are drawings of 552 species, arranged in the same order as in 
the text volume.

The chief object of the book has been to give the general appearance of 
the species. Of every species there are some large-scale drawings of details. 
The illustrator has often been successful, but I think the drawings too often 
give a misleading impression of the species drawn.

The specimens delineated too often seem to have been untypical, badly 
developed ones. The large-scale drawings often represent details which are 
diagnostically unimportant. When the same details of different species 
of a genus have been delineated, the drawings are very often in different 
scales, which makes it unnecessarily troublesome to compare them. Some
times the illustrator has forgotten (or given incorrect drawings of) important 
characteristics of a species. In some few cases the plants drawn are not 
correctly identified.

I will give some examples of drawings which I think are unsatisfactory 
from different points of view.
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132-135. Different species of Papaver. From the drawings it seems that 
the flowers are very much alike. (If the differences between the flowers 
had not been greater, it would have been no use drawing them.) In reality 
it is usually possible to identify the species by the aid only of the general 
appearance of the flowers. In Papaver argemone, for example, the petals 
are, as a rule, narrower than in P. dubium (and of course P. rhoeas) and not 
overlapping, at least in their upper parts. That does not appear from the 
drawings. The capsules of all the species have been drawn, but in quite 
different scales!

161-162. Sinapsis arvensis and alba. Different types of specimens have 
been drawn, which gives a wrong impression of the differences between the 
species.

223. Nasturlium officinale. The drawing represents Arabis alpina; only 
a seed is from Nasturtium officinalel

250. Viola hirta. The sepals of the fruiting specimen have been drawn as 
linear, ± acute. In reality they are elliptic, obtuse (as they are delineated 
in the flowering specimen).

253. Viola reichenbachiana. The drawing seems to represent something 
that looks like V. reichenbachiana x riviniana. The leaves and the stipules 
are not those of typical V. reichenbachiana. The spur is too thick and obtuse.

254. Viola canina ssp. canina. This drawing has nothing to do with
V. canina. I think the illustrator has had a specimen of V. reichenbachiana 
before her (the leaves and the narrow petals!), and she has given a fairly 
good drawing of that species. But the spur should not have been curved and 
it should not have been thickened at the apex!

256. Viola lactea. This seems to be a fairly good drawing of Viola canina 
ssp. canina. I don’t think the illustrator has had a specimen of V. lactea 
before her.

345. Minuartia verna. The illustrator has forgotten the three strong 
nerves of the sepals which constitute a diagnostically important charac
teristic.

357. Spergula arvensis. The hairs are represented in a larger scale than 
the rest of the plant, which produces the wrong impression that S. arvensis 
is a long-haired plant. (The same criticism may be passed on many of the 
illustrations.)

380. Chenopodium album. The small-scale drawing may be just anything. 
I don’t understand why such a badly developed specimen has been chosen.

393. Atriplex glabriuscula. A bad drawing which seems to represent a 
very hairy plant. (The mealiness of the plant has been represented by 
something that looks like hairs.) The illustrator has had a poor specimen 
before her, in which the characteristic glabriuscula leaves have not been 
developed.

429. Geranium phaeum. One cannot recognize G. phaeum from this 
drawing. In G. phaeum the flowers are flat, in the drawing they are cup- 
formed. Has this drawing really been made from a fresh specimen?

Ivar Segelberg.
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JONAS FRITIOF NORD WALL.
5/s 1873 30/6 1955.

AV

EINAR TE IL ING.

Jonas Nordwall var bördig från 
Fägre i Västergötland. Efter student
examen i Skara 1892 inskrevs han vid 
Uppsala universitet året därpå och av
lade fil. kand.-examen 1897 med kom
plettering följande år. Under åren 1900 
-08 tjänstgjorde han såsom lärare vid 
Uppsala privatgymnasium med ett mel
lanspel som vikarierande lektor i Gävle 
1906. Efter provåret i Uppsala vårter
minen 1908 utnämndes han till adjunkt 
vid Uppsala högre allmänna läroverk.
År 1910 företog han med statsunder
stöd en studieresa i USA och redovisade 
resultaten i två uppsater: »Om biologi
undervisningen i Förenta staternas 
högre skolor» (i Redogörelse för Upp
sala h. allm. läroverk 1913) och »Om 
skolväsendet i Amerikas Förenta sta
ter» (Skolkommissionens betänkande 
1922). Han offentliggjorde även en del 
smärre skrifter med populär syftning:
»Om växternas näring» och »Om Sveriges 
skogar» (i Heimdals Folkskrifter 1898 
och 1902), »Den levande naturen», an
visningar till självstudier i biologi 1906 samt reformivrande artiklar i 
Pedagogisk tidskrift, Tidning för Sveriges läroverk och F'orum. Genom sina 
insatser för modernare undervisning kom han att tillhöra den första upp
sättningen av lektorer vid folkskoleseminarierna såsom lektor i Skara 1919. 
När Skaraseminariet ombildades till småskoleseminarium, överflyttades 
han till Linköping, varifrån han avgick med pension 1938.

Nordwalls vetenskapliga verksamhet var framför allt inriktad på 
svensk floristik. Emeritusåren använde han till att slutföra det arbete
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över sin födelsebygds kärlväxter, som publiceras i detta häfte av Svensk 
Botanisk Tidskrift. Floristiken var hans ungdomskärlek; hans skolår för
flöt under en tid, då ännu växtkännedomen innehade en dominant plats i 
naturalhistorien. Troligen hade han en stimulans i en farbroder, Johan 
Nordwall, som 1867 publicerat en förteckning över Boråstraktens 
fanerogamer. Under somrarna botaniserade han som oftast med sin gode 
vän och nationskamrat J. A. O. Skårman, vilken han ägnat ett omfattande 
eftermäle i denna tidskrift 1953.

Nordwall var framför allt undervisare med heuristiken såsom kon
sekvent ledstjärna och utvecklade därvid ett nit och intresse av ovanliga 
mått. Hans institution betydde, åtminstone tidvis, allt; där undervisade 
han om dagarna, där arbetade han om kvällarna och ej sällan sov han där på 
nätterna. Han var outtröttlig i sina förberedelser för lektionerna och i 
sitt arbete att öka skolans samlingar och undervisningsmateriel. Han besatt 
en oreflekterad drift att arbeta och vara effektiv och fordrade som en 
naturlig sak, att hans elever skulle vara detsamma. Sommarferierna skulle 
ägnas åt naturstudier, vilkas resultat skulle redovisas, granskas och be
dömas. Insamling av herbariematerial (minst 500 växter för betyget cum 
ins.), insekter och andra biologiska objekt men ej minst dissektion och 
preparatuppläggning av växtorgan och djur jämte biologiska observa
tioner var obligatorisk. Den tendens till minskning av växtinsamling, som 
så småningom ledde till dess slopande, hade i Nordwall sin argaste oppo
nent och vedersakare. Hans exkursioner, »nordwallatåg», som uppsala
pojkarna kallade dem, måste ha varit mycket lärorika och för de biologi- 
intresserade en mäktig stimulans till biologisk autopsi.

Nordwalls preparatoriska intresse och talanger ha vid lians seminarie- 
undervisning i metodik och därmed för den svenska folkskolan inneburit 
en stor tillgång. Den tidens minimala anslag för anskaffning av undervis
ningsmateriel tvang honom att utfundera och framställa apparatur och 
preparat av ofta mycket stor effektivitet och detta med ytterst enkla medel.

Yid undervisningen i kemi ledde han elevernas självverksamhet idé
historiskt utefter den väg forskningen gått. Vid studiet av förbränningen 
t. ex. rekapitulerades Scheeles och Lavoisiers experiment med »elds
luften», vars roll vid förbränningen studerades, hela tiden med undvikande 
av ordet syre. Det var en didaktisk tillämpning av den biogenetiska regeln, 
som är väl på sin plats i lämpliga sammanhang. Nutidsmänniskan, som får 
all kunskap gratis och färdiglagad, förbiser, att den är en ren gåva från 
fädren, resultaten av forskares möda under sekler. I kemi, där bristen på 
laboratoriemateriel var särskilt skriande i folkskolorna, utvecklade Nord- 
wall stor fyndighet. Han använde lätt tillgängligt standardmateriel, en- 
eller halvliters mjölkglasflaskor, timmermanspennor till elektroder osv. 
och kunde med detta billiga materiel nå förbluffande goda resultat. Han 
hade också tillfredsställelsen att efter pensioneringen få leda en sommar
kurs i kemimetodik, varvid hans »Chemia pauperum» firade verkliga trium
fer. Han skrev även en lärobok i kemi för folkskoleseminarier (1928), en 
intressant, originell och uppfriskande bok, som dock ej till fullo uppskatta
des av mera likriktade kritiker.
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Nordwall var en rakryggad man, helt behärskad av sina mycket utpräg
lade principer, som han ej gav avkall på, en del av dem dock rätt verklig
hetsfrämmande. Hans övertygelse om sina ämnens överlägsna betydelse 
stod fast, och hans krav på andra såväl som på sig själv voro orubbliga. 
Med hänsyn till den allsidighet i både läro- och övningsämnen, som semi- 
narieutbildningen har till uppgift att bibringa, måste en lärare avstå från 
att få ens flertalet så intresserade av eller kunniga i sina ämnen, som hans 
heta önskan är. Eleverna kunde ej undgå att få en berättigad uppskatt
ning av undervisaren Nordwalls stora ambition och framstående 
skicklighet, men människan Nordwall gick miste om den sympatiska 
inställningen från andra sidan katedern, ej minst på grund av hans totala 
avsaknad av sinne för humor, som en lärare måste ha för att helt lyckas. 
Utanför lärosalen var Nordwall, när samtalet ej rörde sig om brännbara 
ämnen, en angenäm och underhållande bekantskap.

Under sin åtminstone i början motvilligt genomlevda pensionsålder 
bibehöll Nordwall genom en rationellt genomförd hygienisk livsföring 
sin intensiva energi och goda hälsa. Han promenerade ej med åldringens 
makliga steg, hans raska gång gav intryck av den, där ännu har mycket 
att göra och ge. Det var på en vandring i blommornas tid liemannen högg, 
snabbt och oåterkalleligt.

En botanist av gammal god årgång och en rastlös kämpe för framstegens 
metodik har gått ur världen.
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ERIC KJELLGREN.
12/4 1887—7/12 1956.

AV

F. HÅRD AY SEGERSTAD (t).

Eric Gustaf Hugo Kjellgren föddes i Dalby, Värmlands län. Student 
i Skara 1906, avlade han med. lic.-examen vid Karolinska Institutet 1915. 
Till Arvika kom Kjellgren 1917, och hans läkargärning blev i fortsätt
ningen knuten till denna stad, där han var stadsläkare 1926-42 och lasa- 
rettsläkare 1942-48. Med hans bortgång förlorade Värmland en av sina 
kunnigaste botanister och därtill en av hela landskapets mest kända profiler.

Då jag under rubriken »Dödsfall» mötte hans bild i tidningen, var det 
kanske inte alldeles oväntat, då han sedan lång tid tillbaka (omkring 1948) 
led av Parkinsons sjukdom, som gjorde honom starkt invalidiserad och 
nedsatte hans motståndskraft. En plötslig och stark förkylning övergick 
till lunginflammation, som inom få dagar satte punkt för hans verksamma 
levnad. Tidningsmeddelandet utgjordes av några biografiska notiser, och 
där omtalades också de egenskaper, humor, hjälpsamhet och ett varmt 
hjärta, som jämte hans skicklighet som läkare förskaffat honom hans 
enastående popularitet. Men hans stora botaniska intresse och kunskaper 
omnämndes icke med ett ord.

Och dock var botaniserandet hans käraste fritidssysselsättning. Många 
var de exkursioner vi fick göra tillsammans. Hur han då kunde gripas av 
entusiasm och förflyttas in i en strålande värld av upptäckarglädje har jag 
skildrat i kapitlet Gartosofta i min bok »Botaniska strövtåg i Värmland».

Den ytlige amatören stannar gärna vid mera påfallande och »vackra», 
helst sällsynta arter. Icke så Kjellgren. Växter med ett mera anspråkslöst 
yttre, gräs, halvgräs etc., hade för honom lika stort värde. I själva verket 
var det i samband med ett starrfynd, som vi första gången kom att botani
sera tillsammans. Det var i juni 1938, då jag höll till i västra Värmland och 
vid Berga i Gunnarskogs socken hade funnit en märklig starrart, Carex 
pediformis. Den var från vårt land tidigare blott känd från Jämtlands 
silurområde; det ansågs så osannolikt att den skulle anträffas annorstädes i 
Sverige, att den i Krok & Almquists flora hade givits det svenska namnet 
»j ämtlandsstarr».1

1 Gåtan med den till synes isolerade förekomsten av Carex pediformis i västra
Värmland fick sedan sin förklaring, då det visade sig att arten i Skandinavien var känd
även från sydöstra Norge, dit de västvärmländska fynden ansluta sig.
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När jag en tid härefter kom ner till Arvika, uppsökte jag stadens botanist 
och berättade om fyndet. Han blev genast eld och lågor, och i hans bil for 
vi tillsammans till växtplatsen. Det var en exkursion, som sedan kom att 
följas av ovannämnda utflykt till Gartosofta samma sommar och många 
fler under kommande år.

Inom gräsens familj fann Kjellgren redan som gymnasist 1902 till
sammans med en kamrat, Olov Modén, senare läroverksadjunkt i Karlstad, 
Poa glauca på klippor vid Digerfallet i Tåsan i nordligaste Värmland. Detta 
gräs är en fjällväxt och fyndorten har alltsedan dess förblivit den enda 
inom landskapet. Säkerligen anade de båda skolynglingarna då ej vilket 
remarkabelt fynd de gjort. Av betydligt senare datum är ett annat fynd till
hörande samma släkte, nämligen hybriden Poa compressa x palustris från 
Glava, tidigare okänd för vetenskapen. Vid Glava glasbruk, där Kjellgren 
hade en god vän, ingenjör Wickholm, som han brukade besöka, gjorde 
han f. ö. märkliga fynd inom duntravsläktet, Epilobium, nämligen E. adeno- 
caulon m. fl.

Kjellgren tog för övrigt gärna itu med svårare släkten. Redan tidigt 
satte han sig sålunda in i violerna och gav sig ej förr än han vunnit klarhet 
angående släktets värmländska arter och deras hybrider. Även det hybrid
rika släktet Salix intresserade han sig för. Under senare delen av sin levnad 
ägnade han sig till största delen åt de kritiska småarterna av daggkåpa
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(Alchemilla vulgaris coll.), av vilka 17 stycken äro kända från Värmland. 
Det var ett särdeles lämpligt studieobjekt för Kjellgren, som på dessa 
svårskilda arter fick full användning för sin skarpa botaniska blick, även
som därför att de växer på vägslänter, vägkanter, allt slags ängsmark i 
parker, trädgårdar, landsvägsdiken etc., dvs. på ståndorter, till vilka 
Kjellgren trots sin stora svårighet att till fots förflytta sig kunde komma 
per bil.

Kjellgren deltog flitigt i växtbytet i Lund och fick med tiden ett stort 
och synnerligen välordnat herbarium. Detta har av hans efterlevande som 
gåva överlämnats till Uppsala universitets växtbiologiska institution.

Botaniken var Kjellgrens stora glädjekälla och semesternöje, då hans 
ansträngande yrke så tillät. På s. 36 i Värmlands Naturhistoriska Förenings 
meddelande nr 14 se vi honom i sitt esse, demonstrerande växtfynd för 
deltagare i exkursionen till Kinnekulle 1939. Med tilltagande ohälsa längre 
fram fick han sluta med exkursioner i skog och mark och i stället som lands- 
vägsbotanist ägna daggkåporna sin kärlek. Och mot slutet hade han ännu 
glädje av sitt herbarium. Hans fru skriver: »Sista dagen före hans sista 
sjukdom satt han och tittade på violerna och visade mig alla olika sorter.» 
En verkligt rörande scenl

Även om denna lilla levnadsteckning i främsta rummet gäller Kjellgrens 
botaniska verksamhet, kan jag ej sluta den utan att delgiva mina läsare 
några personliga intryck från min samvaro med honom.

Kjellgren var en god människa; högfärd, småsinne och smicker av
skydde han. Hans stora hjälpsamhet och frodiga humor öppnade vägen till 
värmlänningarnas hjärtan. Då därjämte hans goda iakttagelseförmåga och 
intelligens gjorde honom till en utmärkt läkare, åtnjöt han en hart när 
otrolig popularitet hos folket i orten. Denna tog sig bl. a. uttryck i en mass- 
petition, att han - trots någon mindre brist i hans formella kompetens — 
skulle utses till lasarettsläkare när Arvika fick sitt lasarett, en önskan som 
också villfors av höga vederbörande.

Trots sina nämnda egenskaper eller snarare kanske tack vare dem »satte 
han sig aldrig på sina höga hästar» gentemot underlydande och patienter 
utan »talade med bönder på böndernas vis». Han kunde vara frispråkig 
utan att såra. En bondhustru, som jag kom att tala med, hade t. ex. sökt 
honom för något ont och fått diagnosen gallsten. Då hon frågade, om det 
var något farligt, sade han bara: »Det har alla tjocka käringar.» Även på 
lasarettet hade patienterna ett visst mått av frihet och hemkänsla. När en 
gammal seg gubbe från finnskogarna såg ut att vara färdig med denna till
varon, gick sköterskan upp till doktorn och anmälde förhållandet. Kjell
gren, som höll på med en operation, kom ner om en stund. Då satt gubben 
i sängen och rökte och sade: »Hade ja’ inte fått ell på pipa, så tror ja’ rent 
ja’ hade stroke mä.»

TRYCKT SKRIFT.

Bidrag till inventering av Värmlands fanerogamflora. — Meddelanden 
från Värmlands Naturhistoriska Förening, N:o 14 (s. 6-9). Karlstad 1942.
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Botaniska Föreningen i Göteborg.

Den 25 januari.
Professor B. Lindquist, Göteborg, höll ett föredrag om »Kanarieöarnas 

vegetation».
Den 22 februari.

Fil. lic. B. Pettersson, Visby, gjorde ett »Axplock bland Gotlands 
orkidéer».

Den 22 mars.
Assistent I. Alsterlund, Göteborg, talade om »Vegetationen på Mount 

Victoria i Burma».

Den 26 april.
Fil. dr K. Gundersen, Göteborg, höll ett föredrag »Om antibios».

Den 31 maj.
Amanuens T. Nitzelius, Göteborg, demonstrerade Botaniska Träd

gården.

Den 27 september.
Professor E. FIultén, Stockholm, gav en skildring »Från en resa i Al

pernas blomstervärld».

Den 25 oktober.
Doktor II. Fries, överlärare M. Ohlander och professor I. Segelberg 

berättade »Något om sommarens växtfynd».

Den 29 november.
Docent H. Runemark, Lund, höll ett föredrag »Om floran på Kykla

derna».
Den förutvarande styrelsen omvaldes, nämligen professor B. Lind

quist (ordf.), lektor S. Suneson (v. ordf.), apotekare S. Holmdahl (sekr.), 
direktör L. Ekman (kassör), intendent G. Degelius och folkskollärare 
St. Nilsson.
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Exkursioner.
Föreningen företog sin vårexkursion till Öland den 8-11 juni. Efter in

kvartering på pingstafton i Vickleby, som var utgångspunkt för utfärderna 
under uppehållet på ön, studerades lövängsfloran vid Kalmarsund. Pingst
dagens förmiddag ägnades åt Stora alvaret, varvid docent G. Degelius 
tjänstgjorde som sakkunnig ledare. På eftermiddagen gjordes en busstur 
till södra udden. Annandagen besöktes Borgholmstrakten, där Carex ob- 
tusata var det mest anmärkningsvärda fyndet. Professor B. Lindquist 
demonstrerade Borga hage. Exkursionsdagarnas klimax blev utan tvekan 
besöket på en rik lokal för vackert blommande Cypripedium calceolus söder 
om Borgholm.

Hemfärden från Öland gick över Stenbrohult, där docent Degelius 
talade till Linnés minne och nedlade en krans av alvarblommor.

I exkursionen, som gynnades av utomordentligt vackert väder, deltog 
något över 30 medlemmar.

Föreningens höstexkursion, som ägde rum den 1 september och leddes 
av folkskollärare Sture Nilsson, var förlagd till Kvistrumsdalen i mellersta 
Bohuslän. Antalet deltagare var 36 st. Under vägen gjordes uppehåll i 
Ucklums socken, där en vacker förekomst av Bidens cernua f. radiata be
söktes. På den klassiska växtlokalen i närheten av Kvistrumsbron notera
des bl. a. följande arter: Asplenium ruta-muraria, Festuca allissima, F. gi- 
gantea, Polygonatum multiflorum, P. veriicillatum, Potenlilla rupeslris och 
Circaea intermedia. Sistnämnda art har här sin enda säkert kända växtplats 
i landskapet. Vid den nordost om Munkedal belägna sjön Vassbotten växte 
på skalgrus Carex IIartmani, Viola mirabilis och Cornus sanguinea. Ex
kursionen avslutades med middag på Kvistrums gästgivaregård.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet
i Uppsala.

Den 12 februari.
Till kassaförvaltare för år 1957 valdes fil. kand. Martin Johansson och 

till mikroskopförvaltare för samma tid fil. stud. Bengt M. P. Larsson.
Till hedersledamöter i sektionen valdes professor Nils Fries, professor 

Börje Årerg, f. d. assistent C. G. Alm och förste museiintendent Harry 
Smith.

Docent Birgitta Norkrans talade över ämnet: »Om cellulosans enzy- 
matiska nedbrytning.»

Den 5 mars.
Docenterna M. Fries, R. Santesson, M. W/ern och fil. lic. O. Hedberg 

recenserade några nyutkomna böcker.

Den 22 mars.
Professor Eric Hultén höll ett föredrag om den norska fjällvärldens 

växter och illustrerade med färgbilder.
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Den 9 april.
Docent Tore Arnborg höll ett föredrag om »Nordamerikanska trädslag 

av intresse för skogsbruk och trädgårdsskötsel i Sverige», illustrerat med 
färgbilder.

Den 7 maj.
Professor Tor Bergeron talade om »Några mikro- och meroklimatiska 

företeelser med växtgeografisk anknytning».

Den 5 juni.
Till ordförande för 1957-58 valdes fil. mag. Gösta Zetterberg, till 

sekreterare fil. stud. Yngve Nordqvist och till klubbmästarinna fil. stud. 
Eva Borgstrand.

Den 7 september.
Svampexkursion till Nåsten under ledning av civilingenjör Olle Pers

son och fil. mag. Sven Nilsson.

Den 1 oktober.
Docent Nils Hylander demonstrerade en trädgårdsutställning på 

Botaniska institutionen.

Den 22 oktober.
Docent N. Nielsen vid Kabi i Stockholm höll ett föredrag betitlat 

»Gibberellin».

Den 5 november.
Laborator W. Rodhe talade om »Sötvattnens primärproduktion».

Den 19 november.
Fil. mag. Johan Söderström höll ett med färgbilder illustrerat föredrag: 

»Från fjord till lough. En reserapsodi.»

Den 4 december.
Fil. lic. Bengt Pettersson höll ett föredrag om en resa till Central

alperna och visade färgbilder.
Årets Luciafest firades.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Den 5 februari.
Överläkare Gunnar F. Lundgren höll föredrag: »Sveriges orkidéer i 

färg.» Föredraget beledsagades av talrika färgbilder.
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Den 11 april.
Fil. dr Erik Asplund höll föredrag med färgbilder: »Genom Ecuadors 

växtregioner.»
Den 9 maj.

Fil. dr Arvid Hj. Uggla talade om »Linné och hans lärjungar».
Fil. mag. Jan Tengnér visade »Ett bildsvep från Stockholms marker 

och trädgårdar».
Den 26 maj.

Vårexkursion till ösmo socken. (Se Sv. Bot. Tidskr. 1958, s. 221.)

Den 1 oktober.
Överste Carl-Axel Torén berättade om »Botaniska sommarminnen 

från en färd i Alperna». Växt- och landskapsbilder, som fotograferats i färg 
av professor Eric Hultén, visades.

Den 12 november.
Professor Gunnar Erdtman höll föredrag: »1000 mil genom Indien, 

Ceylon och Irak.» Professorskan Gunborg Erdtmans talrika färgbilder 
beledsagade föredraget.

Botanistklnlihcn vid Stockholms Högskola.

Den 19 februari.
Fil. lic. Måns Byberg redogjorde för »Studier i fumariacéernas morfologi 

och systematik».
Den 28 mars.

Laborator Wilhelm Rodhe, Uppsala, höll föredrag om »C14-under- 
sökningar av primärproduktionen i sjöar».

Den 6 maj.
Professor E. K. Gabrielsen, Köpenhamn, talade om »Ljus- och mör

kerreaktioner i fotosyntesprocessen».

Den 23 oktober.
Agr. lic. Paul Wiklert, Ultuna, redogjorde för »Studier över vissnings- 

gränsen».
Den 27 november.

Docent Torsten Hemberg redogjorde för »Studier över auxiner och 
tillväxtinhibitorer hos majskorn».

Styrelsen omvaldes.
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Den 12 december.
Docent Gunnar Harling höll föredrag, illustrerat med färgbilder, om 

»Några drag ur vegetationen i Sydspanien och Marocko».

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 2 februari.
Framlades Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 74, N:o 1: F. W. 

Klingstedt, »Om floran i norra Tb II».
Fil. dr FIenrik Skult redogjorde för data rörande utskärstallens till

växt och inlämnade till tryck i Memoranda: »Komplettierende Angaben 
über den Radialzuwachs der Kiefer in den äusseren Schärenhöfen von 
Korpo und Nagu in Südwest-Finnland.»

Professor Ernst FIäyrén inlämnade till tryck: »Anteckningar om bracks 
vattensvegetation i Åboland och i Nyland.»

Den 2 mars.
Professor R. Collander höll ett föredrag om bakteriofagerna.
Professor F. W. Klingstedt föredrog om lavarnas systematik.
Fil. dr Lars Fagerström inlämnade till tryck: »Floristiska anteckningar 

i Ok 1954-1955».
Den 6 april.

Docent Lars von Haartman höll ett föredrag: »Det naturliga urvalets 
makt och vanmakt».

Docent Stig Jaatinen föredrog om natur och folk på de yttre Hebriderna.
Docent Carl Cedercreutz redogjorde för fynd av Veronica filiformis 

Sm. i Finland och inlämnade ett kort meddelande därom till tryck i Memo
randa.

Den 4 maj.
Fil. dr Sven Segerstråle föredrog om de nordeuropeiska istidsrelik- 

ternas invandring.
Professor Ilmari Hustich höll ett föredrag: »Bilder från västkusten av 

Hudson Bay».
Professor R. Collander uppläste minnesord över universitetets förre 

överträdgårdsmästare, ekonomiedirektör Karl Edvin Liljeström.
Ordföranden, professor Alvar Palmgren, meddelade, att styrelsen be

slutat att tills vidare låta planerna på en fortsättning av Hj. Hjelts verk 
Conspectus Florae Fennicae förfalla.

Ordföranden meddelade, att styrelsen givit i uppdrag åt ett utskott, 
bestående av ordf., professor R. Collander och docent Hans Luther, 
att leda arbetet på en fortsättning av verket »Finlands botaniska litteratur» 
för åren 1901-1950. Sammanställningen av detta verk utföres av fil. dr 
V. Erkamo.

Upplästes ett meddelande av professor E. Häyrén: »Physcia grisea 
(Lam.) Zahlbr. med apothecier».
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Den 13 maj.
Årsmöte. Förelädes Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 73: 

Alex. Luther, »Tvärminne zoologiska station».
Inlämnades till tryck ett arbete av professor I. Györffy (Ungern): 

»In Herbarproben aufgefundene, missgebildete Splachnazeensporogone».
Efter förrättat val konstaterades, att Sällskapets styrelse har följande 

sammansättning: ordförande docent K. O. Donner, viceordförande docent 
L. von Haartman, sekreterare docent Göran Bergman, skattmästare 
direktör Sten Stockmann, bibliotekarie docent Hans Luther, övriga 
ledamöter docent J. Jalas samt professorerna I. Hustich, R. Collander, 
A. Luther och P. Palmgren med professorerna Harry Waris och Håkan 
Lindberg som suppleanter.

Den 5 oktober.
Docent K. O. Donner föredrog om synpigment och färgseende.
Förelädes 32:a tomen av Sällskapets Memoranda, omfattande förhand

lingarna under verksamhetsåret 1955-1956. Tomen är redigerad av lektor 
Holger Ahlqvist.

Meddelades, att Sällskapets medlemmar inbjudits att närvara vid Geo
grafiska Sällskapets i Finland möte den 18 oktober. Mötet är ägnat 100- 
årsminnet av Ragnar Hults födelse.

Dr LIolger Törnroth anmälde ett fynd av Poa supina sommaren 1957 
på Degerö i Porkalaområdet. Arten förekom på en lokal, som gav vid 
handen att förekomsten är spontan.

Inlämnades till tryck ett meddelande av professor E. Häyrén: »Ett 
fynd av vidfäst Fucus vesieulosus utanför Vasa».

Den 1 november.
Docent Björn Kurtén höll ett föredrag: »Några drag ur grottbjörnens 

ekologi».
Fil. stud. Sven Riska meddelade ett fynd av Impatiens parvi/lora i 

Grankulla köping. Docent Hans Luther meddelade iakttagelser om ar
tens spridning med lövmylla och fyllnadsjord från dess utbredningscentrum 
i Helsingfors. Fil. dr Harry Krogerus omnämnde ett fynd av arten i Lojo, 
fil. dr Gunnar Marklund ett fynd i Sibbo, Husö.

Docent W. Hackman visade färgbilder av Crambe maritima från Tvär
minne skärgård, där artens blomning sommaren 1957 varit ovanligt riklig.

Inlämnades till tryck ett arbete av fil. mag. Göran Nordström: »Före
komsten sommaren 1957 av adventivväxter införda till Kristinestads 
hamnområde i början av 1940-talet».

Den 7 december.
Professor Håkan Lindberg föredrog om en forskningsresa till Madeira- 

öarna.
Dr Holger Törnroth fäste uppmärksamheten vid fårskötselns starka 

tillbakagång i den åländska skärgården och vid de följder härav som börja 
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framträda i vegetationen. På ett under en lång följd av år iakttaget strand
avsnitt i Eckerö ha efter fårbetets upphörande 1955 de icke tidigare ob
serverade arterna Lathyrus maritimus, Cakile maritima, Atriplex litoralis 
och Epipactis helleborine nu börjat uppträda. Åtminstone den förstnämnda 
måste dock, till följd av 1957 väl utvecklat rotsystem, ha funnits redan 
tidigare, fastän den konstant avbetats.

Inlämnades till tryck ett arbete av kapten L. Heikkinen om krigstida 
adventivväxter i Hyrynsalmi, Ok.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

Den 5 april.
Sällskapets årsmöte. Styrelseval. Den avgående styrelsen återvaldes i sin 

helhet.
Ordf. hyllade minnet av professor Rudolf Scharfetter, Graz, fil. lic. 

Sven O. Björkman, Uppsala, och stadsläkare Eric Kjellgren, Arvika.
Till hedersledamöter valdes professor Helmut Gams, Innsbruck, och 

kapten Frank Kingdon-Ward.
Föredrag av kapten Frank Kingdon-Ward: »Flora and vegetation in 

the southern Chin Hills, Burma.»

Den 29 november.
Ordf. hyllade minnet av professor Jaromir Klika, Prag, professor 

Ernst Häyrén, Helsingfors, lektor Fredrik Hård av Segerstad, Göte
borg, författaren docent Sten Selander, Stockholm, godsägare P. A. 
Larsson, Movik, direktör Torsten Hérnod, Stockholm, läroverksadjunkt 
S. Söderlund, Karlskoga, apotekare Uno André, Bollnäs, överingenjör 
Einar von Feilitzen, Mörrum, civilingenjör Arent Silfversparre, 
Stockholm, och bankkamrer C. Nyström, Kalmar.

Föredrag av professor William A. Weber, Boulder, Colorado: »Phyto- 
geography of the central Rocky Mountains.»

Sällskapet har under året utgivit Acta Phytogeographica Suecica, band 
37: Maj-Britt Florin, Plankton of Fresh and Brackish Waters in the 
Södertälje Area, och band 38: Maj-Britt Florin, Insjöstudier i Mellan
sverige. Mikrovegetation och pollenregn 1 vikar av Östersjöbäckenet och 
insjöar från preboreal tid till nutid. (Summary: Lake Studies in Central 
Sweden. Microvegetation and Pollen Rain in Inlets of the Baltic Basin and 
in Lakes from Pre-boreal Time to Present Day.)
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Hevisionssamman trädet 1957.
Föreningen sammanträdde den 11 april 1957 å Stockholms Högskola 

under ordförandeskap av professor E. Melin.
Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående ordinarie 

sammanträde genom döden förlorat sex av sina medlemmar, nämligen 
fil. lic. Sven O. Björkman, läroverksadjunkten Edward Broddeson, jäg
mästare David Hultmark, läroverksadjunkten Arvid Jansson, författa
ren och docenten Sten Selander samt överste Olof Örtenblad. Ordfö
randen erinrade om de bortgångnas botaniska gärning och lyste frid över 
deras minne.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Revisionsberättelsen upplästes av kamrer P. Olrog. På revisorernas 

hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren full ansvarsfrihet.
Fil. dr Erik Asplund höll ett med talrika färgbilder illustrerat föredrag 

över ämnet: »Genom Ecuadors växtgeografiska regioner.»
Professor Knut F^egri, Bergen, demonstrerade i korthet ett antal kartor 

över norska kustväxters utbredning.
Sammanträdet bevistades av 103 personer.

Årsmötet 1957.

Föreningen sammanträdde den 21 november 1957 å Stockholms Högskola 
under ordförandeskap av professor E. Melin.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat fyra av sina medlemmar, nämligen överingenjören 
Thorild Folin, lektorn och docenten Fredrik Hård av Segerstad, 
med. lic. Rune Johnson och civilingenjören Arent Silfversparre. Ord
föranden hyllade de bortgångna med några minnesord och lyste frid över 
deras minne.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Vid det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1958 utsågos: till 

ordförande professor E. Melin, till vice ordförande professor R. Florin, 
till sekreterare docent G. Harling, till redaktör för tidskriften docent 
S. Ahlner, till skattmästare överste C.-A. Torén, till övriga ledamöter av 
styrelsen lektor I. Holmgren, professorerna E. Hultén, C. Malmström 
och J. A. Nannfeldt, doktor W. Rasch (efter professor T. Lagerberg, 
som undanbett sig återval) samt professorerna M. G. Stålfelt och H. 
Weimarck.
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Till medlemmar av redaktionskommittén valdes professorerna G. E. 
Du Rietz, F. Fagerlind (efter professor Lagerberg, som undanbett sig 
återval), E. FIultén, C. Malmström, J. A. Nannfeldt och M. G. Stålfelt.

Till revisorer utsågos kamrer P. Olrog och jägmästare S. Nordenstam. 
Revisorssuppleanter blevo fil. lic. L. Lundkvist och amanuens B. Kuylen- 
stierna.

Till hedersledamot i föreningen valdes professor Carl Skottsberg.
Fil. lic. Bo Peterson höll ett med talrika färgbilder illustrerat föredrag 

med titeln: »Botaniska intryck från Sydafrika.»
Sammanträdet bevistades av 76 personer.

Föreningens vårutflykt till Osmo 1957.
Svenska Botaniska Föreningens och Botaniska Sällskapets gemensamma 

vårutflykt 1957 företogs söndagen den 26 maj till Ösmo 45 km söder om 
Stockholm med fil. dr Erik Asplund och fil. lic. Anton Sörlin som ledare. 
Bland de ca 50 deltagarna märktes docent C.-J. Clemedson, professor
F. Fagerlind, professor R. Florin, lektor B. Grundström, docent
G. Harling, lektor A. Liljefors, konserthuschefen J. Norrby, fil. lic. 
M. Ryberg, fil. dr E. Söderberg, överste C.-A. Torén samt ett gästande 
holländskt par, dr C. G. G. J. van Steenis och fru M. J. van Steenis- 
Kkuseman från Oegstgeest.

Första uppehållet gjordes vid en liten flygelbyggnad på Hammersta 
säteri, där August Strindberg bodde som gymnasist och informator 
sommaren 1866 och där han mottog sina första intryck av den sörmländska 
kustbygdens skönhet. De skildras närmare i kapitlet »Han äter andras 
bröd» i första delen av »Tjänstekvinnans son».

Kring Hammersta förekomma rikligt ekbackar och lundartade växt
samhällen, särskilt kring det s.k. Fruberget, där Sörlin gav en kort geo- 
logisk-botanisk presentation av trakten. De nuvarande åkrarna voro ännu 
i mitten av 1800-talet slåtterängar, och lövskogsgarneringarna längs berg
roten kunna betraktas som rester av den skog, ur vilken dessa ängar fram
gått. Fruberget uppvisar en för trakten typisk zonering av vegetationen 
som följd av landhöjningen: överst på de nästan kalspolade krönen en fattig 
hällmarksskog, vilken kan anses vara en av våra allra äldsta och minst 
förändrade vegetationstyper, och nedanför de rika växtsamhällena på det 
nedsvallade materialet.

Dr Asplund presenterade floran, som utom en representativ samling 
vanligare lundväxter uppvisar åtskilliga intressanta arter, såsom Viola 
silvestris, Hordeum europaeum, Bromus Benekeni, Campanula latifolia, 
Lathraea squamaria och Geranium lucidum. Efter skaffning och väl tilltagna 
raster i blommande ängar fortsatte exkurrenterna till Jursta, där hällar 
av urbergskalk bjöd på en vegetation påminnande om de gotländska al- 
varmarkerna med bl. a. Saxifraga tridactylites, Asplenium ruta-muraria, 
Draba muralis, Allium scorodoprasum och Clinopodium acinos. Kalkhäl
larna utgöra här en rad isolerade körtlar eller i bergartens strykningsrikt- 
ning utdragna linser, alla med en särpräglad från omgivningen avvikande 
flora. På återvägen studerades den vackra runstenen vid Jursta by.
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Fig. 1. Fil. lic. A. Sörlin (t. h.) demonstrerar vegetationen på urkalkstenen vid Jursta. 
T. v. lektor A. Liljefors, Iru Margit Liljefors, professor F. Fagerlind (delvis 

skymd) och professor R. Florin. -— Foto G. Harling.

Sist besöktes det s.k. Kronberget vid Lund, där en riklig förekomst av 
den sällsynta levermossan Fegatella conicci demonstrerades av prof. Florin. 
Berget har sitt namn av att ett G med en kunglig krona, årtalet 1771 
och texten »ODL. I. F. Savarij» står inristad på bergväggen intill moss- 
förekomsten. Inskriptionen framkallade åtskilliga tolkningsförsök, men för 
de intresserade kan nu meddelas, att Savarij var namnet på en äventyrlig 
löjtnant, som på 1770-talet var ägare till Valla gård, på vars ägor berget 
ligger. Han lät odla upp den stora Vallamossen, och för att hugfästa minnet 
av denna bedrift lät han hugga in sitt namn under det kungliga emblemet.

Utflykten avslöts med gemensam middag på Piperska muren.
Anton Sörlin.

Nya medlemmar.
Vid styrelsesammanträdet den 11 april 1957 invaldes såsom medlemmar 

i föreningen: på förslag av docent S. Ahlner: överstelöjtnant Herbert 
Jungstedt, Stockholm, ämneslärarinnan fru Lalla Lindgren, Stockholm, 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1
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och överjägmästare Gunnar Nordwall, Skellefteå; på förslag av konser
vator A. Zander: University of Connecticut, Storrs, Conn., U.S.A., Uni
versity College of Rhodesia and Nyassaland, Salisbury, Syd-Rhodesia, 
Helsingin Yliopiston Kasvitieteen Perusopetuksen Laitos (Helsingfors 
Universitets Botanisk-Pedagogiska Institution), herr Allan Högberg, 
Aspen, Florida State University, Tallahassee, Florida, U.S.A., Agricultural 
& Mechanical College of Texas, College Station, Texas, U.S.A., Gerold & 
Co., Wien, National Library of Peking, Wen Tsin Chieh, Peking, Kina, 
Mr. Hu Hsi-Yung, Nanking, Kina, Forest Research Institute, Wan Shou 
Shan, Peking, Cand. rer. nat. Hans-Wolfgang Tralau, Stockholm, 
Biblioteka Akademii Nauk, Tallinn, Vrije Universiteit, Amsterdam, 
Research Council of Alberta, Edmonton, Canada, missionär Sven Nord
länder, Bururi Usumbura, Belgiska Kongo, Birbal Sahni Institute of 
Palaeobotany, Lucknow, India, och amanuens Hampus Arnell, Stock
holm; på förslag av fil. dr E. Asplund: direktör Johannes Norrby, Stock
holm; på förslag av överste C.-A. Torén: tjänsteman Rune Andersson, 

Johanneshov, fil. kand. Sven Asker, Lund, hortonom Erik Bergelin, 
Åkarp, docent B. Bergström, Lund, fil. stud. Ingvar Björkman, Motala, 
professor K. Björling, Uppsala, fil. stud. Gunnar Bodlund, Söderhamn, 
fil. mag. Karl-Göran Bringer, Uppsala, fru Maj Carlsson, Vällingby, 
fil. mag. Knut Egeröd, Mölndal, fil. kand. Stig Olof Falk, Lund, träd- 
gårdskonsulent Gustaf R. Ferlenius, Kristianstad, instrumentmakare 
C. U. Flenberg, Hägersten, fil. mag. Sven Fransson, Arvika, herr N. E. 
Gavelin, Skellefteå, fil. lic. Ove Hall, Lund, landshövding Åke Hovgård, 
Visby, civilingenjör Hjalmar Hylander, Karlskrona, fil. stud. Henrik 
Johansson, Ystad, revisor J. Knöppel, Lidingö, fröken Aino Käärik, 
Bandhagen, professor Knut Lundmark, Lund, trädgårdsdirektör G. 
Löfving, Sundsvall, kamrer Olof Molin, Stockholm, fil. mag. Gullan 

Persson, Lysekil, trädgårdsarkitekt Gösta Persson, Kumla, advokat 
C. Rausing, Hälsingborg, fru G. Sonderman, Kristianstad, trädgårds
mästare Sten Suthar, Lillhagen, och Uppsala Stadsbibliotek, Uppsala.

Vid styrelsesammanträdet den 17 oktober 1957 invaldes: på förslag av 
fil. lic. B. Peterson: fil. mag. Ingemar Björkqvist, Lund; på förslag av 
docent S. Ahlner: doktorinnan Ellinor Albertson, Uppsala; på förslag 
av folkskollärare F. Bergvall: kontorschef Gunnar Vestman, Sollefteå; 
på förslag av advokat F. Widstrand: civilingenjör Allan Sund, Södertälje; 
på förslag av överste C.-A. Torén: fil. kand. Alf Oredsson, Stoby, träd
gårdsarkitekt Edvin Knutsson, Örebro, provinsialläkare Bengt Weisner, 
Åhus, fröken Inga Eriksson, Stockholm, fröken Margareta Ådin, Väl
lingby, apotekare Ragnar Tolf, Vilhelmina, fil. mag. Gunvor Wester- 

mark, Karlskoga, fil. lic. Göran Stenlid, Uppsala, fil. kand. T. Öhrstam, 
Uppsala, trädgårdsarkitekt Kurt Svennbeck, Karlskoga, stiftsjägmästare 
H. Lundberg, Luleå, herr Bruno Kullenberg, Höganäs, kyrkoherde 
Nils FIj. Lahrin, Vilske-Kleva, hortonom Rolf Mellquist, Vällingby, 
överceremonimästare Joen Lagerberg, Stockholm, fil. lic. Sten Wied- 
ling, Södertälje, och fil. dr N. O. Bosemark, Göteborg; på förslag av kon
servator A. Zander: agronom Elis Nyström, Gisebo, överingenjör Gunnar
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Tengstrand, Agnesberg, Stadsbiblioteket, Halmstad, professor Vald. 
M. Mikkelsen, Köpenhamn, cand. real. Tore Ouren, Bergen, professor 
D. Müller, Köpenhamn, forstmästare Björn Ditzinger, Djursholm, 
banktjänsteman Maja Johansson, Göteborg, folkskollärare Bertil Lind
ström, Färgelanda, United States Department of Agriculture, Washington, 
D. C., Samrealskolan och Kommunala Gymnasiet, Mora, Högre Allmänna 
Läroverket, Enköping, Högre Allmänna Läroverket, Trollhättan, Stifts- 
och Landsbiblioteket, Linköping, Högre Allmänna Läroverket, Ängelholm, 
Hvitfeldtska Llögre Allmänna Läroverket, Göteborg, Samrealskolan, 
Simrishamn, Samrealskolan, Åstorp, adjunkt Åslög Wellander, Bromma, 
Botanischer Garten der Universität, Graz, Geological Survey of Canada, 
Ottawa, folkskollärare Ulf Lundén, Göteborg, fil. mag. Mats Rydén, 
Uppsala, fil. stud. Margaretha Sandell, Göteborg, Högre Allmänna 
Läroverket, Nässjö, tjänsteman Rune Andersson, Johanneshov, och 
Samrealskolan, Borgholm; på förslag av Botaniska Sektionen av Natur
vetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala: fil. kand. Ragnar Sundström, 
Uppsala, fil. stud. Yngve Nordquist, Uppsala, och fil. stud. Birgitta 

Wallin, Uppsala.

Vid styrelsesammanträdet den 21 november 1957 invaldes: på förslag av 
professor E. Melin: docent Niels Nielsen, Stockholm; på förslag av docent 
T. LIemberg: professor Finn Sandberg, Stockholm; på förslag av konser
vator A. Zander: fil. mag. Uno Holmberg, Kristianstad, professor Wil
liam A. Weber, Stockholm, och med. lic. Anna Nordenskjöld, Stocksund.
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