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HARSTENA FLORA.

AV

AXEL OLSSON.

Beläget inom Gryts socken i södra Östergötlands skärgård om
fattar Harstena bys område utom huvudön med samma namn 
holmar och skär ut till fria havet, med Gräsmarö bys skärgård i 
norr och Kråkmarös i söder; från den samlade bybebyggelsen vid 
Båtsviken och Flagen på huvudön är det fågelvägen ca 13 km in till 
Gryts brygga. Skilda författare (se t. ex. Barthel & Mellström 
1933 och Gräslund 1952) ha behandlat den ännu oskiftade byns 
struktur och bybornas liv inom och utom bysamfälligheten; radio 
och film ha bidragit att sprida kännedomen om bådadera. Som bak
grund teckna alla bilden av en stundom hård men framförallt vacker 
och omväxlande natur, vilken efterhand också funnit sina konst
närliga uttolkare bland målare.

I sin Östgöta flora upptar Kindberg (1901) några växtlokaler 
härifrån, men han torde aldrig besökt ögruppen. Notiser av botaniskt 
intresse finnas vidare i uppsatser av Barthel, Eckerbom och Nann- 
feldt i »Natur i Östergötland» (1949). Professor Erik Asplund 

hade vänligheten att överlämna en preliminär artlista som resultat 
av ett kortare besök tidigare, då jag nyss börjat min undersökning. 
Denna kom att omfatta somrarna 1949-53 och vidgades delvis utöver 
byns område. För ett par märkligare fynd har jag tidigare redogjort 
(Olsson 1954).

Byorganisationen gör området lämpat som undersökningsobjekt 
även ur botanisk synpunkt, då den bidragit till att mycken ursprung
lig natur ännu är orörd eller föga kulturpåverkad. I princip är mar
ken oskiftad, och områden utanför byn få ej upplåtas till bosättning. 
Skogen är sämjoskiftad. På gärdena ge de långsmala tegarna som 
förr endast potatis och, i den mån det utnyttjas, hö åt den alltmer 
krympande kreatursstammen. Betesgången av det fåtal kor, som 
återstår, påverkar i högre grad endast några holmar i byns närhet, i 
15 -583372 Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 1. Översiktskarta över området. De öar och skär, som berörts av undersökningen, 
ha markerats med kraftigare konturer. — Publicerad med tillstånd av Försvarsstaben. 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 2. Kompletterande namnkarta över större delen av Harstena bys område. — 
Publicerad med tillstånd av Försvarsstaben.

första hand den helt kala Liksholmen och Lindholmen på Hässelö; 
de m. 1. m. tillfälliga svep, korna göra efter Hässelös stränder och 
upp till mitten av huvudön kunna ställa till trassel vid någon nog
grannare vegetationsanalys av en provyta men torde reellt spela föga 
roll. I byn stå de gamla ladugårdarna mest tomma numera, men de 
hopfallande gödselstackarna få en praktfull ogräsflora, och gödsel
vatten sipprar med vårarnas smältvatten ut över närliggande slänter 
och vallar. Den gemensamt utnyttjade byslätten mellan husen slås 
ännu regelbundet liksom några sankängar mot den igenväxande 
Båtsviken, men de gamla slåtterängarna på holmarna i SV växa igen; 
vad som återstår är bättre, strandnära partier på Sandgärdets en 
gång vidsträckta och ännu i stort sett öppna ängsmark, vilka slås åt
minstone vissa år. Ännu utnyttjas tången sporadiskt på tegarna, lik
som man lägger tång kring fruktträd i sina täppor och därmed ofri-

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 2



228 AXEL OLSSON

villigt kan råka flytta upp från stranden en så småningom praktfull 
Isatis, enligt samma princip som stundom får denna och andra att 
trängas i den hopfallande, från början som kamouflage tjänande 
tången kring skytteskårar på uddarna och skären. Fisket, sjöfågel- 
jakten och den gemensamma sälslakten ha varit de viktigare och 
mera stimulerande intressena. Det förstnämnda ger framförallt genom 
höstarnas ålfiske god bärgning, den senare är under definitiv av
veckling, och vad sjöfågeljakten beträffar gäller i viss mån detsamma 
på grund av den starkt minskade fågeltillgången och restriktivare 
jaktbestämmelser. Indirekt har dock intresset för sjöfågeln påverkat 
vegetationen på uddar och kalskär på ett sätt, som icke är lyckligt, i 
och med att man obarmhärtigt hållit efter den större måsfågeln 
under de sista decennierna; detta har haft konsekvenser, som jag 
återkommer till.

Också genom sitt allmänna läge är ögruppen lockande. De större 
öarna och skären sträcka sig i parallella, närliggande stråk mot NO 
skenbart längre ut än vad Gräsmarö och Kråkmarö nå, vilka dock 
komma nära Harstena med större holmar i SV och NV. Söderut har 
Harstena som helhet fritt vatten efter hela sin längd bortsett från 
spridda kalskär och bådar, norrut likaså från det huvudön böjer av 
utanför norra inloppet till byn. Hela avståndet från Sandgärdet vid 
Kråkmarögränsen i SV till Måsskären eller Strupskärsklinten i NO 
är ungefär 7 km, huvudöns längd drygt 3 km; bredden är betydligt 
mindre. Men byns intressesfär fortsätter ut över de i SO liggande 
delarna av Kråkmarö ytterskärgård, där man sedan gammalt ar
renderat jakträtt ut till de yttersta bådarna. Dessa ligga återigen med 
fritt vatten söderut, som en första skärm för vårens sträckfågel.

Utöver Harstena bys ägor har jag utsträckt undersökningen åt 
samma håll, som framgår av min översiktskarta fig. 1. Ganska in
gående har jag dessutom studerat skäret Storkarlen i Fångö ytter
skärgård ännu en bit söderut, då detta torde vara det vackraste bo
skär för trut som ges. Under färder norrut har jag dessutom besökt 
några skär i Gräsmarö ytterskärgård. Hela området faller inom 
Gryts socken.

Huvudvikten lades tidigt vid strandens flora och vegetation och 
vidgades till att omfatta de kala uddarnas och skärens, helt naturligt 
då de flesta floraelementen äro desamma. På stränderna kom jag 
efterhand alltmer att intressera mig för de enskilda arternas upp
trädande på den lilla ytan i olika strandtyper och på skilda nivåer. 
Härvid fick jag upp ögonen för den stora roll, även de små driftband 
Sv. Hot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 3. Från Sandgärdsbukten. Alopecurus arundinaceus bildar en smal bård i högsta
sommardriftlinje. 17.7.1953.
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spela i markens och florans utformning, vilka under olika tider av 
året avlastas på skilda nivåer av strandprofilen, inte minst i de m.l. m. 
slutna strandängarna. Detta förhållande förklarar åtskilligt av l.ex. 
artmosaiken i Festuca rubra-ängen ovanför sommarens högvatten
linje. Detta kan ha en räckvidd utanför området. — På skären har 
jag fäst mig vid den fortgående utarmningen av växtlivet i samband 
med trutarnas avtagande. Intrycket ger skäl till oro. Ur naturskydds
synpunkt är det måhända värt att ta upp hithörande problem till 
studium på andra håll. Inom undersökningsområdet skärpes frågan 
även därför, att vissa arter uppenbart sakna lämpliga strandlokaler 
av mer än tillfällig natur men uppträda med största frekvens och 
därmed ha sina viktigaste spridningscentra på de skär, där den 
större måsfågeln ännu häckar.

Floran och vegetationen ovanför stranden inregistrerades härvid 
mera vid sidan om. För dess arter bli därför lokalangivelser etc. 
mindre strikta i den förteckning, som avslutar uppsatsen; inte minst 
gäller detta vanligare arter. I fråga om strändernas och skärens arter 
kan samma förteckning av utrymmesskäl ge endast sammandragna, 
starkt generaliserade uppgifter rörande deras uppträdande på sin bit 
markyta och ännu mindre om deras inrangering i växtsamhällen.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 4. Gamla alar och alskelett på Örpsholmen, Harstena. Juli 1951.
Foto Bengt Påhlson.

Summan av uppgifter får så gott sig göra låter ge vegetationsbilden 
även som helhet. Stranden, i mötet mellan sjön och en skärgård som 
alltjämt stiger, låt vara endast 25 å 30 cm på hundra år, blir alltid 
utgångspunkten, vilka villkor den än bjuder; ljusningen ovanför den 
är i många fall en mera primär växtplats för lövdungar och -snår 
än den röjda markens kulturgräns. I lyckliga fall kunna åtminstone 
delar av dessa hänga med under den fortsatta landhöjningen, sedan 
floran för övrigt bytt karaktär och generellt blivit trivialare. Ovanför 
stranden vill man helst säga, att marken förlorar sin förut ständigt 
återkommande friskhet och förmåga att underhålla en rikedom av 
liv i och med att havet inte längre når den.

Jag kan endast antyda några drag av områdets topografi, fastän denna 
primärt ger de potentiella växtplatserna. Hela området är uppbyggt av 
urberg, jordmånen i skyddade lägen mellan kärnorna av berg i huvudsak 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 5. Klippstranden. Yttersidan av Kampö Lökskär. Juli 1951.

morän av varierande utformning; har den berikats med kalk från ursprungs
områden N och NV härom, märks detta föga på vegetationen. Ett stråk 
»av havet bearbetad isälvsavlagring» går fram över områdets SV-del och 
sätter sin prägel på strandmaterial och allmän jordmån på Sandgärdet, 
Rundskären och andra småholmar i denna hörna, ett annat dylikt går över 
Sandskären. Två stora spricksystem skära praktiskt taget genom varje häll, 
det ena i NV-SO eller i det närmaste parallellt med inlandsisens rörelse
riktning, det andra i NO-SV; öarnas längdriktning och de enskilda bergs
kärnornas form bestämmes i hög grad av bristningar parallella med det 
senare. Inlandsisen har i stor utsträckning slipat insidorna från NV och 
V, sedan mellan sprickorna plockat bort väldiga sjok mellan bankningsplan 
på högre nivåer; mot läsidan — mot SO — kvarstå de uppkomna ojämn
heterna som råare ytor m. 1. m. trappstegslikt under varandra, från större 
plan till småhyllor, skrevor och karbildningar. Den mot SO och öppna sjön, 
liksom mot det starkare ljuset, vända sidan av öarna och skären får alltså i 
regel den trasigaste ytan, de flesta växtplatserna för klippstrandens arter. 
I hak mot den sidan finner man också på grövre eller finare ackumulerat 
substrat, på lokalt utplanade avsnitt, i skydd av bergrevlar och i lä av ut- 
springande uddar, de flesta av ytterskärgårdens praktfulla stenstränder och 
dess försök till lövdungar och snår. — Endast i de grunduppfyllda vattnen 
utanför Sandgärdsbukten stiger finmaterialet till ytan utan synbart stöd av 
berg, i Sandgärdsgrunden. Eljest sker ackumulationen även i fjärdarna mot

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 6. Typha lutifolia i hällkar på västsidan av Harstena. Juli 1951. Staffage och
foto Bengt Påhlson.

mm

sådant stöd, generellt så att bergskärnorna ligga mot V och NY med burdust 
stigande eller avslipade sidor direkt mot vattnet, medan det ackumulerade 
materialet bakom denna rygg mot sjön faller mot den i allt gynnade sol
sidan. Endast i gott skydd finnas jämnt stigande sten-sandstränder på in
sidan av några större skär i ytterområdet. I skyddade lägen inomskärs 
stiga vikarnas grundbottnar undan för undan; kartans och ortsbornas namn 
på olika delar av öarna tala om att de tidigare bestått av skilda enheter, 
och det är länge sedan många av namnen voro signifikativa: Båtsviken och 
Hamnarna äro närmast vassdjungler, Skackelvarpet och Evarpet äro 
praktiskt taget torrlagda, etc. Motsvarigheten, de tidigare svallande grund
bottnarna, i ytterområdet ligger som grusstråk eller inklämt i fickor mellan 
berg på skären — i den mån dessa ej sticka upp som runda ryggar.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 7. Vårlågvatten. Från Jutskärshällarna, i bakgrunden Jutskär. 31.5.1951.
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Officiella mätningar av vattenståndets växlingar under året ges 
inte för Harstena. 1 regel råder exceptionellt och långvarigt hög
vatten under senhöst och vinter, lika exceptionellt lågvatten under 
våren, stundom också under lugna höstar, och ett pendlande inom 
relativt snäva gränser under den egentliga vegetationsperioden. Vår
lågvattnet kan emellertid utsträckas till långt fram på försommaren, 
och framförallt sommaren 1953 föll vattnet vid midsommartid till
baka i det närmaste till vårlågvattenstånd. Dessa växlingar i som
marvattenstånden ske ofta mycket snabbt, och omkastningar på 35- 
40 cm skedde upprepade gånger under loppet av ett par dagar. 
Under vårens lågvatten kunna alla strandängens slutna växtsam
hällen stå ovanför vattenlinjen, möjligen med undantag för vissa 
delar av väl skyddade Scirpus maritimus- och S. Tabernaemontani- 
ruggar och yttersta delar av vassarna; under det extrema sommarlåg
vattnet 1953 rådde samma förhållande. I höjdled ligger detta ca 
30-35 cm under vad ortsbefolkningen anser vara sommarnormal- 
vatten. Då vattenståndet under våren och försommaren kan hålla sig 
i detta läge genom veckor och månader, kunna strandens växtsam-

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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hällen i stort sett starta vegetationsperioden på torrlagd mark; under 
eftersommarens och höstens mera sporadiska men ofta dock lång
variga, relativa lågvatten gro återigen många arter på torrlagd eller i 
det närmaste torrlagd mark. — På måttligt exponerade stränder mot 
fjärdarna har högsta driftrand ganska regelbundet legat 40 å 50 cm 
ovanför sommarens medelvatten, ungefärligen markerande högsta 
svall under vinterhögvatten och storm; mot skärens yttersidor ligger 
övre svallgräns givetvis mycket högre. Den storm, som driver vattnet 
till sin högsta höjd under vintern, verkar skäligen standardiserad 
från år till annat: den normala variationen i vintervattnets höjd inom 
fjärdarna tyckes vara några cm till någon dm i skyddade lägen. 
Skillnaderna bruka dock vara tydligt avläsbara åtminstone på ut
planad mark. Mycket talar dock för, att ett exceptionellt vinterhög
vatten huserat i stränderna några år innan jag började min under
sökning, och efteråt inträffade vid nyårstid 1954 exceptionellt högt 
vattenstånd i samband med svåra stormar; jag har tyvärr icke sett 
efterverkningarna av denna. Jag återkommer till betydelsen av dessa 
sporadiskt återkommande, exceptionellt höga vintervattenstånd vid 
behandlingen av strandtyperna. — De högsta stormvågor, som efteråt 
kunna inregistreras genom läget av högsta driftvall, nå åtminstone i 
mera exponerade lägen en bit bakom denna: de ebba ut i m. 1. m. 
svepande rörelser på dess baksida. Höjden av denna allra högsta 
och stillsammaste submersion är svårare att efteråt avläsa i markens 
utseende men torde spela sin roll för fröspridning etc. på tång
bandens baksidor och för att omvänt utsortera en del deciderat 
landbundna arter.

Sommarens »normalvatten» borde troligen ges större betydelse ur 
botanisk synpunkt, än jag tilldelar det i det följande: ett smalt bälte 
relativt nära under sommarhögvattenlinjen, där vattnet håller sig 
mellan de mera markerade och mera sporadiska växlingarna uppåt 
och nedåt. Det sammanfaller ganska väl med de tätaste delarna av 
Agrostis stolonifera- Juncus Gerardi-bestånden mot fjärdarna; ofta ut
bildas här början till en liten strandvall som resultat av vågsvall vid 
normalvatten, vilken sedan skarpes mot sommarhögvattenlinjen.

Denna sistnämnda submersionsgräns, sommarhögvattenlinjen, 
drar dock en ännu skarpare skiljelinje ur vegetationssynpunkt. 
Kanske står vattnet där endast några gånger under vegetations
perioden, men där börjar dock den mark som hela sommaren ligger 
utom räckhåll för sjöns direkta påverkan. Vid den linjen börjar 
Festuca rubra-ängen.
Sw. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Strandtyper.

Alltsedan Ole Eklund (1924), byggande på Brenners (1916) ur
sprungliga indelning, särskilde fyra huvudtyper av stränder inom 
Finlands skärgårdar, nämligen klippstränder, stenstränder, sand- 
grusstränder och »gräsiga» eller humösa stränder, synas dessa 
termer i stort sett ha godtagits och använts av såväl finländare som 
rikssvenskar, även om man ibland ser den fjärde godtyckligt utbytt 
mot det vackrare men föga logiska begreppet strandängar. Sterner 
(1933, 1950) avviker, för Kalmarsund och senare för hela Smålands- 
kusten, genom att endast tala om klippstränder och moränstränder. 
Hans mening synes klar: i varje strand av det senare slaget finnas 
alla slag av ackumulerat mineralmaterial, låt vara representerat i 
olika mängder. I fältet kan man dock svårligen undgå att använda 
de gängse namn, som ges, och mot förändringar i strandtyperna 
svara typiska förändringar i vegetationsbilden, om villkoren i övrigt 
äro lika. Alltså passera i varje fall finländarnas tre första typer: 
klippstränder, stenstränder och grus-sandstränder. Mellan de båda 
sistnämnda ges självfallet mängder med övergångstyper; inom under
sökningsområdet äro dessa svallade stränder med obeständigt och 
rörligt finsubstrat — eller obeständiga i sin helhet — sällan enhetliga 
vare sig i sig själva eller efter längre sträckor. Den alltmer vind- och 
vågexponerade sidan av en bukt får efterhand alltmer finmaterial 
bortsköljt, ena årets sandstrand kan nästa säsong vara uppriven ned 
till en botten av sten och grus, varje sandstrand har principiellt sten 
och block hopade åtminstone i något avsnitt, etc. I stort sett uppta de 
endast små avsnitt i hårt läge mot öppna sjön eller fria fjärdar. — 
För växterna spelar närvaron av finsubstrat likaväl som markens 
samlade fasthet en avgörande roll i dessa stränder. Bortsett från de 
absolut ursvallade stenstränderna över hällar är ingenting så obarm
härtigt som svallgrusstranden, som den utbildats t. ex. på insidan av 
Sandskären. Sandstränderna har groningsgrunden i ytan och fuktig
het åtminstone nära vattenlinjen, tångmassorna multna tungt där
över och bidra att öka bådadera. Stenstranden med mellanlagrat 
finare substrat ger slutligen rent mekaniskt skydd åt välrotade arter, 
långt ned i profilen eller högre upp alltefter lokal utformning och 
allmän exposition mot sjön. I de m. 1. m. stabila stenstränder, där 
ännu en visserligen sprängd strandäng består, är det två gräs som 
sätta sin prägel på var sin strandtyp, nämligen Phalaris arundinacea 
och Festuca arundinacea, varjämte Ely trig ia repens inom hela om-
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Fig. 8. Grus-stenstranden. örskär i Gräsmarö ytterskärgård. 29.7.1953.
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rådet parallellt med dessa uppträder på luckert, sandmängt substrat, 
gött av drifttången. Phalaris arundinacea är den hårt svallade sten- 
strandens indicium, och som arbetsterm begagnade jag begreppet 
»Phalaris-stränder» om dessa, där det linare ytsubstratet är rörligt i sin 
helhet; typiska men smala sådana kanta redan delar av de inre hol
marna mot friare vatten. Lika karakteristisk är Festuca arundinacea 
i de mera skyddade lägen, där enjordsvål binder det finare materialet 
över allt större delar av profilen och en splittrad lågstrandäng med 
bl. a. Festuca rubra uppträder parallellt. Därmed får denna strandtyp 
sin huvudutbredning på de inre holmarna mot fria fjärdar och sund.

Den »humösa» faktorn infinner sig emellertid redan i dessa strand
typer som insilade småpartiklar i klippornas sprickor och framförallt 
som drift av helt annan storleksordning. Företeelsen stör icke strand- 
typsbegreppen. Särskilt den högt upp liggande vallen av vintertång 
hör ju till de exponerade strändernas generella rekvisita, liksom de 
till synes planlöst spridda fläckarna av torkande tång såväl i en sten- 
strand som i de utflackade sandstränderna. Av större intresse äro 
sandstränder i relativt skyddade lägen, som över utplanade övre 
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Fig. 9. Sommardrift går in. Sandgärdsbukten. 17.7.1953.

delar av profilen så inkrusteras med multnande tång under en följd 
av år, att rena, låt vara relativt tunna mullprofiler uppstå — t. o.m. 
med daggmask —, tills de åter förr eller senare rivas upp. Ytligt sett 
äro de »gräsiga» i hög grad, men deras Vegetationsprofil är icke den 
för slabila stränder normala utan visar endast en breddning av bosätt- 
ningsmöjligheterna för en del arter i övriga exponerade stränder. 
Med hårdare utsjökaraktär och snarast beroende av mera sällan 
återkommande exceptionellt höga vintervatten upprepas samma sak 
flerstädes på skären; därute är dock många gånger mineralsubstratet 
grövre i sin helhet, varför tången brinner ihop snabbare och lättare 
silas bort. I sådana fall får man emellertid vara medveten om vad 
som tidigare hänt, även om endast spridda eller randvis placerade 
strandväxter föra en till synes ojämn kamp mot invaderande land
bundna.

Då i skyddade lägen vattnen grundas upp och expositionen för 
svall, isgång etc. minskar, ökar emellertid den »humösa» faktorn 
genom allt större delar av strandprofilen, inte minst genom den 
täckande vegetationens egen medverkan. De om vårarna blottlagda 
nedie delarna äro i regnväder hala av alger, under vegetations
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perioden fångas alltmer driftmaterial upp av den tätnande ängsvege
tationen redan i vattnet och än mera mot strandkanten, upplöses och 
sållas ner mellan mineralkornen i botten, multnande växtdelar 
blandas in alltmer, och marken bindes i någon mån redan här av 
växternas rötter. Inför påfrestningen av varierande vattenstånd året 
om kan delta humusrika ytskikt ännu i huvudsak betraktas som rör
ligt och vandrar i regel endast i ringa mån upp på den alltid sommar
torra stranden i takt med landhöjningen. Bland arter, som bidra till 
en viss fixering av marken på dessa lägre nivåer, torde i första hand 
höra Juncus Gerardi, lokalt Blysmus rufus och andra. Uppspolat av 
vinterhögvattnen och lämnat i ro över somrarna kan emellertid detta 
organiskt anrikade ytsubstrat undan för undan bindas i en mörkare 
jordsvål, avskild från den underliggande mineraljorden och sam
manhållen av levande och döda rötter på ett helt annat sätt. Påtaglig 
på allvar blir alltså denna svålbildning ovanför sommarens hög
vattenlinje, och den viktigaste svålbildaren är Festuca rubra, som 
med sina rötter segt kvarhåller sitt substrat och genomfiltar det till 
ytan. I den artrika, åtminstone skenbart slutna strandängen ovanför 
sommarhögvattenlinjen är jordsvålen sluten i samma mån som 
Festuca rubra- ängen, och först i detta stadium är den »gräsiga 
stranden» fullt utbildad. Och denna jordsvål är alltid färdig att 
byggas på ytterligare med nytt vinterdriftmaterial, lagt på skilda 
ställen i profilen eller nedspolat från högre nivåer, och med mult
nande rester från den täckande växtligheten. Strandplanet som hel
het kan anses som stabil! och bör motstå vintrarnas påfrestningar.

Denna täckande jordsvål eller grässvål är så pataglig och har 
samtidigt så stort botaniskt egenvärde, att jag vill Hytta in den i 
terminologien, trots att jag i det längsta sökt slingra mig därifrån. 
Som en fjärde typ kommer jag alltså all tala om svålstränder liksom 
om m.l.m. svålbundna stränder, om ytor och fläckar av jordsvål i 
stränder av annan typ, etc.

Mineralsubstratet i en svålbunden strand är alltså övervägande 
fint, men eljest lika litet som i de föregående strandtyperna konformt. 
Svålytan kan vara relativt tunn och lucker, såsom ofta över genom- 
släpplig sand-grus, tjockt jordartad såsom ofta långt in i vikarna, i 
torka beckartad och hårdnande över tätt packad stenskärv etc. Sten 
och block kunna sticka upp nackarna över den, ofta med nakna 
ränder runtom sig. Med hårdnande exposition dominera hade sten 
och nakna partier alltmer i helhetsbilden, och dessa övergångar till 
rena stenstränder med helt rörligt finsubstrat bli salunda svarast att
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inrymma i terminologien. Jag kommer att tala om m.l. m. svål- 
bundna stenstränder för att dock komma i närheten av det dagliga 
språkbruket.

Den en gång bildade jordsvålen hotas dock alltid, även den, av 
destruktion på någon eller några punkter eller över större partier. 
Detta sker inte endast genom rent mekanisk nötning genom vinter
svall, eventuellt förstärkt av is och tungt driftmaterial, utan i än 
högre grad genom de driftband av olika storleksordning som förbli 
liggande på olika nivåer över en eller flera somrar. Dessa drabba 
först och hårdast Festuca rubra: åtminstone ytligt att döma elimineras 
denna helt enkelt genom kvävning under kvarliggande tångband. 
I samband med dessas hopsjunkande och förmultning blötes jord
svålen upp och blir alltmer formlös, anrikas visserligen med nya 
näringsämnen men håller icke som förut mot påfrestningarna, då 
svallet en ny vinter går fram över och plockar bort tångresterna. 
Resultatet kan följande vår framstå som partier av strandprofilen, 
där svålytan ligger naken, endast sargad och uppluckrad i ytan och 
med en del tångbandskolonisatörer från föregående år kvarstående, 
men förstörelsen kan också ha gått så långt, att jordsvålen under det 
forna tångbandet helt eliminerats och mineraljorden ligger frilagd. 
I mera exponerat läge fara strandens övre delar generellt mest illa, 
men ur botanisk synpunkt lika intressanta äro de driftavlagringar, 
som läggas på mellannivåerna i smala ränder: de slå bokstavligen 
hål både i jordsvålen och Festuca rubra-ängen, flyta samman och 
gå i sär, vidgas och dras ihop allt efter strandens utformning efter 
en längre sträcka. Tångbanden och -ytorna likaväl som de efter 
hand uppkommande mineraljordsytorna och uppluckrade svål- 
ytorna bli till groplatser för nya arter, de uppkomna såren kvarstå 
längre eller kortare tid, tills efter hand allt läker igen genom att 
jordsvålens primärvegetation åter slutes. Men då ha nya driftband 
lagts på nya nivåer, och det äventyrliga samspelet mellan svålstran- 
den och dess vegetation, den skenbart slutna strandängen, fortsätter.

Då jag alltså betraktar Festuca rubra som primärart från sommar- 
högvattenlinjen i denna strandtyp, hänvisar jag till följande avsnitt, 
som behandlar denna art mera ingående.

Festuca rubra L.
I. I strandängarna.

bestuca rubra’s nedre gräns i den ostört utbildade strandängen 
sammanfaller med gränsen för högsta sommarhögvatten, och i
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samma — i praktiken sällan fulländat realiserade — strandäng är 
den sedan ledart och karaktärsväxt, tills den slutligen avtar och upp
hör mot den aldrig översvämmade marken. Också i sina mest slutna 
förband förlorar den emellertid ständigt på nytt redan vunnen mark 
och har att återvinna den i lika ständig växling med driftränder, 
nakenspolade ytor och bitar av den skenbart förvirrande mosaik av 
andra arter, som är karakteristisk för dessa delar av stranden, som 
varje sommar ligga utom räckhåll för sjön men varje vinter över
svämmas på nytt. Som en direkt avläsbar parallell till artmosaiken 
löper alltså hela tiden markytans beskaffenhet praktiskt taget i detalj.

Dess substrat är jordsvålen. Också i den smala klippspringan har 
den sin jordtorva, som den är fast rotad i; i extrema fall kan denna 
välla upp över springan som en bulle, i torka nästan stenhård och i 
blöta beckartad. Men låter man begreppet jordsvål överhuvudtaget 
gälla för vad det är värt, är förhållandet också i de ackumulerade 
stränderna nästan undantagslöst. »En Festuca rubra i stranden be
tyder också en svålyta»: också på ytligt sett helt söndersvallad strand 
visar det sig vid närmare eftersyn, att den enda plantan står på en 
minsta yta av mörkfärgat finmaterial i ro, vilken håller för vintrarnas 
påfrestningar. Rives trots allt denna yta upp, fasthåller gräset in i 
det sista en klump av efterhand visserligen grövre och alltmer ut
armat, men alltjämt humusartat och som helhet betraktat fint 
material i sitt rotknippe. Och, som förut sagts, den — skenbart - 
slutna F. rubra-ängen står på den i samma mån slutna och hållfasta 
jordsvålen. Detta är fallet inte endast ovanför de m.l.m. avsnörda 
vikarnas dyartade bottnar; en grus-sandbotten — vilken liksom de 
»dyartade» vikarna oftast har grovt material i botten— överdras även 
den vid måttlig ro av en humusrik och svålartad yta, vars mineral
beståndsdelar visserligen kunna vara grövre. Utan den ytan, utan 
jordsvålen, ingen F. rubra- matta.

Bland mångfalden av andra arter i F. rubra -ängen kräver det 
stora flertalet också det humusrika finsubstratet. En oskadd, sluten
F. rubra-äng kan tillåta en viss kolonisation av andra arter, då 
gräsets växtsätt med en ganska sluten bas skapar mellanrum vid 
markytan med potentiella groningsplatser. Dessa möjligheter mot
verkas av att F. rubra i fortsättningen behärskar luftrummet genom 
sitt bladverk, men ännu mera därav, att den tätt hopfiltade jord
svålen synes — särskilt när våren och försommaren varit torra - 
vara groningsfientlig genom sin hårdhet och slutenhet. Med reserva
tion för att vissa blottor i bestånden äro primära — extremerna visar
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hårt svallade stränder — måste övriga arter i princip kolonisera 
luckor, som sekundärt slås i den färdiga F. rubra- mattan och i den 
slutna jordsvålen. Hur den förra synes kvävas under kvarliggande 
tångband och den senare upplöses har omtalats i föregående avsnitt.

Först under senare år ha allt fler författare räknat med eller bestämt 
fastslagit, att Festuca rubra står deciderat ovanför sommarhögvattenlinjen, 
så Gillner (1952) för västkustens strandängar. Vid begynnelsen av min 
undersökning fick denna fråga knappast företräde framför många andra, 
som hela artkomplexet i dess sällskap bjöd på: hopen av arter från lägre 
nivåer, vilka till synes planlöst vandra upp och dela sällskap med den, med 
varierande höj dgränser; arter som tycktes komma in helt apropå vid en viss 
höjd i F. rubra-ängen men i andra fall döko upp efter nya principer; den 
allt starkare upplösningen av F. rubra-ängen i strandens översta delar och 
de nya arter, som tillkomma där, etc. En sak slog mig dock på ett tidigt 
stadium: marken i många m. 1. m. slutna strandängar kunde med en gång 
börja kännas fastare under foten, samtidigt som F. rubra kom med i prov
rutorna. Det dröjde dock innan jag insåg att detta omslag — märkbart 
även vid lågt vattenstånd — direkt markerade den alltid sommartorra 
strandens början, och för övrigt är ett fotsteg en osäker mätare. Konnek- 
tioner i strandängarna under pågående högvattenperioder flyttade undan 
för undan F. rubra’s nedre gräns mot dessa högvattenstånd. Verkligt maxi
mala högvatten äro emellertid sporadiska och relativt snabbt övergående 
ting, och jag utnyttjade ej alla i F. rubra-mattan. Tångdrift i alla lägen och 
alla former intresserade mig emellertid konstant och amatörförälskat, och 
på den vägen kunde jag omsider avläsa högvattenstånden — liksom alla 
efterföljande vattenstånd av någon varaktighet — i den driftrand, de läm
nade kvar. Och denna fann jag på nytt varje år, så snart midsommartidens 
traditionella lågvatten växlat om till högvatten efter någon ovädersvecka. 
Ibland kunde den komma tidigare, ibland dröjde den ett tag; i vissa fall 
hittar man eljest spåren av fjolårets högsta sommardriftrand. Och ned till 
den randen står F. rubra, så visst som variationerna i driftrandens läge 
troligen äro mycket små från år till år.

Strandängar, som med nöd och näppe nå upp till F. ruöra-höjd, kom
plettera på sitt sätt bilden. Sandgärdsgrunden — vid lågvatten praktiskt 
taget ett enda grund — inrymma ett par sådana. Vid sommarhögvatten 
äro de nätt och jämnt överflutna, och en del drifttång, som lyftes upp från 
alla sidor, kan bli liggande på hjässorna. På sandbotten utanför växa 
Potamogeton filiformis, P. pectinatus och Ruppia spiralis, jämte tångruskor 
vid stenar; själva grunden äro uppbyggda av rullsten och grus-sand. På det 
södra fanns 1953 följande arter: Eleocharis uniglumis, Triglochin maritimum, 
Aster tripolium, Glaux maritima, Agrostis stolonifera (föga), Juncus Gerardi 
(i detta driftutsatta läge dominerande över toppartiet), ett par tuvor Carex 
extensa och slutligen en tuva Phragmites communis om ett par tre spretande, 
sterila strån. På det norra grundet, med mera utplanad och större toppyta, 
dominerad av Agrostis stolonifera, saknades Phragmites men tillkommo yt
terligare spridda Atriplex ssp. praecox och 4-5 exemplar Plantago maritima.
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Jag har för detta grund antecknat: Agrostis etc. bygga upp en rätt god, seg 
början till jordsvål. Artsammansättningen är ganska representativ för 
vilken strand som helst upp till eller nära Festuca rubra-höjd. Det torde 
icke dröja länge, kanske krävas en höjning på någon dm, innan denna eller 
F. arundinacea som dess ställföreträdare infinner sig. De få exemplaren av 
Plantago maritima antyda också detta.

Mellan Nötholmsskär och Melskär skjuter en liknande holme upp, stödd 
i botten av plana hällar, som helt gömmas vid högvatten, och utsatt för 
stark drift från det smala sundet mot öppna sjön. Denna holmes topp når 
hårfint över sommarhögvattenståndet, och driften stannar nedanför en 
toppyta om någon kvadratmeter, för vilken jag noterade: »jordsvål mellan 
eljest tätt liggande stenar; nedanför toppytan ligger sten och skärv packat 
som i en gata, med mörk sand emellan». På toppytan stå två exemplar av 
Festuca rubra och en tuva F. arundinacea. Samtliga arter från det norra 
Sandgärdsgrundet äro väl representerade, och till dessa komma Plantago 
major v. scopulorum, Centaurium vulgare och C. minus. I samma provyta 
om 50 x 200 cm som Festuca rubra och F. arundinacea stå följande arter: 
Aster tripolium, Juncus Gerardi, Glaux, Agrostis stolonifera, Plantago v. 
scopulorum, P. maritima och Centaurium vulgare. Vinterns vågsvall i förening 
med tung översläpande drift far troligen illa fram med hela denna yta, då 
den ligger i vattenbrynet.

Festuca rubra- ängen kan väl sammanhållen gå ned till sommar
högvattenlinjen och möta denna halvmeterhög och tät. Den kan då 
också vara relativt fri från arter, som dominera längre ned, men detta 
är mera sällsynt. Detta kräver i princip, att nivåförhållandena ändras 
snabbt i denna linje, varvid framförallt Agrostis stolonifera hastigt 
avtar — i många fall säkerligen beroende på att den trots sin för
måga av etiolering, ny skottbildning etc. dukar under för upprepad 
tångavlagring just här —, medan den oömmare Juncus Gerardi 
brukar orka med en bit ytterligare liksom Plantago maritima, som 
ovanför sitt trivselmaximum kan nå högsta individrikedom en hårs
mån under sommarhögvattenlinjen. Exempel på en sådan snabb 
övergång ges t. ex. längs långa sträckor av Sandgärdsbukten, där 
sommarstranden går fram vid vad man kan kalla en minimal strand- 
skoning i form av relativt frisköljda stenar mellan å yttre sidan sand 
över grus och å den andra ganska djup jordsvål, och där ett tång
band gärna blir liggande och skärper gränsdragningen. Uttorkningen 
i ytan kommer tydligen så burdust, att konkurrensen nedifrån av
trubbas med ens. I regel glider emellertid strandprofilen relativt 
jämnt över sommarhögvattenlinjen men alltid med små variationer 
från yta till yta, och de mötande samhällena gå in i varann. Som en 
ytterlighet kan man betrakta tuvmarken i de sakta stigande vikarna, 
där Festuca rubra växer på de fasta topparna, medan Agrostis och 
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gelikar stå mellan dessa på betydligt formlösare substrat. Men även 
i den relativt enhetliga F. rubra- ängens nedre del varierar topo
grafien alltid i smått, och visserligen grunda men förödande skval- 
rännor och bäcken efter tånglägen uppträda, dit vattnet stiger någon 
gång, och här nere visa också de minsta depressioner benägenhet 
för lokal om också tunn driftansamling. Alltsamman verkar till F. 
rubra’s nackdel men lyfter upp andra, som fördra också tångtäcket. 
Ett Car ex nigra -fält kan komma in och ersätta den redan från 
sommarhögvattenlinjen, om ett tjockare tångflak strandat därnere 
under en vinterregression, etc. Men även om individen stå glest och 
komma till korta i provytorna, visa dock de gula, luftiga stråna, 
sedda på litet håll och som helhet, varifrån F. rubra - ängen primärt 
har rätt till stranden och var sommarhögvattenlinjen går.

Arten når i regel sin individuellt vackraste utbildning långt ned i 
profilen, där den torde gynnas av markvatten från sjön men även 
från landsidan, då detta här bör träda i dagen rikligare och regel
bundnare än högre upp. De vackraste slutna bestånden stå som di
rekt fortsättning på välmående samhällen under sommarhögvatten
linjen, vackrast kanske i Sandgärdsbukten, på relativt lucker jordsvål 
över sand och grus. Hårdnande svålytor över allt tätare packad 
stenskärv, vilket är avgjort vanligare mot de inskjutande fjärdarna 
och vikarna, ofta med breda strandplan, betyder alltför ofta ut- 
glesnatl och lågvuxen Festuca rubra-matta; isskjuvning och driftgång 
måste skrapa hårt över underlaget, pressa ihop det ytterligare och 
liksom becka ihop de svålpartier, som hålla mot påfrestningarna, 
och vårtorkan torde ej förbättra situationen. Substratets försämrade 
kvalitet visar sig då ofta redan i växtsamhällena längre ned, där t. ex. 
en smal Agrostis-bård kan sprängas av Blgsmus rufus och andra; i 
gengäld komma i sådana fall Festuca rubra och intränglingar i drift
lägena som Ophioglossum vulgatum, Taraxaca etc. mer till sin rätt 
på luckrare mark högre upp. I de verkligt utarmade, hårt över
skrapade och driftfattiga vikarna, t. ex. långt in i Flisfjärden, finner 
man här och där de enda exemplaren av Festuca rubra snarast i 
mineralsubstratet vid sidan av vikens enda lilla svålyta, bildad av 
den fattiga driften — mest barr och skräp i ytan och med en mager 
tångflora. Detta förhållande påminner på sitt sätt om ett annat, som 
kan studeras i snart sagt varje strand intill jordfasta stenar och ut
skjutande hällar: vid dessa bildas ofta skvalrännor av det vintertid 
återströmmande svallet, i vilka nykoloniserande F. rubra-individ gå 
ned från bergets sprickor eller svålytorna. Glest tångrask synes inte
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utgöra något hinder; tydligen är det i stor utsträckning den packade, 
hopfallande tången som verkar förödande.

I regel minska emellertid bestånden i höjd uppåt, och samtidigt 
inkommer — oftast sedan F. rubra passerat sitt trivselmaximum 
m. 1. m. definitivt — den stora massan nya arter. Ur marksynpunkt 
innebär detta, att det stora flertalet av vintrarnas tångband deponerats 
först en bit ovanför sommarhögvattenlinjen. F. rubra kan emellertid 
stå tätt intill sidorna av tångband och färska sår; det är svårt att säga, 
om tången som direkt substrat håller den tillbaka — jämför vad nyss 
sagts. Artmosaiken är roligast på mellannivåerna, högre upp vet man 
i regel vad som kan väntas. Där är i stort sett högsta tångrand, på 
gränsen till ej submergerad mark, absolut förintande för den, i många 
fall säkerligen mera genom sitt år från år relativt konstanta läge än 
genom mängden av driftmaterial. I hårdare exponerade stränder kan 
vintersvallet gå så hårt fram över strandens högsta delar, att den förut 
sammanhållna jordsvålen helt upplöses och mineraljorden ligger 
naken. I lugnare läge sker dock snarast en anrikning genom tång
anhopningen inom ett relativt smalt bälte, men denna anrikning av 
näringssubstratet kan F. rubra alltså lika litet utnyttja här som längre 
ned i profilen; i stället blir detta en zon för utpräglat tånggynnade 
arter och nedvandrande landväxter, av vilka vissa arter här få ett 
utpräglat maximum jämfört med högre upp, ovanför allt vad drift
ränder heter och utanför vintersvallet. Man kan dock aldrig vara 
helt säker på F. rubra, innan garanterat tillandad mark är nådd: 
någon gång finner man den under den mest typiska av alla högsta- 
driftlägesväxter i en strandäng, nämligen Filipendula ulmaria, till
sammans med t. ex. Ophioglossum vulgatum; då får likväl tången 
ligga glest spridd. — Redan i det driftskikt av varierande bredd och 
med ringa tjocklek, som i regel inleder högsta tånguppvallning och 
där förstörelsen gått mildare fram med Festuca rubra- ängen men 
dock sprängt den i fragment, nå de enskilda individen endast obe
tydlig höjd jämfört med förhållandena långt ned i profilen, och allt 
fler synas vara konstant sterila. Den alltmer tilltagande marktorkan 
torde vara starkast bidragande orsak.

II. I klippstränderna ocli på skärens hällmarker.

Icke heller i klippstränderna torde Festuca rubra någonsin dränkas 
under vegetationsperioden. I lugna lägen mot de inre fjärdarna 
verkar detta vara påtagligt. Ut mot havet med dess allt högre som
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marsvall förskjutas alla gränser uppåt. »Maura-bandet», som 
smyger in i skrevor och sprickor, höj es och sänkes till dels efter 
dessas utformning och beror synbarligen ofta av för kortare tid 
stagnerande vattenytor eller av återströmmande vattenkaskader, och 
svallet kan eventuellt nå högre. F. rubra går aldrig ned i dessa Maura- 
band, vilkas karakteristiska gräs är Puccinellia retroflexa. Ovanför 
denna skall generellt också Agrostis stolonifera följa, innan den 
första F. rubra-tuvan kommer, eventuellt i samma spricksystem som 
de båda andra. Så är förhållandet i skyddade lägen liksom i de mest 
exponerade.

Den övre gränsen skjutes på samma sätt uppåt mot fria havet, på 
enskilda skär av hygglig storleksordning högst mot yttersidan, mot 
S och SO, där stranden möter vinden och vattnet med den vresigaste 
och trasigaste sidan. Artens härdighet mot vind är otrolig, och tack 
vare denna synes den kunna hålla sina positioner i lägen, där kon
kurrerande arter icke uthärda. Eljest torde det vara vindens större 
fuktighet mera än salthalten som ger den konkurrenskraft på skärens 
yttersidor, i kombination med dess förmåga att utnyttja smala 
sprickor med föga jord i ytan. Som direkt gynnande faktor tillkom
mer fågelgödningen, och i praktiken kan denna betraktas som 
ständigt medverkande i högre eller mindre grad: alla uddar och kal
skär hysa fågel någon gång och ha hyst oerhört mycket större mäng
der förr. Måsfågeln torde ha frambragt det mesta av den jord, som 
ligger i strängar och småytor över alla skär. Då jordutfyllnaderna 
ännu bilda smala strängar och tunna ytor, har Festuca rubra gynnad 
ställning, medan den återigen konkurreras ut, då bådadera växt höga 
och breda. På de verkliga fågelskären — trutarnas boskär — dra de 
fram halvmeterbreda och mera, stundom bulliga som veritabla 
rabatter: där trängas anspråksfullare gräs och högvuxna, krävande 
örter som eljest utnyttja strändernas tånglägen, och F. rubra finner 
man inte ens i de tunna kanterna. Den typiska F. rubra-ytan skall 
ligga på tunn jord med ett fiskmås- eller tärnbo mitt i, med några 
tuvor lågvuxen Poa ssp. irrigata, Viola canina, Stellaria graminea, 
Cochlearia danica, litet Sedum acre på de mera trampade sprickfyll- 
naderna runtom, en Rumex crispus i ett djupare sprickmöte — och 
kanske några till. Övriga arter kräva i huvudsak djupare jord, 
respektive djupare och vidare sprickor, och större markfuktighet. 
Större urgröpningar fortsätta i regel med bredare sprickor i botten, 
deras djup hyser ofta sten och grus — sådana lokaler äro icke för 
Festuca rubra. Men om igenväxningen av en sådan svacka gått så
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Fig. 10. Under fågeltoppen. Storkarlen i Fångö ytterskärgård. Juli 1951.

långt, att tunn jord väller ut över berget vid dess kanter, kan den 
åter stå där, gärna med Agrostis stolonifera innanför sig, vilken har 
blötare, fetare jord också här. Under sådana förhållanden kan 
jorden under F. nibra torka ganska hårt under sommaren.

Med den minskade fågeltillgången beror det nog mera nu än förr 
på havsvindens konserverande inverkan, hur länge ursprungliga
F. rubra-ränder kunna existera, innan de invaderas av Deschampsia 
flexuosa — i bästa fall — eller Agroslis canina, och därmed hur 
länge det dröjer innan skäret blir landbetonat för gott över allt 
större delar. Ett skär, borstigt av F. rubra & stjälkar och strån, talar 
icke om yppighet men dock om åtminstone sporadisk fågelpåverkan; 
Deschampsia ftexuosa’s plymer skvallra närmast om att markför
hållandena varit ganska hyggliga eller t.o.m. bra, men att fågeln 
övergett platsen, kanske för gott, och Agrostis canina om att samma 
definitiva slutstadium nåtts både i fråga om markens och vegeta
tionens torftighet, som råder ovanför vintersvallinjen mot de inre 
fjärdarnas hällar. Båda arterna infinna sig automatiskt, då måsfågeln 
av en eller annan anledning övergett platsen. I extrema tall får då 
Festuca rubra sina sista refugier kring de toppar, där fågeln ännu
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sitter någon gång, och mot havssidan, vindsidan. Samtidigt som 
trista grå landlavar dyka upp på bergens nakna ytor och ersätta de 
vackra fågelgynnade Ramalina och Xanthoria, äter sig Deschampsia 
flexuosa in i de rikare jordsträngarna och ytterkanterna av svackorna, 
medan Agrostis canina, eventuellt i samarbete med eller föregången 
av renlavar, tar alla smalare sprickor och sprickfyllnader. Då 
Polypodium vulgare börjar öka i Festuca rubra-ränderna, är samma 
process i gång. Alla komma först på den från havet vända sidan av 
hällarna — bergens stötsidor, som vetta åt N och NV. Från det 
ögonblick, då Agrostis canina går in i sprickränderna, är också jord
flykten ett faktum. Mellan gräsets basaldelar välla renlavarna fram, 
och dessa binda jorden i lika ringa grad; en oerhörd risk för uttork- 
ning blir följden, och stoftet ryker under torrperioder. I det långa 
loppet plundras skäret på jord, som rätteligen skulle följt med uppåt 
under den fortsatta landhöjningen, en risk som torde varit avsevärt 
mindre förr, då alla skär voro fulla av fågel och praktiskt taget varje 
topp en rastplats. Slutligen invaderas Festuca rubra’s växtplatser 
under topparna, framförallt på yttersidan av de stora inre öarna 
och skären: Enskär, Strupskär, Flisön etc.; man kunde också nämna 
Hundklinten på Nötholmen mitt för byn, där man numera aldrig 
ser en trut. På t. ex. Enskär och Strupskär har jag sett sådana f. d. 
fågeltoppars F. rubra tillsammans med segt kvarlevande Sedum 
telephium hålla ihop de sista resterna av jordsvål i toppsvackor, 
medan kanterna äro absolut eliminerade av vinden. Agrostis canina 
ensam står runtom i sprickorna.

Framförallt de äldre Harstenabor, som regelbundet fara ut till 
sina relativt rika fågelskär åtminstone någon sommarsöndag helt 
enkelt därför, att dessa äro vackra genom sina blommor, konstatera 
med grämelse hur de undan för undan blivit torftigare; samma pro
cess, som där kan avläsas emedan det rör sig om försvinnandet av 
granna, högvuxna saker, sker under enklare former på alla skär. Så 
länge ett fåtal men effektiva skyttar »till den jaktbara fågelns skydd» 
saklöst och delvis premierat fortsätta att skjuta bort trutarna och 
plundra boöarna på ägg och ungar, kommer utarmningen att fort
sätta. Väl att märka ligga de ännu frekventerade trutskären utanför 
Harstena bys område, där man — både norr- och söderut — farit 
mindre illa fram med fågeln.

Indirekt kan man påvisa Festuca rubra’s nedre gräns i skärens växtföljd 
på samma sätt som ovan i strandängarna: genom att välja sådana skär, som 
ännu inte nå upp till F. rubra-höjd. Vackra exempel ges bland de låga hällar
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och uppstickande ryggar, som ligga m. 1. m. mot öppna sjön utanför Harstena 
och över vilka sjön bryter hårt vid storm. Uppe i NO ligga de små men 
djärvt uppstickande Ytterklabb och Innerklabb med enbart Puccinellia 
retroflexa, typiskt i Maura-ränder. Stångklabben mellan Långskär och 
Yttre Kampö, en låg, avrundad häll, har Puccinellia, något Sedum acre 
och Cochlearia danica samt en stor tuva Taraxacum sp., rotad i spricka. 
Västra Långskärsklabben, en smal rundslipad rygg, direkt uppstickande ur 
sjön till en höjd av ca 3,5 m och med toppen gul av Xanlhoria, har Pucci
nellia till toppen, vars sprickor och skrevor därjämte hysa Cochlearia, 
Matricaria och Sedum acre, allt ganska rikligt. Valbåden, långsträckt och 
rundryggad, har Puccinellia, därjämte i en enda skreva mot toppen en 
liten rad Juncus compressus och en lika liten rad av J. Gerardi. Verkligt 
representiva äro sedan de låga Västra Båden och Gråbådarna längst ut. De 
äro en hårsmån högre än föregående och bli dessutom betydligt sprickrikare; 
det största skäret, Gråbådsten, ligger delvis som en skärm utanför de övriga 
och har tjocka svålbildningar över ytor och sprickor med Festuca rubra och 
ett flertal andra arter ovanför svallet. De övriga äro i detta sammanhang 
intressantare. De knappt uppstickande hällarna ha Puccinellia. Skäret 
mellan Västra Båden och Norrbåden har praktiskt taget en enda lång 
spricka i sin längdriktning och en del småsprickor närmre vattnet. I de 
senare stå något Puccinellia, enstaka Sedum acre och — något högre — 
Matricaria-, i huvudsprickan — till större delen tom på växter — dessutom 
Juncus compressus, Sagina procumbens, Stellaria media (föga) och Rumex 
crispus. På Norrbåden finnas samtliga dessa arter utom Stellaria, men då 
ytan är större och små pölar tillkomma, dessutom Cochlearia danica, 
Sonchus arvensis (vackert nedklämd som sprickväxt mellan hällar), Glaux 
maritima (med samma placering), Agrostis stolonijera (m.l.m. i skydd och 
på jordbäddar eller i randen av pölar), Vicia cracca, en tuva Lythrum salicaria 
och slutligen en rad Phalaris arundinacea. Den egentliga Västerbåden har 
samtliga nämnda arter utom Glaux, Lythrum, Stellaria media och Vicia 
cracca, och artantalet ökar med följande sprickväxter: Allium schoenoprasum, 
Aster tripolium, en tuva Elymus arenarius, Galium palustre, en smalbladig 
form av Planlago major v. scopulorum, Polygonum simplex, en vindpinad 
buske Solanum dulcamara, Taraxacum sp. De flesta arterna stå på skärets 
låga hällar; på den ena kupolen ges endast några tuvor Puccinellia, på den 
andra några tuvor Matricaria och Sedum acre. Artlistan är ganska represen
tativ för en klippstrand nedom Festuca rubra-gränsen, låt vara att vissa av 
ovanstående under andra betingelser uppträda även ovanför densamma. — 
Gråbådsten är i sig självt ett torrt och grått Phalaris-skär, med denna art 
dominerande i sänkor och sprickor, vilka under tidernas lopp växt igen och 
tidvis torka hårt. F. rubra uppträder dock på alla tunnare ytor. Inklusive 
strandarter i blockmark och sten-sandstrand på insidan såg den fullständiga 
artlistan ut sålunda 1952:

Agrostis stolonijera 
Allium schoenoprasum 
Angelica ssp. litoralis 
A. silvestris

Aster tripolium 
Carex canescens
Cerastium vulgare v. holosteoides 
Cochlearia danica
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Empetrum hermaphroditum 
Festuca rubra 
Galium palustre 
Juncus compressus 
J. Gerardi
Leontodon autumnalis 
Lychnis flos-cuculi 
Lythrum salicaria 
Matricaria maritima 
Ophioglossum vulgatum 
Phaiaris arundinacea 
Plantago major v. scopulorum 
Poa + ssp. irr igata

Polypodium vulgare 
Puccinellia retrojlexa 
Rubus idaeus 
Rumex acetosella
R. crispus 
Sagina procumbens 
Sedum acre
S. telephium 
Solanum dulcamara 
Sonchus arvensis 
Stellaria graminea 
Valeriana cfr salina 
Viola canina

Artförteckning.

Nomenklaturen i nedanstående artförteckning följer i huvudsak 
Hylander, Förteckning över Nordens växter, 1, Lund 1955.

Lokaluppgifterna få ej anses som uttömmande; framförallt gäller 
detta för vanligare arter ovanför stranden.

Som ett allmänt »innerområde» tas kartskissernas (fig. 1—2, 
s. 226-227) bild av de relativt koncentrerade öarna och holmarna 
under Harstena by, från Sandgärdet och övriga m. 1. m. ängs- och 
lundbetonade holmar i SV till Flisö i NO, från Gräsmarögränsen till 
Inre Kampö — med en viss reservation för den senare —, med 
andra ord större delen av det mera kulturpåverkade eller ännu 
skogbärande området i relativt lugn mot inre fjärdar och vikar; å 
andra sidan måste dessas stränder mot friare vatten och uddarnas 
hällmarker i stor utsträckning jämställas med skärens.

Inom Gräsmarö ligga följande lokaler: Stora Gråskär (med namne 
i Harstena), Stora Ljusbåden, Turmule, Ålänningskär, Ässkären 
(Eskär), Örskär.

Inom Kråkmarö: Dannskär, Gråbådarna-Västerbådarna, Grönsö 
(behandlat endast perifert), Låga Manskär, [Kråkmarö-jLökskär, 
[Grönsö-jMåsskären, Sandskären, Skräckskär, Ytterö.

Inom Fångö: Storkarlen.
Övriga lokaler falla inom Harstena bys område.

Den terminologi, skilda författare begagnat för att uttrycka den 
vertikala zoneringen av stranden och dess växtsamhällen, varierar i 
hög grad. I det följande uttrycker jag i stort sett arternas inplacering 
med allmänna ord, utgående i första hand från den gräns, sommar-
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högvattenlinjen drar. För den zon därunder, där vattenståndet 
pendlar inom sommaren — med ett normalvattenstånd relativt högt 
men dock med en sällan och i regel kortvarigt dränkt zon mellan 
detta och sommarhögvattenlinjen — och där »Memra-bältet» in- 
rymmes, använder jag emellertid vid behov termen »undre geolito- 
ralen» i vid bemärkelse. Ovanför sommarhögvattenlinjen låter jag 
»övre geolitoralen» med Festuca rubra-ängen som karaktärssam- 
hälle i de m.l.m. slutna strandängarna omfatta hela den aktuella 
stranden. Dess högsta partier, där F. rubra- ängen går mot sin de
finitiva upplösning och som utsättas hårdast för vintrarnas storm
vågor och svall och samtidigt blir avlastningsplats för högsta drift, 
torde kunna försvara ett namn som översta geolitoralen eller lik
nande, från vilket jag dock avstår åtminstone tills vidare. — Denna 
indelning lånar alltså termer från Du Rietz’ (1950) ursprungligen på 
Sernander byggande zonindelning.

Lycopodium selago L. — Harstena i ravinen Näckroken-Skackla, ev. 
flerstädes.

L. annotinum L. Harstena på Skackla, Hässelö i Dalen ocli på Påsk
holmen, Inre Kampö, Birkskär.

L. clavatum L. — Harstena vid östantill och Skackla, ev. flerstädes.
Selaginella selaginoides (L.) Link. — Hässelö i Dalen mot Hårviken, 

högt upp i övre geolitoralen. Jfr Olsson 1954, s. 239 ff.
Equisetum arvense L. — Harstena i diket på byslätten, N. Frännholmen 

i skogskärr.
E. silvaticum L. — Flisö i grankärr.
Ophioglossum vulgatum L. — I m. 1. m. slutna strandängar, i driftlägen i 

övre geolitoralen. Allmän runt de inre fjärdarna och vikarna, i ytterskär- 
gården sporadiskt i strandängsfragment men även ovanför sjön, till de 
yttersta skären (t. ex. Sandskären, Ytterö, Gråbådsten).

Bolrychium lunaria (L.) Sw. — Harstena på Gamla gärdet och örps- 
holmens ö-sida, Sandgärdet, Liksholmen rikligare.

B. mullifidum (S. G. Gmel.) Rupr. — Harstena, ett enda årligen åter
kommande exemplar i skreva av klippstranden mot Bergholmssundets 
yttre del på Nötholmen, i vinterdriftläge.

Pteridium aquilinum (L.) Kühn. — Här och där i kulturgränsen och 
skogsmarken: Harstena från byns gränser till uddarna i N och NO, Hässelö 
på Påskholmen, Liksholmen, Inre och Yttre Kampö, Birkskär.

Aihyrium filix-jemina (L.) Roth. — Som föregående, men sällsyntare: 
Harstena främst kring kulturmarken, Hässelö, Inre Kampö, Ytterö.

Laslrea phegopteris (L.) Bohy. — Uppgiven för Harstenaområdet av 
professor Erik Asplund 1945 (i brev).

L. dryopteris (L.) Bory. — Harstena bortom Sjöängen mot Näckroken 
och i aspdungen vid Stora Bergklevan, Hässelö i Dalen.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. — Här och där i kulturgränsen och skogs
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marken, någon gång i blockmark ovanför exponerade stränder. Harstena 
upp till uddarna i N och NO, Slånaskär, Hässelö, Iskär, Nötholmsskär, 
Flisö, Birkskär, Ytterö, Sandskären.

D. spinulosa (O. F. Müll.) Watt. — Allmän i kulturgränsen och skogs
marken, speciellt vid bergrötter, kring alkärr och strändernas alskogar, 
även vid eller strax ovanför högsta vinterdriftläge i klippsträndernas små- 
hak etc., på hällmarken och åtskilliga skär i randen av hällkar och småkärr, 
troligen fågelgynnad i många fall. Bland skären på Långskär, Laskär, 
Strupskär, Flisö, Birkskär, Släta skäret bland Måsskären, Kampö Lökskär, 
S. Stångskär, Dannskär (rikligt), Storkarlen.

D. dilatata (Hoffm.) A. Gray. — Ganska vanlig, kring kulturgränsen etc. 
som föregående, sällan i skogskärr, upp till Birkskär och Strupskär. I 
skrevor och branter mot sjön mera sällsynt, men mycket vackra förekomster 
i stupen mot N och NO på Laskär. På de yttre skären sällsyntare än före
gående, noterad för Flisö, Långskär och Dannskär.

Asplenium septcntrionale (L.) Hoffm. — Tre lokaler med små bestånd: 
Harstena strax N om byn och i blockmark på österudd, Stora Gråskär.

Polypodium vulgare L. — Allmän, på de skoglösa uddarna och skären 
med karakteristisk anhopning till nu övergivna eller måttligt frekventerade 
fågeltoppar och boområden, där konkurrensen om marken minskat. Till de 
yttersta skären.

Picea abies (L.) H. Karst, ssp. europaea (Tepl.) Hyl. — De slutna gran
bestånden äro begränsade till några djupt nedskurna dalgångar och sänk- 
ningsfält mellan bergen på Harstena — ett stråk på österudd från Hamnar
nas inre del till Torskviken vid Kampsundet, ett mindre bestånd på Norr- 
udd mitt för Hamnarnas inre del — och på Hässelö i Dalen, varjämte ett 
par kärr på Flisö ha relativt stora bestånd. F.ö. smågrupper eller enstaka 
träd här och där, i småkärr — t. ex. på Iskär, Nötholmsskär, Nötholmen, 
Birkenholmen — eller slumpvis placerade vid stranden mot ö eller på skären 

- Strupskär, Kampö Lökskär, Kråkmarö Lökskär, Sandskären, Låga 
Manskär; på Ytterö åtminstone ett stråk av gran i en skarp skärning från 
yttersidan.

Pinus silvestris L. — Tall dominerar skogsmarken över alla de större 
öarna från Sandgärdet och Frännholmarna-Tallskär på insidan upp till 
huvudöns uddar, Finnskär, Flisö, Stora och Lilla Birkskär i NO och Inre- 
Yttre Kampö-Iskär på yttersidan. På de inre holmarna saknas tallen 
framförallt på Jutskär, Runnskären och Timmerholmsklabben liksom på 
den för betets skull sannolikt kalhuggna Liksholmen. Utifrån sjön sett, del
vis också reellt, spelar den vidare en mycket underordnad roll i hela det 
smala yttre stråket från Hattskär över Melskär -Nötholmsskär- Nötholmen 
och bergen Ö om byn, där björk, rönn, asp etc. ge stark utskärgårdsaspekt 
åt helhetsbilden. I ytterområdet småbestånd eller enstaka träd på Strup
skär, Enskär, Kampö Lökskär, Låga Manskär, Kråkmarö Lökskär och 
Sandskären, större bestånd på Ytterö.

Juniperus communis L. — Inomskärs allmän, med vackra bestånd t. ex. 
på yttersidan av österudd och V-sidan av Flisfjärden, vidare på de flesta 
skär; går icke in på boområdena för måsfågeln.

Taxus baccata L. — Spridda, genomgående små förekomster inomskärs,
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m. 1. m. nära sjön och i luckor i skogen: Harstena ett litet träd vid Näck
kroken och ett vid ö stranden av Skackla, Hässelö ett ganska vackert bestånd 
på S-sidan, ett par småträd i Dalen mot Hårviken och ett par på Y-sidan 
i sänkan mot Påskholmen, på Birkenholmen ett största bestånd — snarast 
ett idgranssnår av misshandlade individ —, på Timmerholmens sydligaste 
udde ett par småträd. På Birkenholmen nå de högsta träden en maximi- 
höjd av 6-7 m med en diameter om ca 40 cm vid basen. Samtliga stå på 
ackumulerad mark och synas födda vid eller strax bakom högsta driftrand, 
i ljusningen mot sjön.

Typha latifolia L. — Allmän till de yttersta skären i klippsträndernas 
hällkar och pölar, från lägen under högsta svall till skrevor under topp på 
högre skär, i många fall gynnad av fågelspillning. De innersta förekomsterna 
på Harstena, i den hårt utsatta klippstranden N om byn, Iskär, Hattskär 
och Nötholmsskär.

Sparganium minimum Wallr. — Kråkmarö Lökskär i göl.
Calla palustris L. — Flisö i två skogskärr.
Lenma minor L. — I hällkar och pölar på fågelpåverkade skär: Långskär, 

Kampö Lökskär, S. Stångskär, Dannskär, Storkarlen.
Triglochin paluslre L. — I övre geolitoralen här och där i allmänt låg

vuxna strandängar. Harstena i Båtvikens inre del, Bergholmssundets inre 
del, vid Flisfjärden mot Örpsholmen-Älgärdsudden, Hässelö i S och vid 
Påskholmsflagen.

T. maritimum L. — Allmän runt de inre fjärdarna, sporadiskt i ytterom
rådet: Sandskären, Strupskär, Ytterö, Låga Manskär. I de slutna strand
ängarnas undre geolitoral, börjar slås ut redan i de endast delvis svålbundna 
stränderna; vackrast på välgött Substrat och lucker botten.

Potamogeton filiformis Pers. — Täml. allmän i de inre fjärdarna; iakt
tagen på Strupskär.

P. pectinatus L. — Iakttagen här och där i innerområdet upp till Flis
fjärden.

P. perjoliatus L. -— Allmän inomskärs.
Ruppia maritima L. — Gråbådan i grunt hällkar (var. brevirostris Ag.).
R. spiralis L. — Riklig förekomst ö om Sandgärdsgrunden (1953).
Zostera marina L. — Iakttagen växande endast i sundet mellan Iskär 

och Hattskär. Relativt vanlig i driften mot holmarna i SV, iakttagen även 
i drift mot yttersidan av Harstena (Utanpå).

Allium ursinum L. — Sandgärdet, i sänka i hasselskogen.
A. schoenoprasum L. — Runt fjärdarna här och där enstaka eller i små- 

kolonier, från sommarvattenlinje till högsta driftläge, på m. 1. m. naken och 
tånggödd tunn mark över hällar, även i klippspringor och skrevor. På de 
yttre skären sporadiskt i liknande lägen, på S-SO-sidorna dragen högre 
upp från sjön, koncentrerad till trutarnas boområden och silvattenstråken 
från dessa. Starkt fågelgynnad, generellt allmän.

A. oleraceum L. — Harstena innanför Näckroken, i ytterområdet på Sand
skären, Låga Manskär, Kråkmarö Lökskär, i lägen som tala för spridning 
med driften.

A. scorodoprasum L. — Harstena: allmän och frodig inom byn, även vid 
Skagskroken och Näckroken, vidare ej sällsynt på Sandgärdet och närlig- 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2



HARSTENA FLORA 253

gande holmar. I senare fallet med typisk koncentration till gamla tånglägen 
högt upp i stranden.

Gagea minima (L.) Ker-G. — Harstena i byn.
Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt. — Harstena på Nötholmen, 

på Flisfjärdens V-sida i al-f?uöus-bestånden, i lundterrängen innanför 
Gamla gärdet, ev. flerstädes, Iskär, Inre Kampö, Flisö.

Polygonatum odoralum (Mill.) Druce. — På de flesta holmarna i SY, 
Harstena i lundterrängen innanför gärdena, Finnskär, Birkskär, Kamp- 
öarna, Kampö Lökskär, Sandskären, Ytterö. På stenmark och i häll- 
sprickor, solöppet eller i bakgrunden av alsnår etc.

Convallaria majalis L. — På de flesta holmarna i SV, Harstena på Nöt
holmen, innanför Båtsviken, i lundterrängen kring gärdena, Melskäret, 
Finnskär, Birkskär, Kampö Lökskär, Sandskären, Ytterö. Bestånden ligga 
m. 1. m. regelbundet på stigande grusfält över aktuella stenstränder, sol
öppet eller under snår. På t. ex. Iskär kunna bestånden gå långt nedom 
högsta driftrand.

Narcissus pseudonarcissus L. — En vacker, relativt lågvuxen och starkt 
tuvad, gul påsklilja med dubbla blommor är m. 1. m. förvildad i byns gräs- 
svålar.

Iris pseudacorus L. — Ett svagt, ej blommande individ i hällkar på Inre 
Kampö (1949).

Juncus compressus Jacq. — I sprickor i klippstränder mot öppna havet, 
sällsynt i anslutning till strandängar på ackumulerat material. Sporadiskt 
runt de inre öarna, ökar på skären, där den på fågelgödd mark står ovanför 
sjön. Dess uppträdande påminner osökt om uppgiften i Hylander, Nordisk 
kärlväxtflora, 1, 1953 (s. 164): »i s. Fjinland] + regelbundet på klippor i 
yttersta skären». — Runt de inre öarna: Harstena på Nötholmens yttersida 
och på dess Y-sida vid Fästkroken, Flisö på N-sidan, Lilla Birkskär på N- 
sidan, i samtliga fall var bestånden inskränkta till en spricka eller en liten 
bit svålyta. Bland de yttre skären konstaterad på flera av de låga hällarna 
bland Gråbådarna-Västerbådarna, Valbåden, Laskärsklabbarna, Långskär, 
Storkarlen.

J. Gerardi Lois. — Allmän, regelbundet ängsbildande genom undre 
och delar av övre geolitoralen, även i ytterområdets strandängsfragment. 
Kan uppträda som sprickväxt, ovanför sjön i randen av pölar etc., täml. 
allmän på skären, eljest icke i helt utsötat vatten.

J. bufonius L. — Kulturgynnad i byns närhet. I de inre stränderna spora
diskt i allmäntorftiga avsnitt på ackumulerat material, mot öppna sjön 
inom Afau/a-bältet på sakta stigande hällar etc., sporadiskt och uppenbart 
fågelgynnad: ex. Laskärshällarna, Långskär, Kampö Lökskär, Storkarlen. 
Ovanför sjön någon gång på bartrampad mark i trutarnas boområden.

J. bulbosus L. — Harstena, här och där i kärr över hällmarken.
J. ariiculatus L.; Lagerst. & Krok. — Inomskärs, i huvudsak på ut- 

planade-sakta stigande, driftfattiga stränder, på torftigt substrat och i all
mänt lågvuxen strandäng, i undre geolitoralen. Sällan högvuxna bestånd i 
bättre lägen (ex. Harstena på Nötholmens Ö-sida).

J. ejfusus L. — Harstena kring stigen Näckroken mot Skackla, vid basen
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av österudd, längst in i Båtsviken, Hässelö mot Påskholmen. Kräver rikare 
miljö än följande. Dessutom på Storkarlen.

J. conglomerates L.; Leers. — Inomskärs i hällkar och polar, även i hak 
mot hällar i vikarna, i regel ned till högsta driftrand. På många skoglösa 
skär i randen av igenväxande hällkar och småkärr, gärna i översilningsstråk 
och i många fall fågelgynnad. Vackraste bestånd på Dannskärs insida.

J. filiformis L. — Harstena här och där: i byslättens sankaste partier och 
vid Bergholmssundet på Nötholmen, i båda fallen i Carex disticha-äng, 
sporadiskt i stigar och småkärr upp till örpsholmen. Kråkmarö Lökskär i 
hällkarskärr.

Luzula pilosa (L.) Willd. — Inomskärs i lundterräng, stigar etc. Sand
gärdet, Iskär, Runnskären, Harstena, Flisö.

L. campestris (L.) DC. — Som föregående, upp till Brännholmen på 
Harstena.

L. multiflora (Retz.) Lej. ssp. occidentalis V. Krecz. — Som föregående, 
upp till basen av Hamnarna på Harstena. Släta skäret bland Måsskären, 
vid hällkar.

Sieglingia decumbens (L.) Bernh. - Inomskärs spridd i betesbackar etc., 
även i sprickor och småkärr i hällmarkstallskogen. M. 1. m. karakteristisk, 
någon gång dominerande, högt upp i övre geolitoralen mot ängsmark och 
skog, på sakta stigande stränder i skyddat läge med allmäntorftigt substrat, 
över vilket vinterns högvattenssvall ebbar ut utan större driftavlagring; 
någon gång kring driftränder på sand- och stenstränder.

Phragmites communis L. — Harstena med två större vassfält, nämligen 
i Båtsviken vid byn med angränsande delar av Plagen och i Hamnarna i 
N, båda så gott som isolerade från öppna sjön och med stora expansions
möjligheter över planbotten; till dessa komma vassar av mindre omfattning 
i V. Nötholmsviken och ruggar i Flisfjärden och Bergholmsundets innersta 
del. Sandgärdet med vackert vassfält vid Sandkroken och vid östra kroken. 
I utsötat vatten en rugge i innersta delen av örpspussen på Harstena och 
i frisksjön på Ytterö. På skären undantagsvis vid stranden, uppenbart rotad 
efter drifttransport: Skräckskär, Låga Manskär, V. Stångskär; mera karak
teristisk i hällkar och småkärr: Hattskär, Kampö Lökskär, Flisö intill Pre
dikstolen, Strupskär, örskär.

Molinia coerulea (L.) Moench. — Harstena delvis ymnig i de sanka ängs- 
och kärrpartierna ö om byn, mot St. Bergklevan-Djupdalen-skolan. Når 
med en liten utlöpare av beståndet ned till stranden vid St. Bergklevan.

Nardus strida L. — Allmän inomskärs på torrbackar och betesmarker 
liksom i tallskogen på grusig-sandig mark. Går karakteristiskt nedom högsta 
driftranden på allmänfattiga stränder utan större drifttillskott — jfr 
Sieglingia decumbens.

Melica nutans L. - Harstena på Nötholmen, Sandgärdet i hasselskogen, 
Iskär kring de igenvuxna gärdena.

M. uniflora Retz. — Sandgärdet som föregående.
Glyceria jluitans (L.) R. Br. — Harstena i kärr vid N. ladugårdsbyn, vid 

Långa kärr, riklig i kärret nära stranden på ö-sidan av Nötholmen (»Stic- 
kabberpussen»), Hässelö i kärr nära Påskholmsflagen.

Festuca ovina L. ssp. vulgaris (Koch) Sch. & K. — Allmän inomskärs,
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ofta till dominans på betesbackar och torrmark under öppen skog etc. 
Distinkt landbunden, endast i undantagsfall stå enstaka tuvor bland Sieg- 
lingia, Nardus strida etc. i övre geolitoralen på utplanad mark vid inre 
vikarna. Saknas på de flesta skär; i ljungfälten på de större skärens hjässor 
ingår den dock jämsides med Deschampsia flexuosa på Laskär, Sandskären, 
Kråkmarö Lökskär m.fl. eller bildar gräshed över samma slags mark till
sammans med denna art. Endast sällan i bakgrunden av alsnår och bland 
renlav högt upp i grusstigningar bland dominerande Avena elatior eller 
Anthoxanthum odoratum (örskär).

F. rubra L. — Karaktärsväxt för övre geolitoralen i de svålbundna strän
dernas ängar, med nedre gräns distinkt vid sommarhögvattenlinjen. Elimi
neras av kvarliggande tångband; den varierande utformningen av övre geo- 
litoralens strandäng beror i första hand av växelspelet mellan F. rubra - 
beståndets (och jordsvålens) partiella förstöring, ersättande med nya arter 
på sårad och — eller — tångödd mark och åter följande hopläkning. På 
skären primär ovanför högsta svallinje, upp till topparna i exponerade och 
gärna fågelpåverkade lägen.

F. arundinacea Schreb. — Inomskärs karaktärsväxt genom övre geolito
ralen framförallt mot de vidare fjärdarnas vatten i endast delvis svålbundna 
stenstränder med sprängd strandäng; i de slutna strandängarna m. 1. m. re
gelbundet återkommande i driftlägena, i grus-sandstränderna spridd i 
vintertånglägena. Elimineras med hårdnande exposition, varför den i ytter- 
skärgården hör till undantagen: Strupskär,. Ytterö, Låga Manskär, Sand
skären.

Lolium perenne L. — Harstena på byslätten.
Poa annua L. — Harstena på kulturmark, Lindholmen mot Påskholms- 

flagen på tunn jord över hällar.
P. bulbosa L. v. vivipara Koel. — Harstena på tunn jord i byns gräsvallar, 

Grunnerna på kulturmark. Synes direkt kulturgynnad. Stora Runnskär på 
toppytor tillsammans med Sedum acre, Festuca rubra och Potentilla argentea.

P. pratensis L. ssp. angustijolia (L.) Lindb. fil. — Harstena i tunnare 
partier av byns gräsmark, även i kanterna av lundmarken mot gärdena. 
Även under gles tallskog, t. ex. på Mellan-Frännholmen. Yid stranden här 
och där under snår genom hela området, även i ytterskärgården; där även 
sporadiskt ovanför stenstränder under snår av Rosa, enar etc.

P. pratensis L. ssp. eupratensis Hiit. — M. 1. m. klara typer i byslättens 
och gärdenas gräsvallar, sporadiskt i lundmarken och de forna slåtter- 
ängarna. Ingår sannolikt i viss mån vid stränderna parallellt med ssp. ir- 
r igata.

P. pratensis L. ssp. irrigata (Lindm.) Lindb. fil. — Regelbundet inslag i de 
skenbart slutna strandängarna som avbrott i Festuca rubra - ängen, i driftlägen 
genom övre geolitoralen; även i andra strandtyper, kanske vackrast på 
sand-tångmylla (ex. Sandkroken på Sandgärdet), i stenstränderna endast 
sporadiskt. Utpräglat ornitofil är den mattbildande på de rikaste trutskären 
och uppträder f.ö. åtminstone i närheten av fågeltoppar och -reden även 
inomskärs. Kulturgynnad kring båthus etc. vid byn, ingår icke i gräs
vallarna eller eljest ovanför stranden.
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P. compressa L. —■ Inomskärs här och där på skogsstigar, vid myrstackar 
och kärrkanter etc.: Harstena, Hässelö, Flisö.

P. nemoralis L. — Inomskärs i lundmarken: Harstena, Sandgärdet, Iskär; 
f.ö. vanlig under strandsnåren av al etc. även i ytterskärgården. På Stor
karlen beståndsbildande i fågelgödda, utfyllda sprickor, solöppet men i lä 
under toppområdet i S.

Puccinellia distans (L.) Parl. — Harstena i byn kring ladugårdarna.
P. retroflexa (Curt.) Holmberg. — Regelbundet den första fanerogam, 

som rotas på de uppstigande skären i Maura-rand, varefter den håller sin 
plats där, uppenbart svältfödd men med stor spridningsförmåga. På acku
mulerad mark endast sporadiskt, som följd av erosion av något strandav
snitt och följande mindre konkurrens någon gång rikligare (ex. Sandskären 
i N omkring 1950).

Briza media L. — Inomskärs spridd i ängs- och betesmarken: Sandgärdet, 
Iskär, Harstena etc. Någon gång ned i övre geolitoralen i Sieglingia-ång.

Cynosurus cristatus L. — Harstena sällsynt på grusstråket N om byn- 
östantill, rikligare på gammalt gärde i Huvdalen.

Dactylis glomerata L. — Harstena i byslättens gräsvall och på gärdena, 
Sandgärdet, Flisö, troligen flerstädes.

Arrhenatherum elatius (L.) M. & K. ssp. vulgäre (Fr.) Hyl. — Inom 
Harstenaområdet knappast allmän, med spridda lokaler över småytor i det 
för vind och vågsvall utsatta stråket mellan Harstena-Hässelön och Sand
gärdet och i viss mån ökande frekvens utåt skären. En särdeles vacker 
lokal på grus på örskär. På Kråkmarö Lökskär dominerande på den gamla 
tomtplatsen. Nedre gräns i stranden i relativt skyddade lägen vid sommar- 
högvattenlinje, den övre bestämmes troligen i hög grad av exceptionellt 
höga submersioner och följande driftavlastning. Vackrast på sand-tång- 
mylla.

A. pubescens (Huds.) Samp. — Harstena på tunnare delar av byns gräs- 
svål, Stångskär. Spridd på holmarna av svallat grus i SV (Sandgärdet etc.). 
Framförallt på Sandgärdet typiskt koncentrerad till tidigare tångtäckt 
mark i övre geolitoralen, där den gärna bildar ett typiskt randsamhälle. 
I ytterskärgården observerad bland föregående art på Sandskären och 
Kråkmarö Lökskär.

Deschampsia caespitosa (L.) PB. — Inomskärs spridd i fuktigare avsnitt 
av ängsmark och skog.

D. flexuosa (L.) Trin. — Allestädes närvarande. Inomskärs det viktigaste 
gräset i vallar och naturlig gräshed, i hällmarkens spricksystem etc. Distinkt 
landbunden, går icke nedom högsta driftrand i stranden. På skären vanlig i 
grusfältens gräshedar, i ljungmarkerna och kring kärren liksom i sprick
systemen även långt ut: det senare på sitt sätt symptomatiskt för tillbaka
gången av de större trutarna likaväl som för skärens relativa växtfattigdom. 
Saknas karakteristiskt på det verkligt fågelrika och artrika Storkarlen.

Aira praecox L. — Harstena intill kulturmarken, Hässelö på Lindholmen, 
Flisö.

Holcus lanatus L. — Harstena sällsynt vid östantill.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. — Inomskärs i kulturgränsen på Har

stena, Sandgärdet, Iskär; i blockmark vid stranden — delvis ned till som- 
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marvattenlinje i grusstränder — på Mellan-Frännholmen, Hattskär, Slåna- 
skär, Påskholmen, Birkskär, Ytterö.

Agrostis stolonifera L. — Regelbundet ängsbildande i strandängarnas 
undre geolitoral, med största täckning kring ett sommarens medelvatten
stånd, ebbande ut i övre geolitoralen, enstaka exemplar ännu i högsta drift
läge. I ytterområdet i strändernas ängsfragment. 1 hällkar och pölar genom 
hela området. Som sprickväxt i regel v. maritima (Lam.) Koch.

A. gigantea Roth. — Harstena i diket på byslätten och på sandigt gärde 
i Huvdalen; mindre men likartade former i grusig övre geolitoral vid stranden 
mot bl. a. Sandgärdet och Birkenholmsgrundet.

A. tenuis Sibth. Allmän på fuktigare ängsmark men framförallt i 
skogsbryn och under snår av al etc. vid stränderna, sällsyntare i ytter
områdets mot ö vända skärningar med al etc. med koncentration till högsta 
driftzon. Inomskärs kan den gå ned i strandängarnas övre geolitoral på 
starkt sårad mark.

A. canina L. ssp. montana Hartm. — Allmän, det typiska gräset i bergens 
alla småsprickor inomskärs; vid stranden visar det sin absoluta landbunden
het genom att upphöra vid högsta rand av tunt lagrad tång. På skären 
representerar arten slutstadiet i den havs- och fågelbetonade vegetationens 
tillbakagång, det definitiva slutstadium då även jordflykten sätter in hårt.

Alopecurus pratensis L. — Harstena bland gräsen på byslätten och på 
gärdena, sällsynt på Sandgärdets gamla slåtteräng.

A. arundinaceus Poir. — Harstena med vackra bestand i Båtsviken och 
Flagens inre del, spridd mellan bryggorna och hombodskären; f.ö. spora
diska småbestånd runt Husfjärden och på holmarna i SY. I huvudsak i 
undre geolitoralen, vid öppnare stränder koncentrerad högt upp i denna; 
kulturgödd intill byn, eljest tånggödd på luckert Substrat. I förra fallet 
säkerligen gynnad av regelbundet återkommande slåtter. I ytterområdet 
sporadiska småbestånd: Sandskären, Ytterö.

A. geniculatus L. — Harstena i byn, Lindholmen.
A. aequalis Sobol. — Harstena i göl vid havet ö om byn. Kampö Lökskär 

1 g°l.
Phleum pratense L. ssp. vulgare (Cel.) A. & G. — Harstena i gräsvallarna 

i byn och på gärdena, Sandgärdet på gamla slåtterängen.
Phalaris arundinacea L. — Karaktärsväxt i alla svallade stenstränder, 

i gynnsamt läge från Maura-zon till högsta vintertånglägen, likaså i klipp
strändernas söndertrasade blockavsnitt och de minsta hak, där drift och 
blandat mineralsubstrat samlas; i grus-sandsträndernas driftlägen. I svål- 
strändernas tånglägen spridd, generellt svältfödd och synbart plågad. Spo
radiskt sprickväxt i klippstränderna. Mot fria havet och sålunda främst på 
skären kring pölar och småkärr högt ovanför vattenlinjen; kvarlever ännu 
då dessa torkat ut m. 1. m. fullständigt. Inomskärs i några fall isolerat 
ovanför stranden i lövskogsklädd blockmark (ex. Harstena innanför Båts
viken).

Anthoxanthum odoratum L. — Inomskärs allmän. Yid stranden går den 
ned i strandängarnas övre geolitoral, även kring m.l. m. regellöst spridda 
tångränder över eljest steril sand och grus, och kan få ett optimum i gamla 
driftlägen relativt långt upp. Mera sällan under skuggande al etc. I ytter
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området kan den ingå i gräs- och örtsamhällen solöppet ovanför sand- och 
grusstränder, innan den landbundna Deschampsia flexuosa- Festuca ovina - 
heden slutes eller ljungheden möter, ofta bland Arrhenaterum elatius över 
grusmark eller under Rosa och enar etc.

Milium effusum L. — Allmän i lundmarken och hasselskogen på Sand
gärdet och Iskär, Harstena i lundmarken bortom Långa kärr-Gamla gärdet 
och under gles tallskog vid Näckkroken.

Bromus hordeaceus L. — Harstena i byns gräsvallar, f. ö. sporadiskt: 
Sandgärdets gamla slåtteräng, ev. flerstädes. Sandskären på grusplanet 
ovanför strandängen i N. — f. nanus (Weig.) Liljebl.: dvärgformer i 
strandängarna, i regel enstaka och trängda av andra gräs, gärna på tång- 
sandmylla (ex. Sandgärdet vid Sandkroken, Harstena vid Båtsviken och 
Bergholmssundet).

Elytrigia repens (L.) Nevski. — Harstena kulturgynnad i byn, även vid 
Båtsviken. Vid stränderna allmän inom hela området på luckert sandmängt 
Substrat, m. 1. m. gött av drifttången, till massuppträdande på tång-sand- 
mylla (ex. Sandgärdet vid Sandkroken). Kan bilda mosaiksamhällen med 
Festuca rubra i övre geolitoralen på ett driftbelastat Substrat av grus-sten- 
skärv; sina sista refugier såväl mot fjärdarnas som ytterskärgårdens sten- 
stränder får den gärna vid högsta driftrand, där sand och tång läggas till 
ro över större block, under den enda alen i en skärning e.d. I ytterskär- 
gården dock ganska sporadiskt: Strupskär, Y. Stångskär, Sandskären, 
Kråkmarö Lökskär, Ytterö, Låga Manskär.

Elymus arenarius L. Mest enstaka eller i glesa förband i mera expo
nerat läge, i klippspringor och stenstränder lika väl som grus-sandstränderna, 
från Maura-rand till högsta driftrand; kvarstår endast sällan ovanför denna 
på grusig-sandig mark (Sandskären). — Närmast byn vid Stora bergklevan 
och yttersta delen av Påskholmsflagen liksom vid Alsundshällen på Nöt
holmen.

Eriophorum vaginalum L. — Spridd genom innerområdet från Hässelö 
upp till Flisö och Birkskär, mest i mindre bestånd vid småkärr och igen
växande hällkar på hällmarken mot sjön. I ytterområdet noterad för Släta 
skäret, Dannskär (delvis riklig), Sandskären, Storkarlen.

E. angustijolium Honck. — Allmän inom hela området. I ytterområdet 
noterad för samma lokaler som föreg., även på Kråkmarö Lökskär och 
Kampö Lökskär.

Scirpus maritimus L. Inomskärs i huvudsak kring fjärdarnas och 
vikarnas lugna till måttligt exponerade stränder; gynnas uppenbart av god 
näringstillgång: i de stora vikarna nära byn kulturgödd, eljest i lägen där 
relativt stark drift går in året om. Vackra bestånd t. ex. i Båtsviken, 
V. Nötholmsviken, Brännholmssundet, mera spridda och glesa bestånd vid 
Sandgärdsbukten, Flisfjärdens stränder, Hamnarnas utlopp m. fl. ställen. 
I fullt utsötat vatten t. ex. i Djupdalens frisksjö, örpspussen, Brånnskärs- 
pussen. I ytterområdet sällsynt med småbestånd i driftläge, t. ex. på Strup
skär, S. Stångskär, Låga Manskär.

S. Tabernaemontani C. G. Gmel. — Inomskärs i mera skyddade lägen än 
föregående, vilken art inte sällan får lämna det direkta vind- och svall
skyddet. Endast sällan i större bestånd (t. ex. i Båtsviken), mest i spridda 
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småruggar. I utsötat vatten i Örpspussen. I ytterområdet sporadiskt i 
grunda, m. 1. m. bassängartat avsnörda vikar (Strupskär, Sandskären), 
eller i hällkar ovanför sommarvattenlinjen (V. Stångskär, Storstångskär 
m.fl.). I mera sluten strandäng endast på Sandskären i N med ett litet be
stånd.

Blysmus rufus (Huds.) Link. — Inomskärs här och där på sakta stigande- 
utplanade stränder mot de inre fjärdarna och vikarna: Harstena i V. Nöt- 
holmsviken, vid Östantill nedanför skolan, vid Örpskroken och innersta 
delen av Älgärdsflagen samt längs långa sträckor av Flisfjärdens V-sida, 
Hässelö i inre delar av Påskholmsflagen och mot Gula klumparna, Birken
holmen och Liksholmen. Arten står relativt högt inom undre geolitoralen av 
strandängarna, på torftigt, ofta starkt grus-stenskärvmättat substrat över 
hällar, gärna lokalt utsatt för stark anhopning av sommardrift.

Eleocharis palustris (L.) R. Br. — Uppträder med en m. 1. m. E. mamil- 
lala-härmande ras, enligt professor E. Asplund påträffad på andra håll 
inom området. — Harstena i relativt små bestånd i småkärr N om byn och 
i kärr på Ö-sidan av Nötholmen (»Stickabberpussen»), Hattskär i skreva mot 
sjön. I ytterområdet sporadiskt, uppenbart fågelspridd och m.l. m. kon
stant fågelpåverkad: Dannskär, Storkarlen, [Kupan i S:t Anna], i samtliga 
fall i hällkarskärr.

E. uniglumis (Link) Schult. — Tillhör de första kolonisatörerna av låga 
holmar, som sticka upp över fjärdarnas vatten (t. ex. Sandskärsgrunden), 
och ingår sedan zonbildande i de m. 1. m. slutna strandängarnas undre 
geolitoral. Tål relativt hård exposition och påträffas genom hela ytterom
rådet i strandängsfragment. Sporadiskt kring hällkar etc.

E. pauciflora (Lightf.) Link. — Inomskärs spridd, i små tätt slutna 
förband insprängda i allmänt lågvuxen och gles strandäng kring sommarens 
högvattenlinje, på sårade svålytor över torftigt, tättpackat substrat. Har
stena vid skolan mot östantill, här och där på Flisfjärdens Y-sida, Hässelön 
på spridda ställen, ev. flerstädes.

Carex canescens L. — Allmän genom hela området, kring torftiga småkärr 
och polar.

C. echinata Murr. — Innerområdet här och där i skogskärr, mera sällan 
i kärr på hällmarken (Harstena, N om byn).

C. conligua Hoppe. — Innerområdet här och där på m. 1. m. grusig gräs
mark på Sandgärdet och holmarna i SV upp till Hässelö, Harstena vid Flis
fjärdens inre del. Storstångskär och Sandskären ovanför stenstrand och på 
grusplatåer.

C. Pairaei F. Schultz. — Harstena på sandigt gärde i Huvdalen, Mellan- 
Frännholmen i grusig gräshed.

C. disticha Huds. — Harstena i artrikt och vackert biandbestånd med 
Poa pratensis i blötaste delen av byslätten, likaså mycket vackert bestånd 
vid Bergholmssundets inre del på Nötholmen, delvis nedanför vinterhög- 
vattenlinjen och gynnat av översilande vatten.

C. leporina L. — Innerområdet upp till Flisö och Birkskär snarast i 
skogskärr, blöta stigar etc.

C. nigra (L.) Reich. — Allmän genom hela området. Ovanför stranden 
i alla hål och småkärr på hällmarken, även i hällmarkstallskogen, i ytter
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området i ränderna av torftiga kar och småkärr. I de svålbundna strändernas 
övre geolitoral ingår arten m.l. m. regelbundet som avbrott i Festuca rubra- 
ängen inom partier, som m. 1. m. konstant äro täckta av ett tunt tångtäcke, 
eventuellt utformade som plan eller t. o.m. urgröpningar i sakta stigande 
partier av stranden och sekundärt gynnade av stagnerande vatten, men även 
som distinkta ränder längs smalare driftlägen från sommarhögvattenlinjen 
och uppåt.

C. acuta L.; Reich. — Enda lokal: Birkskär i sprickutfyllnad mot havet 
i N.

C. panicea L. —• Innerområdet här och där upp till Flisö. Ej sällsynt i 
spridda bestånd högt upp i sakta stigande, föga driftgynnade stränder i 
vikarna på allmäntorftigt substrat, stundom fortsättande C. nigra-bestånd.

C. distans L. — Uppgiven för Harstena-området av professor E. Asplund 
1945 (i brev).

C. Oederi Retz. ssp. euoederi Palmgr. — Delvis oklara typer, som m.l.m. 
övergå i C. tumidicarpa. Klara typer funna på Harstena vid örpspussen, i 
kärrhål längs stigarna byn-Långa kärr och byn-Gamla gärdet.

C. Oederi Retz. ssp. pulchella Lönnr. — Ej sällsynt inomskärs i allmänt 
lågvuxna strandängar i skyddat läge, i regel på tättpackat, svårdränerat 
och torftigt substrat, snarast en hårsmån under sommarens högvattenlinje; 
i vissa fall torde markvatten från högre nivåer bidra att hålla marken fuktig 
under torrperioder. I tätvuxnare strandängar visar den en viss förkärlek 
för nakna ytor: små fläckar efter vintertånglägen, råttgångar i svålytan etc.

Harstena i inre delar av Y. Nötholmsviken, vid skolan östantill, längs 
långa sträckor av Flisfjärdens V-sida, Älgärdsflagen, bakom vassarna i 
Hamnarnas inre delar m.fl. ställen, Plässelö med Lindholmen i vikarna, här 
och där på insidan av Inre Kampö, etc. I ytterområdet endast iakttagen på 
jordsvål i skreva under topp på Strupskär.

C. tumidicarpa Ands. — Inomskärs under alridåer och alkärr vid stranden: 
Harstena vid Östantill strax utanför skolan, Hässelö i Dalen mot Hårviken; 
Flisö i alkärr.

C. extensa Good. — Allmän i strandängarna runt de inre fjärdarna (in
klusive Kampsundet), om blott strandtypen ocli vegetationen i övrigt visar 
en viss friskhet, med mest karakteristiska lokaler över en botten av grus- 
sand eller lucker stenskärv och i relativt exponerat läge för svall och drift. 
Står högt upp i undre geolitoralen; sina vackraste lokaler får den i de endast 
fläckvis svålbundna stenstränderna (med Festuca arundinacea), där den 
samtidigt står vid yttersta gränsen för vad den kan uthärda av hårdnande 
exposition. I ytterområdet på Sandskären, i strandängen i N.

C. vesicaria L. — Beståndsbildande över några små kärrytor i innerom
rådet: Sandgärdet på V-sidan av slåtterängen, Hässelö dels i Dalen, dels på 
Påskholmen, Flisö med två lokaler i skogen.

C. pallescens L. — Inomskärs här och där i lundmarken och under albe
stånd vid stranden: Sandgärdet, Iskär, Harstena upp till Brännholmssundet, 
Flisö i alkärr.

C. pilulifera L. — Harstena i småkärr mot sjön Ü om byn och på Nöt
holmen samt i gräshed på Örpsholmen, Hässelö-Lindholmen på betes
backarna.
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C. caryophyllea Latourr. — Hässelö-Lindholmen på betesbackarna.
C. pulicaris L. — Hässelö i Dalen mot Hårviken, i övre geolitoralen, på 

den enda lokalen för Selaginella. Se Olsson 1954, s. 239 ff.
Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich. — Inomskärs i lundmarken på Har- 

stena, Sandgärdet och Iskär. På de skoglösa uddarna och skären i kanterna 
av småkärr men även på jordutfyllnader i silvattenstråk, även så lågt att 
vinterhögvattnet måste nå växtplatsen, någon gång direkt i anslutning till 
högsta driftrand mot öppen strand; sällsynt och uppenbart överlevande 
från bättre tider i enbart Agroslis canina-ljunghed. Harstena på Nöt
holmen och Norrudd, Nötholmsskär, Inre Kampö, Kampö Lökskär, Strup- 
skär, Birkskär, Släta skäret, Dannskär.

P. chlorantha (Cust.) Rchb. — Ej sällsynt i lundmarken på Harstena, 
Iskär och Hässelö, ev. flerstädes. Även på starkt grusmängt Substrat under 
tallskog (Hässelö).

Dactylorchis sambucina (L.) Verm. — Harstena riklig kring byn, mest på 
renar och slänter kring gärdena, speciellt Sjöängen och Täpporna; även i 
lundmarken kring dessa liksom på Sandgärdet, Iskär, Hässelö-Lindholmen 
och de flesta av småholmarna i SV. — Generellt uppträder ganska rikligt 
med intermediära former bland de typiskt röda resp. gräddgula.

D. maculata (L.) Verm. — Harstena ett par småbestånd, dels innanför 
Skagskroken i sänka i tallskogen, dels i lundmarken nära Brännholms- 
sundet.

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult. — Hässelö ett enda årligen åter
kommande exemplar i Dalen ovanför Hårviken.

Listera ovata (L.) R. Br. — Sandgärdet i hasselskogen.
L. cordata (L.) R. Br. — Harstena vid basen av Österudd-Norrudd innan

för Hamnarna, Hässelö i Dalen, Flisö. Även f. pallida H. Thed.
Goodyera repens (L.) R. Br. — Harstena på Brännholmens Ö-sida och på 

Brånnskär, Hässelö i Dalen (riklig), Flisö, Birkskär.
Populus tremula L. — M. 1. m. rena aspbestånd på Iskär, Harstena upp till 

Brännholmssundet resp. Djupviken, av mindre omfattning flerstädes upp 
till Strupskär, Birkskär. I ytterområdet på Sandskären och Ytterö. Primär 
i stigningar med sten och grus och berget nära under, t. ex. på Iskär och 
Harstena vid Stora bergklevan, isolerade från sjön t. ex. på Harstena intill 
Kupan, på Ytterö och Sandskären. Mest utsatta lokal på Ässkär (Eskär) 
i Gräsmarö ytterskärgård.

Salix myrsinifolia Salisb. — Spridd, till de större skären.
S. cinerea L. — Som föregående.
S. caprea L. — Som föregående, i ytterområdet på Kråkmarö Lökskär 

och Låga Manskär.
S. repens L. — Harstena i odlingsröse på gärdena vid Långa kärr.
Corylus avellana L. — Sandgärdet vackra bestånd dels i de gamla slåtter- 

ängarna, dels vid bergrötter och vidgade lundavsnitt i det inre, Iskär kring 
de nu igenvuxna gärdena, f. ö. endast enstaka buskar här och där: Harstena 
i byn och på Nötholmen, Frännholmarna, Påskholmen, Flisö.

Betula verrucosa Ehrh. — I innerområdet, främst mot kulturgränsen på 
Harstena, vackra träd av hängbjörktyp; liknande typer påträffas sporadiskt 
långt ut.
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B. pubescens Ehrh. — överväger i ytterområdet. Egentligt björkbälte 
saknas, men björken ökar mot öppna havet framförallt på de större öarnas 
yttersidor och uddar i samma mån som tallskogen hålles tillbaka, och samma 
förhållande råder på de skär som omsluta huvudöarna på yttersidan, från 
Birkskär, Strupskär och Enskär över Storstångskär till Kampöarna. Längre 
ut står i regel någon björk eller någon grupp på de högre skären. De större 
bestånden stå generellt i m. l.m. vattensjuka svackor på bergssidorna och 
i större grytor mellan dessa, någon gång i grusstigningar mot skogskärren, 
de mindre i blöta hål.

Ainus glutinosa (L.) Gaertn. — Allmän i innerområdet, i gynnsamma 
lägen här och där långt ut bland skären. Strandens alar stå i eller strax 
ovanför högsta driftrand och föryngras i denna, alltid på ackumulerat 
material; fråga är om inte alla alar och grupper av träd inom hela området 
äro desamma — i vissa fall i regenererat skick — som en gång föddes vid 
stranden. Mycket vackra, i stor utsträckning orörda strandskogar fram
förallt på Harstena vid Flisfjärdens V-sida men även annorstädes, på fast 
mark och med snårsamhällen av Rosa och Rubi och ganska rik ört- 
flora.

Quercus robur L. — Vackra ekbestånd på Harstena kring Kupan och ned 
mot gärdena vid Långa kärr-Gamla gärdet, av mindre omfattning på Sand
gärdet och Iskär; enstaka träd eller smågrupper i öppna strandskogar mot 
ö och SO på Sandgärdet, Iskär, här och där på Harstena upp till österudd 
liksom vid Flisfjärden, andra insprängda i tallskog t.ex. på Mellan-Fränn- 
holmen och Flisö. Synes primärt gå in ovanför starkt stenmängda, stundom 
ganska hårt svallade stränder, m.l. m. hastigt stigande från vattenlinjen, 
i gott solläge och skydd från N. — Ekarna äro byalagets gemensamma egen
dom.

Urtica dioeca L. — Harstena i byn och på gärdena. Vid stranden här och 
där genom hela området på tångmängd sand i övre geolitoralen av sand- 
och grusstränder: Harstena vid Skagskroken, Sandgärdet, Låga Manskär, 
Ytterö, Örskär.

Rumex longifolius DC. — Harstena fåtalig i byn.
R. crispus L. — Allmän. Sprickväxt i låga hällar mot havet, i snart sagt 

alla ackumulerade stränder men mest i hårt exponerade och driftgynnade; 
på fågelskären i snart sagt varje spricka.

R. obtusifolius L. — Harstena i byn vid sjöbodarna, vid gärdena Långa 
kärr och Täpporna.

R. acetosa L. ssp. pratensis (Wallr.) Bl. & D. — Innerområdet här och 
där på ängsmark och gärden, även mot stränderna, sporadiskt i alsnår vid 
stranden. Ytterområdet sporadiskt under strandsnår och även mot öppna 
stränder (t. ex. Sandskären, örskär).

R. acetosella L. — Allmän.
Polygonum aviculare L. — M.l. m. rena former bland följande. Harstena 

i byslättens stigar, även på Nötholmen och gärdena.
P. aviculare L. v. eximium (Lindm.) A. & G. — Harstena i byslättens 

stigar och dikesrenar, eljest på exponerade och driftgynnade sten-sand- 
stränder i ytterområdet; även på nakna ytor av tunn jord på välgödda 
fågelskär (Storkarlen). — Storbladiga och storblommiga former, långgre- 
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nade, på gott substrat — i allmänhet drifttång i sommarvattenlinjen — helt 
upprätta.

P. minus Huds. — Harstena i diket på byslätten, sporadiskt i stranden 
mot Båtsviken etc., eljest som föregående; ökar utåt havet där den an
träffas även i smala klippspringor (Yästerbådarna, helt under Fesiuca 
rubra-höjd). Sporadiskt kring småkärr och pölar under fågeltoppar på skä
ren, på m. 1. m. naken och trampad jord. — Reagerar starkt för näringstill
gången. Svältfödda, låga och praktiskt taget ogrenade former på grus-sand 
i vattenlinjen; relativt långa men spensliga i byn; låga men redan grövre 
och förgrenade former på låga skär; gödda av tång eller fågelspillning rikt 
förgrenade till buskformiga, grovvuxna, upp till 40-50 cm långa.

P. persicaria L. — Harstena i byn och på gärdena.
P. lapathifolium L. ssp. pallidum (With.) Fr. — Anmärkt för Harstena 

av professor E. Asplund 1945 (i brev).
P. hydropiper L. — Harstena i dike vid N ladugårdsbyn. Kråkmarö Lök

skär i göl under fågeltopp.
P. dumetorum L. — I strandsnåren av al etc., i innerområdet ganska 

vanlig, i ytterområdet sporadisk (Sandskären).
P. convolvulus L. — Harstena på gärdena, f.ö. som föregående åtminstone 

kring Husfjärden och Sandgärdsbukten.
Chenopodium album L. ssp. eualbum A. Ludw. — Tillsammans med föl

jande Chenopodium-arter ogräs i byns täppor och framförallt på alla gamla 
gödselstackar. — Även f. serratosinuata (Murr.) Aell. och v. cymigerum 
Koch. — Herbariematerial av denna och följande Chenopodium- och 
Atriplex-arter har granskats av fil. dr C. Blom.

Ch. album L. ssp. fallax Aell.
Ch. suecicum J. Murr.
Ch. bonus-henrieus L. — Byn i tomt mot byslätten.
Atriplex horlensis L. ssp. eu-hortensis Aell. — Kring några gödselstackar 

i N ladugårdsklungan och intill närliggande berghällar, även vid avskrädes- 
plats vid sjön.

A. hortensis L. f. dentieulata Beck. — Som föregående.
A. litoralis L. — Sällsynt, funnen endast en gång i liten stenstrand på 

Lilla Birkskär, i tång.
A. patula L. — Riklig i byn.
A. latifolia Wg. — Allmän. Kläder ofta de exponerade grus-sandstränder

nas tångvallar helt men koncentreras mot sjösidan av dessa; sporadiskt i 
förkrympta exemplar i driftränder etc. i mera vegetationsklädda stränder 
runt de inre fjärdarna. — + v. deltoidea Bab. i byns gödselstackar etc.

A. longipes Drej. ssp. praecox (Hülph.) Turesson. — Tidigblommande 
typer från mitten av juni till mitten av juli, senare rotade exemplar blomma 
dock ännu i slutet av augusti. Sporadiskt med förkrympta exemplar i vatten
linjen i de flesta grus-stenstränder, rikligare i driftutsatta partier; under 
gynnsamma näringsförhållanden, i första hand tångbankning över sand 
nära vattenlinjen, högrest och välutvecklad. I regel gynnsamma lokaler 
t. ex. i Sandkroken på Sandgärdet, eljest spridd över hela området.

A. prostrata Bouch. — Mindre, typiskt blådaggiga exemplar på relativt 
skyddade, ofta torftiga småytor täml. vanliga t. ex. på holmarna i S’\ ;
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en del ganska stora och vitt utbredda exemplar på sand-tångmylla, t. ex. 
i Sandkroken, torde vara väl utvecklade individ av denna art.

Montia fontana L. ssp. lamprosperma (Cham.) Lindb. fil. — Observerad 
endast på Harstena i yttre delen av Båtsviken, i spritt bestånd bland övre 
geolitoralens arter.

Stellaria media (L.) Vill. — Innerområdet på kulturmark. Flisö och det 
låga skäret mellan Västerbåden och Gråbådsten i låga hällsprickor.

S. graminea L. — Inomskärs i lundmarken, på betesbackarna etc. Genom 
hela området i stensträndernas övre geolitoral m.l.m. i anslutning till 
högre tångränder och -fläckar; även sprickväxt i klippstranden. På tunn 
jord på fågeltoppar och i boområden på skären, även i silvattenstråken från 
dessa.

Ceraslium holosteoides Fr.; FIyl. v. vulgare (FIartm.) Hyl. — Inomskärs 
i byn och på betesbackarna etc., även i strandsnår genom hela området; 
även i grusiga stränder som föregående. Liksom denna på tunn jord etc. 
på fågelskär.

C. semidecandrum L. — Vanlig på tunn grusig jord i byn och på betes
backarna etc. på Harstena upp till Skagskroken och örpsholmen.

Sagina nodosa (L.) Fenzl. — Inomskärs här och där i allmänt glesvuxna 
strandängar på trasiga svålpartier, i huvudsak i såren efter gamla driftlägen.

S. procumbens L. — På nakna minimiytor i glesvuxna eller sprängda 
strandängar, genom hela profilen. I klippstränder genom hela området i 
smala sprickor, ofta på planhällar i Maura-zon; på naken jord vid hällkar 
etc.

Arenaria serpyllifolia L. ssp. euserpyllifolia Briq. — Harstena i byn.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. — Hela området, vanlig i alridåer och 

strandsnår.
Spergula arvensis L. — Harstena i byn och på gärdena.
S. vernalis Willd. - Inomskärs på betesbackar och gärden etc., på Har

stena upp till Skagskroken och Örpsholmen.
S. rubra (L.) D. Dietr. — Observerad på Harstena vid källarna N om 

byn och i stig vid Skagskroken.
S. salina (J. & C. Presl) D. Dietr. — Mot de inre fjärdarna sporadiskt 

på nakna ytor över utflackade hällar; i ytterområdet allmännare som sprick
växt. Alltid i Maura-zon.

Scleranthus annuus L. — Harstena i byn och på gärden.
Lychnis flos-cuculi L. — Harstena i byslättens sankaste parti, vid Berg- 

holmssundet, i dikesrenar vid gärdena. I strandläge sällsynt på ackumulerat 
material: Harstena vid Skagskroken i övre geolitoralen av relativt svallad 
stenstrand, Sandskären, Strupskär. Mot öppna sjön och på skären spora
diskt i skrevor och sprickor i driftläge. På de flesta m.l.m. fågelpåverkade 
skären spridda bestånd på rikytor i svackornas och småkärrens ränder; i 
dessa exponerade, solöppna lägen bli exemplaren ofta småvuxna, grova och 
raka, med fasta, mörka blad.

Viscaria vulgaris Bernh. — Spridd ut till de större skären.
Silene nutans L. — Harstena vid vägen mot stora bryggan.
Melandrium viscosum (L.) Cel. — Utpräglat koncentrerad till fågelskär i 

ytterområdet, där den har konstanta lokaler på Kampö Lökskär, Långskär, 
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Dannskär, Storkarlen (riklig), sporadiskt även på isolerade fågeltoppar. 
Undantagsvis på sand i övre geolitoralen på upprivet parti av förut sam
manhängande strandäng: Sandskären i N. Vissa år på berget i byn ovanför 
sjöbodarna.

M. rubrum (Weig.) Garcke. — Spridd i innerområdet.
Dianthus deltoides L. — Innerområdet i betesbackar etc., på Harstena upp 

till Skagskroken.
Thalidrum flavum L. — Sandgärdet i Carex vesicaria-kärr.
Caltha palustris L. — Harstena i byslättens sankaste parti och mot sjön 

etc., på Nötholmen vid Bergholmssundet delvis under vinterns högvatten
stånd; Sandgärdet vid ö. kroken, Stora Runnskär.

Anemone hepatica L. — Inomskärs i lundmarken: Sandgärdet, Iskär, 
Harstena, ev. flerstädes.

A. nemorosa L. — Som föregående, med större spridning, på Sandgärdet 
ymnig i hasselskogen.

Ranunculus Baudotii Godr. — Här och där inomskärs, riklig intill byn; 
i ytterområdet sporadiskt.

R. sceleratus L. — Storkarlen i göl.
R. auricomus L. — Harstena delvis riklig på gärden intill byn, Sand

gärdet, Iskär.
R. acris L. — Inomskärs på kulturmark. I strandläge inomskärs i direkt 

anslutning till tångränder och -fält i övre geolitoralen av m. 1. m. solöppna, 
breda och måttligt driftutsatta strandängar på jordsvål. På detta sätt fält
bildande t. ex. vid Brännholmssundet och bakom tångbankarna vid Skags
kroken.

R. repens L. — Harstena på gärdena. Någon gång i övre geolitoralen av 
lågvuxen strandäng.

R. bulbosus L. — Harstena i byn, på betesbackar etc. upp till örpsholmen, 
Hässelö på Lindholmen.

R. flammula L. — Enstaka lokaler i randen mot havet och på skären: 
Harstena ö om byn i klippskrevor, vid Djupviken på tångbank över sand, 
Storkarlen i göl.

R. ficaria L. - Inomskärs i lundterräng på Sandgärdet, Iskär, Stora 
Runnskär, Harstena rikligt i byn.

Myosurus minimus L. — Sporadiskt på kulturmark: Harstena i byn och 
på gärdena.

Berberis vulgaris L. — Harstena vid Skagskroken. Utrotningskampanj 
har gått över byns omgivningar.

Chelidonium majus L. — Harstena rikligt i byn.
Papaver rhoeas L. — Harstena sparsamt i byn.
Corydalis pumila (Host) Rchb. — Sparsamt i lundmarken: Harstena 

vid Långa kärr, Stora Runnskär. I byn på tomtmark, har förut funnits i 
skreva på flaggberget. Här och där i innerområdet i också smala ridåer av 
al, Rosa etc. i solöppet läge mot fjärdarna men även i högsta driftläge, om 
dessa ridåer saknas, och synes påtagligt utnyttja tånglägena på detta sätt. 
Harstena vid Skagskroken, Näckroken och på Örpsholmen, Jutskär, Sand
gärdet, Runnskären, Stora Timmerholmsklabben, Timmerholmen, Hässelö 
med Lindholmen, Slånaskär, Tallskär.
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Sinapis arvensis L. — Harstena, sällsynt på gärdena.
Cakile maritima Scop. — Sällsynt eller utgången. Gammal lokal på sand- 

grusstrand på insidan av Yttre Kampö mot Lökskär, uppriven 1951.
Isatis tinctoria L. — Regelbundet förekommande inom hela området på 

driftexponerade sten-sandstränder men med stor variation i individrike
domen från år till år. Årsviss snarast där en del av vinterdriften fångas upp av 
bakomliggande strandsnår (t. ex. yttersidan av Melskär, småholmarna i SY). 
Någon gång i flacka skrevor över berg i driftzon, m.l.m. regelbundet åter
kommande i det multnande tångkamouflaget till hopfallande skytteskårar 
på uddarna. — Individrikedomen inregistrerar utomordentligt väl i vad 
mån vinterhögvattnen huserat föga eller hårt högt upp i stränderna och 
lämnat kvar resp. eliminerat fjolårsplantorna.

Thlaspi arvense L. — Harstena i byn, täml. sällsynt. Turmule i Gräsmarö 
ytterskärgård en liten förekomst i tångband mot öppna sjön 1951.

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. — Harstena, på tunn jord i byn. Stor
karlen och Stora Ljusbåden på tunn naken jord intill trutreden.

Cochlearia danica L. — Sporadiskt i översta delen av fjärdarnas stränder 
på nakna, kreaturs- eller tånggödda ytor intill berghällar etc., likaså spo
radiskt i klippstrandens skrevor och sprickor. Fågelgynnad: finnes generellt 
redan kring varje tärnrede i de inre fjärdarna, kommer till massuppträdande 
på trutskären, där den utnyttjar de nakna ytorna.

Erophila verna (L.) F. Chev. —• Harstena i byn och betesbackarna etc.; 
sporadiskt på tunna jordsträngar på skärens och holmarnas toppartier åt
minstone kring Sandgärdet och holmarna i SY.

Armoracia rusticana G., M. & Sch. — Harstena i byn, förvildad.
Cardamine bulbi[era (L.) Cr. — Inomskärs i lundmarken och strandsnår. 

Sandgärdet, Iskär, Harstena på Nötholmen, i byn, vid Långa kärr och på 
örpsholmen.

C. hirsuta L. — Harstena i byn och på betesbackar etc., holmarna i SV. 
Även högt upp i grusiga stränder och 1 tunna jordränder på topparna. 
Stundom ymnig i den hopbrunna tången kring gamla skytteskårar på de 
inre holmarna.

C. palustris Peterm. — Harstena i fuktigare partier av byslätten och 
gärdesdiken, även i lundmarken. Även distinkt koncentrerad till högre drift
lägen vid t. ex. Brännholmssundet. — Herbariematerial bestämt av docent 
Börje Lövkvist.

Barbarea strida Andrz. — Spridd inom hela området på grus-sten- 
strändernas vinterdriftränder, på de inre holmarna sällsynt under strand
snår av al etc.

Arabis hirsuta (L.) Scop. — Harstena och holmarna i SV på grusiga torr
backar etc., även i strandsnåren; i ytterområdet sporadiskt ovanför sten- 
grusstränder.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. — Som föregående art. Även intill 
tärnreden och i hopfallna skårar.

Turritis glabra L. — Som föregående.
[Rorippa islandica (Oeder) Borb. — Ej iakttagen inom området. Rund

skär i S:t Anna ytterskärgård intill trutrede.]
Erysimum hieraciifolium L. — Uteslutande vid stränderna, i tunna tång- 
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band eller m.l.m. urspolade delar högt upp i sten-sandstränder genom hela 
området; liksom t. ex. Isatis sporadisk i sitt uppträdande. Liksom denna 
synes den få vissa säkrare refugier under strandsnår.

E. cheiranthoides L. — Harstena, sällsynt på gärdena.
Sedum telephium L. ssp. maximum (L.) R. & C. — Harstena på kultur

mark, i bredare sprickor av bergen etc. Vid stränderna primärt i övre geoli- 
toralen i anslutning till driftband, i huvudsak över sand och grus, på skären 
på fastare bunden mark och i spricksystem. På rikare fågelskär allmän till 
topparna, på de fattigare gärna koncentrerad till avrinningsstråk etc., 
framförallt mot yttersidorna och fria havet. — Jämte den vanligare, ej 
pruinösa formen uppträder inom hela området en starkt blådaggig form.

S. album L. — Harstena på kulturmark, Sandgärdet påhäll mot Syrébukten.
S. annuum L. — Harstena i byn och på odlingsrösen, på häll mot sjön 

vid Brånnskär.
S. acre L. — Harstena kring byn etc. Sporadiskt på sand-grusytor i högsta 

driftläge i svallade stränder, gärna på tunn jord över hällar, liksom i klipp
springor. Fågelgynnad, på tunn jord kring boplatser och toppar genom hela 
området.

Parnassia palustris L. Harstena sparsamt vid Bergholmssundets inre 
del i sankängen.

Saxifraga granulata L. — Harstena ymnig på gärdena, f. ö. spridd på de 
flesta inre holmarna i SV. Där även i skrevor och på tunn jord under fågel- 
fläckade toppar, liksom på Långskär.

Ribes alpinum L. —• Spridd över hela området på m.l.m. grusigt-stenigt 
substrat i ängsmarken och öppna strandsnår. I ytterområdet på Strupskär, 
Sandskären, Ytterö, Låga Manskär.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. — Inomskärs allmän i de m.l.m. slutna 
strandängarnas övre geolitoral på de högsta tångbanden, ofta zonbildande. 
I ytterområdet här och där som avslutning på strandängsfragment.

F. vulgaris Moench. — Harstena, Sandgärdet, Flisö.
Prunus spinosa L. — Enstaka snår i kulturgränsen mot gärden och slåtter- 

mark, eljest spridd över hela området utom rena klippskären på m.l.m. 
solöppna stenstränder och klapperfält eller i främre kanten av strandskogar 
och -snår. Förnyas i högsta driftrand och delvis nedom denna, trängas i 
regel hårt bakifrån av andra arter eller torka bort på steril klapper i branta 
stigningar från sjön. Genom innerområdet till Flisö och Birkskär, i egentliga 
ytterområdet på Yttre Kampö-Lökskär, Sandskären, Ytterö, Låga Man
skär; mycket vacker förekomst på grov klapper på Ålänningskär.

P. avium L. — Harstena i byn, Stångskär, tillfälligt i strandskog (Skackla).
P. padus L. — Lilla Runnskär, Mellan-Frännholmen i rasbrant.
Rubus chamaemorus L. — I fuktigare sänkor på de skogklädda öarna, 

gärna med björkinslag och nära sjön, utanför skogen och på skären på över
silad mark och i randen av småkärr och pölar; åldrade förekomster här och 
där i renlavshed. I regel sm åförekomster. Harstena i svacka mellan bergen 
N om byn och vid Bergholmen, Iskär (något rikligare), Nötholmsskär, Inre 
Kampö, Kampö Lökskär, Strupskär (rikligare), Birkskär (d:o), Släta skäret, 
Kråkmarö Lökskär, Storkarlen.

R. saxatilis L. — Spridd, i huvudsak på grusig mark mot sjön i randen
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av strandsnår. Anmärkt för Harstena, Inre Kampö, Sandgärdet, Ytterö, 
Sandskären.

R. idaeus L. — Allmän, inomskärs i byn och vid kulturgränsen. Genom 
hela området här och där högt upp i solöppna, i regel hårt exponerade och 
stigande sten-grusstränder och trasiga avsnitt av klippstränderna, även 
nedom högsta driftlägen; på de yttre skären även i skrevor kring boområden 
och fågeltoppar.

R. nessensis W. Hall. — Harstena i skreva på berget NO om byslätten, 
längs vägen mot stora bryggan, längs vägen mot Långa kärr, vid stranden 
mot Flisfjärden intill Risholmen, på örpsholmen. — Herbariematerial av 
denna och följande ifuöus-arter har granskats av ingenjör Hj. Hylander, 
som även sett flera av lokalerna.

R. sulcalus Vest. — Harstena i byn vid vägen mot skolan, längs vägen 
mot stora bryggan liksom mot Långa kärr, vid sjön vid östantill, vid Flis
fjärden intill Risholmen, på örpsholmen, vid Hamnarna, på Norrudd; 
Flisön.

R. Hartmani Gandoger. - - Snårbildande i stor skala på Hässelö, mindre 
förekomster på Timmerholmen, Lindholmen, Flisö; Harstena snårbildande 
på örpsholmen och delvis vid Näckroken, mindre bestånd vid byn, Ham
narnas inre del.

R. Fioniae K. Fr. v. benefixus C. E. Gust. — Stora Runnskär.
R. gothicus F. & G., C. E. Gust. — Inomskärs på de flesta öarna upp till 

Flisö och Birkskär; Inre Kampö.
R. aureolus H. All. x gothicus F. & R., C. E. Gust. — Flisö i sten

blockstrand på N-sidan, i driftzon.
R. Wahlbergii Arrh. — Harstena vid Näckroken och på örpsholmen, 

Slånaskär; Ytterö i öppen sten-blockstrand mot havet; Sandskären i alridå 
(v. obscurus A. Lund).

R. acutus Lindeb. (coll.); Hj. Hyl. f. subgothicus. — Stora och Lilla Runn
skär, vackra bestånd högt upp i stenstrand och alridå.

R. acutus Lindeb. (coll.); Hj. LIyl. f. subgothicus x aureolus H. All. —- 
Harstena i byn på berget NO om byslätten och i brant mot Båtsviken, vid 
Brännholmssundet.

Fragaria vesca L. — Genom hela området, till de yttre skärens gruspla
tåer, stenstränder etc.

Potentitla palustris (L.) Scop. — Hela området till de yttersta skären i 
kärr och pölar.

P. argentea L. — Spridd genom hela området, även i sprickor av häll
marken etc.

P. anserina L. — Harstena på stigar i byn, eljest vid stränderna; ofta 
ymnig på hopfallande blöta tångbankar men även över trasiga svålytor i 
driftläge i strandängarna. Genom hela området.

Alchemilla filicaulis Bus. v. vestita Bus. — Ett enda exemplar på Har
stena vid Långa kärr.

Rosa villosa L. — Insamlat material från Harstena vid gärdena, Långa 
kärr och Gamla gärdet, Kryckbrittslången på Nötholmen högt upp i grus
strand, Sandskären på grusplatå. — Herbariematerial av denna och föl
jande .Rosa-arter har granskats av professor I. Segelberg.
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R. Sherardi Davies; Boul. — Insamlat material från Harstena vid 
skolan och Långa kärr, Sandgärdet, Inre Kampö, Birkskär.

R. dumalis Bechst.; Boul. — Insamlat material från Harstena vid 
vägen mot Långa kärr och på gärdena, Lilla Runnskär.

R. canina L.; Crép. — Insamlat material från Harstena vid vägen mot 
skolan, vid Långa kärr, vid östantill i backen mot sjön, Sandgärdet, Lilla 
Runnskär, Flisö, Birkskär, Inre Kampö. — Rosenbuskar uppträda rikligt i 
kulturgränsen, spritt på de förut hävdade ängsholmarna i SV och betes
backarna. I det naturliga landskapet stå de dels mot sjön i alskogar och 
strandsnår, stundom öppet, dels i torrbackarna och utglesningarna bakom 
dessa. De gå vid stranden upp strax bakom driftrand i solgynnat läge, alltid 
ett litet steg bakom de alar, som eventuellt ingå i samma avsnitt, och på 
samma linje som rönn och en, vilka ofta ingå i karakteristisk konstellation 
med Rosa och tillsammans under gynnsamma förhållanden kvarleva som 
isolerade bestånd i grusstigningar etc. Vanligaste art torde vara R. canina, i 
gynnsamma fall underbart vackert lianartad och högvuxen.

[Agrimonia odorata Mill. — S:t Anna sn, Sickelskär, vackert strandbe- 
tingad lokal, på klappersten-sand över grund men väl markerad svacka 
ovanför aktuell stenstrand; tångbankning ligger an mot beståndets nedre 
delar och vid exceptionellt högt vintervatten bredes driften ut över svackan 
i sin helhet. Exemplaren stå tätt ihop med övre geolitoralens högvuxna arter: 
Chrysanthemum vulgare, Valeriana sambucifolia, Lythrum salicaria etc.]

A. eupatoria L. — Mellan-Frännholmen i rasbrant, Sandskären på grus
platå.

Pyrus communis L. — Harstena odlad i byn; enstaka exemplar i dess 
närhet.

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. — Harstena relativt riklig kring byn 
och på Nötholmen, snarast spridd i lundmarken; i strandsnåren upp mot 
österudd och Norrudd. Spridd f. ö.: Sandgärdet, Lilla Runnskär, Inre 
Kampö, Birkskär.

S. aucuparia L. — Allmän genom hela området; ökar utanför den slutna 
skogen på de inre öarna, går till de yttersta skären.

Malus silvestris (L.) Mill.; Borkh. — Harstena anmärkningsvärt vanlig 
i kulturgränsen, f. ö. spridd i lundmarken inomskärs, sporadiskt i strand
snåren.

Crataegus calycina Peterm. — Stora och Lilla Runnskär med många 
vackra träd, enstaka på andra holmar i SV: Sandgärdet, Timmerholms- 
klabben, Slånaskär; Flisö ett träd i alkärr.

Cotoneaster integerrimus Med. — Sandgärdet högst ett tiotal buskar.
Geum urbanum L. — Harstena i byn, Sandgärdet, ev. flerstädes; Sand

skären och Ytterö ovanför grusstränder.
G. rivale L. — Harstena i byn, Sandgärdet, Runnskären, ev. flerstädes.
G. rivale x urbanum. — Harstena i byn.
Trifolium campestre Schreb. — Harstena, sparsamt i byn och på Nöt

holmen.
T. aureum Poll. — Harstena i Huvdalen, vid Skagskroken och på Nöt

holmen.
T. hybridum L. — Harstena sparsamt på gärdena.
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T. repens L. — Allmän i byslättens och gärdenas gräsvallar. Vid stranden 
i huvudsak runt Husfjärden, där den generellt koloniserar lätt tångtäckt 
och sårad jordsvål i övre geolitoralen, i lågvuxna eller betade strandängar.

T. jragiferum L. - Uppträder i stranden som föregående, med större 
spridning; dock endast inomskärs.

T. arvense L. — Harstena på gärdena och Nötholmen.
T. pratense L. — Ovanför stranden på gärdena etc. Vid stranden anmärk

ningsvärt ofta i samma avsnitt som T. repens och T. jragiferum, alltid 
knuten till tunna driftlägen i övre geolitoralen.

T. medium L. — Harstena och de inre holmarna i lundmark och skogs- 
bryn.

Lotus corniculatus L. — Spridd på gärden och betesbackar etc. Vid 
stranden vackrast på sand-grusmängda stenstränder i relativt hårt till hårt 
exponerat läge, spridd men lokalt anhopad, generellt gynnad av driftan
hopning. I de m.l.m. slutna strandängarna på jordsvål mot fjärdarna här 
och där vanlig i övre geolitoralen i såren efter driftränder etc.

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray. — Harstena på gammal vall i Huvdalen.
V. teirasperma (L.) Schreb. — Sandgärdet sparsamt.
V. cracca L. — Allmän. Praktfulla ruggar i ytterskärgårdens stenstränder 

i driftläge, överlevande ännu under enbuskar etc. högre upp; likaså kring 
fågelgödda hällkar på lägre nivåer på skären. I fjärdarnas m.l.m. slutna 
strandängar på uppriven mark vid driftlägena i övre geolitoralen, där den 
ökar med sandigt eller stenigt bottensubstrat och allmän driftanhopning.

V. sepium L. — Harstena sparsamt kring byn, Sandgärdet, Iskär.
Lathyrus silvestris L. f. platyphyllos Retz. — Mellan-Frännholmen i ras

brant.
L. palustris L. — Harstena på Nötliolmen med konstant och ymnig 

förekomst i kärrängen innanför Bergholmssundet. Regelbundet med vackra 
bestånd i strandängarna runt Sandgärdet och småholmarna i SV, f. ö. spo
radiskt inomskärs, alltid i m. I. m. regelbundet tångtäckta fläckar och ränder 
i övre geolitoralen.

L. montanus Bernh. —- Harstena kring byn, Sandgärdet, ev. flerstädes.
L. pratensis L. — Sparsamt på de inre holmarna: Harstena i byn och på 

gärdena, Sandgärdet, Timmerholmen, Mellan-Frännholmen.
L. niger (L.) Bernh. — Harstena på Nötholmen och i lundmarken, 

Sandgärdet och Iskär delvis ymnigt, Mellan-Frännholmen i rasbrant. På 
Iskär strandförekomster i delvis djup tångdrift i sten-sandstrand, rikligare 
än högre upp.

L. vernus (L.) Bernh. — Sandgärdet, Iskär.
Oxalis acetosella L. — Harstena upp till örpsholmen, Hässelö, Flisö; 

mest små ytor under strändernas albestånd.
Geranium sanguineum L. — Harstena kring byn och gärdena, ymnig på 

Stångskär intill byn; Sandgärdet, Iskär, Slånaskär, Ytterö.
G. silvaticum L. — Harstena intill gärdena, Sandgärdet.
G. molle L. — Harstena delvis ymnig i byn, vid Skagskroken och Näck

kroken, Hässelö på Lindholmen.
G. pusillum Burm. fil. — Harstena i byn.
G. lucidum L. — Flerstädes på m. 1. m. grusig torr jord, även i klipp- 
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springor och framförallt högt upp i stenstränder i soligt läge, även under 
Rosa, asp etc. Harstena, Sandgärdet, Iskär, Jutskär, Tallskär; Strupskär.

G. robertianum L. — Flerstädes, som föregående. I ytterskärgården på 
Strupskär, Ytterö, örskär, troligen flerstädes.

Linum catharticum L. — Inomskärs på betesbackar och ängsmark: 
Harstena, Hässelön-Lindholmen, Sandgärdet. Någon gång i blöt lågvuxen 
strandäng i övre geolitoralen, över relativt små ytor.

Polygala vulgaris L. — Inomskärs på betesbackar och ängsmark som före
gående; stundom med markant koncentration till översta delarna av låg
vuxen strandäng.

Euphorbia helioscopia L. — Harstena i byn.
Acer platanoides L. — Några träd på Sandgärdet, Iskär och Harstena i byn.
Rhamnus cathartica L. — Stora Runnskär ett träd i strandskog mot ö, 

Mellan-Frännholmen ett träd i rasbrant mot S. I Gräsmarö ytterskärgård 
på ett par lokaler med betydligt hårdare prägel: Stora Gråskär två träd på 
V-sidan ovanför stenstrand, Eskär flera träd i liknande position.

R. frangula L. — Flela området till de yttre skären, i huvudsak i randen 
mot havet i grunda kärr eller i klippskrevor, m. 1. m. solöppet mot Ö.

T ilia cordata Mill. — Harstena ett gammalt träd i den djupa skärningen 
mellan berg innanför V-sidan av Långa kärr; Iskär två gamla träd i slutt
ningen mot SV. Ytterö enligt uppgift två gamla träd i barrskogen på V- 
halvan av ön. Vacker lokal på Ålänningskär, där ett vindpinat lindbestånd 
kläder hela stensluttningen mot S upp till mötande berg, nedåt övergående 
i högvuxna slånsnår kring driftrand.

Malva pusilla Sm. & Sow. — Harstena i byn sparsamt.
Hypericum maculatum Cr. — Endast på få lokaler. Harstena i närheten 

av byn, Sandgärdet, Mellan-Frännholmen.
II. perforatum L. — Den vanliga arten på ängsholmarna och vid kultur

gränsen. Genom hela området högt upp i m. 1. m. solöppna sten-sand- 
stränder, från tunt tångtäckta partier upp till luckor i ljungfälten och gräs
hedarna.

Helianthemum nummularium (L.) Mill.; Dun. — Harstena vid Skags- 
kroken och intill gärdena Långa kärr-Gamla gärdet, Sandgärdet.

Drosera rotundifolia L. -- Riklig kring Djupdalens frisksjö vid byn, eljest 
småförekomster på hällmarken mot havet. Harstena, Kampöarna, Kampö 
Lökskär, Flisö, Birkskär, Strupskär, Ytterö.

Viola riviniana Rchb. — Inomskärs i kulturgränsen, i strandsnår etc.; 
Inre Kampö.

V. canina L. — Inomskärs som föregående; Kråkmarö Lökskär i driftläge 
högt upp i stenstrand, Sandskären på grusplatåer, Låga Manskär i driftläge 
som ovan.

V. palustris L. — Inomskärs, även mot de igenväxande vikarna, upp till 
Flisö; Inre Kampö.

V. tricolor L. — Harstena ymnig i byn och på gärdena etc., likaså kring 
bergen på ängsholmarna. Vid stränderna här och där på m. 1. m. naken 
tunn mark över hällar, gödd av fågel eller drifttång, någon gång massupp- 
trädande. Inom hela området på tunn jord kring snart sagt varje bo av mås
fågel, i sprickutfyllnadernas ränder etc.
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Lythrum salicaria L. — Vackrast i ytterskärgårdens öppna, Phalaris- 
dominerade stenstränder, från Maura-hö)d till högsta driftläge; med hård
nande exposition liksom på mera sluten mark och tätnande strandäng allt
mer deciderat i högsta driftläge. På skären vid kanten av igenväxande 
hällkar och småkärr, gynnas av fågelgödning. Allmän inom hela området.

Epilobium montanum L. — Harstena vid gärdena Långa kärr, Sandgärdet.
E. collinum C. C. Gmel. — Harstena på gärde i Huvdalen.
E. palustre L. — Harstena i diket på byslätten och gärdena, vid Båtsviken 

och Bergholmssundet. Vid hällkarspölar på Birkskär, Kråkmarö Lökskär, 
Storkarlen.

Chamaenerion angustifoliurn (L.) Scop. — Allmän. Inom hela området 
ej ovanlig ovanför solöppna sten-grusstränder, med i regel lågvuxna sterila 
individ långt nedom högsta driftlinje, så t. ex. på Iskär, Måsskären, Strup- 
skär, Höga Manskär, Sandskären. Här och där även i skrevor och på jord- 
fyllnader direkt i anslutning till måttligt frekventerade fågeltoppar på skären.

Myriophyllum verticillatum L. — Iakttagen i sommardriften mot Harstena 
vid byn och mot Liksholmen.

Hippuris vulgaris L. — Harstena en liten förekomst i det smala utloppet 
från Skackelvarpet mot Flisfjärden. I kärr och gölar på skären: Södra Stång- 
Skär, Kuvskäret bland Måsskären, Dannskär, Storkarlen, Turmule, [Kupan 
i S:t Anna ytterområde],

Cornus suecica L. — Småbestånd i randen mot öppna havet, i regel i 
vänligare avsnitt av hård klippkust; flera av lokalerna ligga långt ned i 
smala, från öarnas inre fallande skärningar mot de nedslipade V- och NV- 
sidorna, åtminstone vid stranden utbildade som tunna grus-stenstränder 
över urgröpta eller utplanade hällar, medan andra kunna betraktas som om 
sommaren avsnörda karbildningar på planare hällar. I vissa fall gå bestånden 
in under björk och al, i andra ligga de absolut solöppet; silvatten rinner 
gärna under dem. Vinterdrift och svall kunna gå in över bestånden, som i 
många fall visa en uppenbar tendens att föryngras på rent grus i strandens 
övre delar. Harstena vid frisksjön och N om byn vid havet, Flisö, Birkskär, 
Lilla Birkskär, Strupskär, Kampö Lökskär, Kråkmarö Lökskär, Turmule.

Sanicula europaea L. — Harstena liten förekomst vid Näckroken, Hässelö 
i Dalen rikligare.

Ånthriscus silvestris (L.) Hoffm. — Harstena ymnig i byn, eljest spridd. 
Genom hela området på tångbankar och tångmängd sandmylla högt upp i 
de exponerade sand-stenstränderna, sporadiskt även i tångränderna i mera 
slutna strandängar på luckert substrat. Bildar i gynnsamma fall från år till 
år bestående fält, t. ex. på Låga Manskär, Södra Stångskär; saknas sällan 
kring hopfallna skytteskårar.

Pimpinella saxifraga L. — Spridd inomskärs.
Aethusa cynapium L. — Harstena i byn.
Angelica silvestris L. — Nästan uteslutande i fjärdarnas och de inre 

vikarnas m.l.m. fixerade och vegetationsbundna stränder, i eller omkring 
högsta driftrand, även under strandens alar. I ytterområdet sporadiskt i 
högsta driftläge i måttligt exponerade strandavsnitt, sällan i hårdare lägen. 
Någon gång i djupa sprickor etc. nära fågeltoppar, t. ex. på Sandskären och 
Storkarlen.
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A. archangelica L. ssp. litoralis (Fr.) Thell. — Tillhör de solöppna, 
svallade och driftutsatta stränderna, framförallt de blockrika stenstränderna 
och motsvarande, blockrika avsnitt av sandstränderna, och torde kräva 
tångbankning för att utvecklas fullt. I fjärdarnas m. 1. m. slutna strand
ängar sporadiskt tillsammans med föregående i driftläge, men kommer 
sällan till blomning. Även intill starkt fågelgödda hällkar under vinter- 
s vallin je (Storkarlen).

Peucedanum palustre L. — Spridd genom hela området.
Laserpitium latifolium L. — Inomskärs i lundmarken: Harstena, Sand

gärdet, Iskär.
Momses uniflora (L.) A. Gray. — Hässelö i Dalen mot Hårviken.
Pgrola minor L. — Harstena vid Långa kärr och Gamla gärdet, Hässelö 

i Dalen vid Hårviken, Iskär, Flisö.
P. chlorantha Sw. — Harstena innanför Skagskroken och nedom Ham

narna, Hässelö i Dalen.
Ramischia secunda (L.) Garcke. — Harstena vid gärdena och på Nöt

holmen, Hässelö i Dalen, liksom föregående ev. flerstädes; Ytterö vid 
»södra lagunen».

Ledum palustre L. — Kring frisksjöarna på Harstena och Ytterö, eljest 
i skogskärr i innerområdet upp till Flisö och Birkskär, Inre Kampö.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. — Iskär liten förekomst i bukt mot 
S, observerad även på Grönsö på N-sidan av Grönsökroken; Ytterö mycket 
vacker lokal vid »södra lagunen» jämte några smärre på N-sidan. Matt
bildande på solöppna grus-sandstigningar ned till den aktuella stranden; de 
nedersta delarna av bestånden kunna få drifttång över sig.

Vaccinium vitis-idaea L. — Spridd genom det skogklädda innerområdet, 
någon gång i toppskrevor etc. på hällmarken utanför. Även Ytterö.

V. myrtillus L. — Som föregående, även i kärrkanter med björk etc. 
utanför barrskogen.

V. oxycoccus L. — Harstena vid frisksjön och i kärret ö om Båtsviken, 
Flisö och Birkskär i skogskärr, Strupskär, Inre Kampö, Kampö Lökskär, 
Dannskär, i småkärr och hällkarskanter.

Calluna vulgaris (L.) Hull. — Allmän, absolut landbunden och går icke 
nedom högsta driftrand; fördrar icke fågelgödning och saknas i trutarnas 
boområden.

Empetrum nigrum L. — Allmän genom hela området. Synes vara allena- 
rådande art under skogen på de inre öarna och i de solöppna bestånd som 
inomskärs i lugna lägen och på torftigt substrat kunna gå ned till strandens 
övre delar; vanligast även på hällmarken och skären.

E. hermaphroditum Hagerup. — Synes strängare bunden till det verkliga 
havsbandet, med småförekomster i huvudsak på hällmarken utanför skogen 
ut till de yttersta skären. Torde ha flera lokaler i ytterområdet än dem jag 
antecknat som säkra: Harstena i stigningen ovanför sjön vid östantill 
bortom skolan och långt ut på österudd, Birkskär, Släta skäret bland Mås
skären, Strupskär, Långskär, Kråkmarö Lökskär, Gråbådsten; dessutom på 
något av småskären på insidan (Stora Gråskär?).

Primula veris L.; Huds. — Innerområdet i ängsmark etc.
Samolus Valerandi L. — Harstena årsviss och ganska riklig i de utgles- 
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nande vassarna i Hamnarnas inre delar, på nakna ytor vid sommarvatten
linjen. Sporadiskt i Båtsviken och på Hässelö i Påskholmsflagens inre del.

Lysimachia vulgaris L. — Här och där i kärren på de inre öarna, vid 
frisksjöarna på Harstena och Ytterö; på skären m. 1. m. karakteristisk i 
också små men djupa hål även på ljungtäckt mark. Vid stranden här och 
där genom hela området i högsta driftläge, snarast i ej alltför utsatta lägen 
och med strandängsfragment nedanför, gärna silvattenpåverkade.

Trienlalis europaea L. — I barrskogen till Flisö och Birkskär; Ytterö.
Glaux maritima L. — Runt de inre fjärdarna allmän, i ytterområdet 

spridd i första hand i strandängsfragment men även som sprickväxt, mera 
sällsynt i polar ovanför stranden. Huvudutbredning högt upp i undre 
geolitoralen, kan förirra sig upp i övre på allmänt trasig jordsvål. För
ökas enormt under sommartångbankar och -ränder; generellt gynnad av 
tång.

Centaurium vulgare Rafn. — Inomskärs allmän på nakna ytor i olika 
typer av strandängar från ungefärlig sommarvattenlinje; i ytterområdet 
sporadiskt i anslutning till strandängsfragment men även i klippspringor, 
någon gång ovanför stranden.

C. pulchellum (Sw.) Druce. — Redan inomskärs sällsyntare än före
gående art, i ytterområdet högst sporadiskt i strandängsfragment. Man 
finner den i huvudsak endast i en smal zon kring sommarens högvattenlinje, 
på m.l.m. blöta nakna svålytor i sakta stigande stränder med i regel gles- 
vuxen och låg strandäng, i såren efter tånglägen i de mera slutna.

Gentianella campestris (L.) Börner. — Hässelö på Lindholmens betes
backar, ganska rikligt.

Menyanthes trifoliata L. —- Harstena vid frisksjön och i pöl vid N ladu- 
gårdsklungan, Ytterö vid frisksjön, Dannskär i småkärr intill boområdet.

[Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. K. — Skäret Kupan under Missjö 
by i S:t Anna sn, i göl. Se Olsson 1954, s. 243 ff. Rikard Sterner kunde 
efter publicerandet av denna uppsats meddela mig, att han tidigare iakt
tagit arten i en gårdsdamm (?) på fastlandet innanför.]

Cynanchum vineeloxieum (L.) Pers. - — På de flesta öarna och skären ut 
till Birkskär, Strupskär, Ytterö, Sandskären, Kråkmarö Lökskär. Här och 
där riklig högt upp i solöppna stenstränder.

Fraxinus excelsior L. — Sandgärdet och Iskär, ej riklig. Vacker lokal på 
Ljungskär bland Ässkären (Eskären) i Gräsmarö ytterområde, med bl. a. 
ett gammalt träd högt upp i stenstrand på insidan.

Syringa vulgaris L. — Harstena i byn.
Convolvulus arvensis L. — Harstena på gärdena.
Calystegia sepium (L.) R. Br. —• Inre Kampö i bukt på insidan, Mellan- 

Frännholmen i albuskage vid stranden. I förra fallet rotad i tångmassor.
Cuscula epithymum L. — Harstena på gärdena vid Sjöängen.
Lithospermum arvense L. — Harstena, funnen en gång i byn.
Myosolis palustris L. v. praecox (Hülph.) Hyl. — Inomskärs på lämpliga 

lokaler riklig, i ytterområdet sporadiskt på hopföst tångdrift i småvikar: 
Lilla Birkskär, Strupskär, Ytterö. — I regel koncentrerad till den öppnare 
växtligheten och lösare bottnen i de igenväxande vikarnas undre geolitoral 
men kan gå till högsta driftläge, florerar våldsamt på hopsjunkande tång- 
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och vassdrift; längs öppna stränder snarast spridd kring högsta driftläge 
på luckert substrat.

M. palustris L. v. micranlha Opiz. — Tillfälligt vid Sandgärdsbukten.
M. laxa Lehm. ssp. caespitosa (C. F. Schultz) Hyl. — Tillfälligt i strand

läge: Sandgärdet, Birkenholmsgrunden, Harstena vid Hamnarna mot Norr
udd.

M. arvens is (L.) Hill. — Harstena på gärdena etc. Här och där på tång 
över san d-grus mot de inre holmarna kring Husfjärden (Runnskären etc.), 
sporadiskt på samma sätt i ytterområdet: Inre Kampö, Sandskären, Kråk- 
marö Lökskär. Även kring tärnbon inomskärs och i gamla hopfallna skytte- 
skårar.

M. hispida Schlecht, sen. — Harstena allmän i byn och på gärdena, vid 
Skagskroken etc.; holmarna i SV.

M. strida Link. — Harstena intill byn. Ej så vanlig som föregående.
Asperugo procumbens L. — Harstena i byn, ymnig på alla gödselstackar.
Ajuga pyramidalis L. — Spridd på Harstena, Hässelö.
Scutellaria galericulata L. — Spridd över hela området, med i regel enstaka 

exemplar i stenstränderna från sommarvattenlinje till högsta driftzon, även 
i klippspringor. Ej noterad ovanför stranden mer än på några yttre skär.

S. hastifolia L. — Sporadiskt i ytterområdet och på mera driftexponerade 
stränder runt fjärdarna, framförallt i SV. Direkt bunden till uttunnade tång
band i sandmängda stenstränder (stundom rena tång-sandmyllan), i regel 
högt upp i stranden; på de inre holmarna synes den stundom rotas för gott 
i lövfallet under strandsnåren och bilda bestående kolonier även en bit 
ovanför högsta driftlinje. Är troligen mer än föregående art beroende av 
markfukt nära ytan, tål att skuggas.

Prunella vulgaris L. — Ovanför stranden snarast spridd i det inre om
rådet men ganska karakteristisk i många strandavsnitt, där den får ett 
maximum på tånganrikad, sargad jordsvål i övre geolitoralen, i allmänt låg- 
vuxen strandäng.

Galeopsis bifida Boenn. — I sten-sandsträndernas driftlägen genom hela 
området, till massuppträdande på multnande tångvallar.

G. tetrahit L. — Sporadiskt i innerområdet: Harstena, Liksholmen, 
Mellan-Frännholmen; någon gång i sten-grus i strandläge.

G. speciosa Mill. —• Harstena sällsynt på gärdena.
Lamium purpureum L. — Harstena i byn.
Stachys palustris L. — I sten-sandsträndernas hopfallande tångbankar 

genom hela området, till massuppträdande i mera exponerade lägen, spo
radiskt mot de inre fjärdarna.

Satureja vulgaris (L.) Fritsch. — Harstena vid örpskroken, Sandgärdet, 
Hässelö.

Origanum vulgare L. — Lilla Runnskär ymnigt, Mellan-Frännholmen, 
Slånaskär; Sandskären.

Lycopus europaeus L. — Spridd genom hela området, i kanterna av små
kärr över hällmarken etc., mera sällan vid stranden i skrevor etc.

Mentha gentilis L. v. parviflora Hartm. — Harstena i byn.
M. arvensis L. — Harstena i diken på gärdena.
Glechoma hederacea L. — Harstena, ej vanlig.
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Solanum dulcamara L. — Solöppet mot havet i skrevor och block-sten- 
stränder till de yttersta skären, ofta i tångmassor; mera sällan vid fågeltopp 
ovanför sjön (Storkarlen, Ljusbåden).

S. nigrum L.; Mill. — Harstena i byn.
Hyoscyamus niger L. — Harstena i byn.
Verbascum thapsus L. — Inomskärs spridd i torrbackar, även ovanför 

stenstränder.
V. nigrum L. —■ Slånaskär.
Linaria vulgaris Mill. — Snarast spridd med lokala förekomster mot 

havet i sten-sandsträndernas driftlägen, m. 1. m. konstanta år från år och 
florerande under tånganhopning; det verkar som om de givna förhållandena 
vore för hårda för allmännare kolonisering: strandplanen äro relativt smala 
och hastigt stigande, tången för koncentrerad. Sporadiskt även längs jämnt 
förlöpande Phalaris-stenstränder i ytterområdet. Konstant på yttersidan av 
Hattskär, vid Sandkroken på Sandgärdet, Kråkmarö Lökskär, Sandskären, 
Skräckskär, Låga Manskär.

Scrophularia nodosa L. — Inomskärs spridd, även på grusig-stenig mark 
vid solöppna stränder och i strandsnår; i ytterområdet på liknande lokaler 
på Sandskären, Låga Manskär, Kråkmarö Lökskär. Någon gång massupp- 
trädande i hopfallande skytteskårar (Lilla Timmerholmsklabben).

Veronica longifolia L. v. maritima (L.) Hartm. — Spridd genom hela om
rådet i mera utsatta partier mot havet, kring högsta driftläge på m. 1. m. 
stabiliserat och hårt packat grus och sand i stenstränder och skrevor, över
vägande på sakta stigande avsnitt med revlar och hällar nära ytan eller i 
skydd av block, vackrast i aktuell driftrand; kan med sina översta exemplar 
kvarleva en bit ovanför den aktuella stranden, även i ljung och torftig 
gräshed. Harstena vid Stora bergklevan och utanför Djupviken samt på 
Ö-sidan av österudd, Ekskär, Stora Timmerholmsklabben, Nötholmsskär, 
Inre Kampö, Strupskär, S. Stångskär, Storstångskär, Sandskären, Låga 
Manskär, Måsskären utanför Grönsö, Örskär, [Sickelskär i S:t Anna].

V. serpyllifolia L. — Innerområdet spridd; genom hela området här och 
där högt upp i stenstränder och ovanför dessa.

V. arvensis L. Harstena i byn etc., Hässelö-Lindholmen.
V. hederifolia L. — Harstena i byn.
V. chamaedrys L. — Spridd inomskärs; Sandskären.
V. officinalis L. — Spridd inomskärs; Strupskär, Sandskären, Låga Man

skär, örskär. Genom hela området även ovanför stenstränder.
V. scutellata L. — Uppgiven för Harstena-området 1945 av professor 

E. Asplund (i brev).
Melampyrum cristatum L. — Sparsamt på Sandgärdet och Stora Runn- 

skär. — Även f. pallens Hartm.
M. pratense L. — Innerområdet upp till Flisö, rikligt i öppnare lundmark 

på Sandgärdet och Iskär; Ytterö.
M. silvatieum L. — Sandgärdet ymnigt i hasselskogen, Iskär, Harstena 

på Nötholmen.
Euphrasia brevipila Burn. & Gremli. — Harstena i byn och stigar där

omkring, även högt upp i Båtsvikens strandängar, Liksholmen, Hässelö på 
Lindholmen.
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E. curta (Fr.) Wettst. — Som föregående, sällsyntare.
Odontites litoralis Fr. — Årligen återkommande, täta bestånd på Harstena 

i strandängen på Nötholmssidan av Båtsviken samt här och där runt Sand
gärdet, mindre regelbundet på småholmarna i SV, f. ö. sporadiskt upp till 
Flisö och insidan av Inre Kampö; Måsskären utanför Grönsö, Sandskären. 
Koncentrerad till undre geolitoralen nära sommarhögvattenlinjen, sålunda i 
huvudsak bland Agrostis stolonifera, Juncus Gerardi, ev. Plantago maritima, 
på m. 1. m. luckert substrat. Av dessa visar J. Gerardi tydligaste symptom 
på att den plågas.

Rhinanthus serotinus (Schönh.) Sch. & Th.; Hyl. ssp. vernalis (Zinger) 
Hyl. — Inomskärs sporadiskt i ängsmark etc., nedanför vilken den kan 
bilda ett karakteristiskt inslag i den artrika övre geolitoralen av strand
ängen, f. ö. här och där i strandängarna. I regel tillsammans med följande 
art.

R. minor L. — Som föregående, speciellt i ytterområdet troligen den van
ligare arten. Någon gång på fuktiga jordpartier på skären.

Pedicularis palustris L. ssp. eupalustris Hiit.; Hyl. — Harstena spar
samt i sankängar mot Båtsviken.

Plantago major L. ssp. eumajor Pilg. — Harstena i byn.
P. major L. v. scopulorum (Fr.). — Allmän, uppträder i snart sagt alla 

sammanhang vid stränderna, från sprickor nära vattenlinjen i ytterskär- 
gården till gamla driftränder och råttgångar i djupt svåltäckt mark inne 
i vikarna; saknas sällan efter längre sträckor av en strandäng och står lokalt 
tätt. De vackraste exemplaren stå generellt nära sommarvattenlinjen. Möj
ligheterna till svältmodifikationer liksom till deras motsats inför övergöd
ning synas oändliga; öppet läge på tång-sandmylla eller över blöta grusytor 
nedanför en tångbank kan frambringa högresta och styva typer.

P. lanceolata L. — Spridd i ängsbackar etc. inomskärs, ofta riklig kring 
ränderna av högre liggande driftband och -vallar, genom hela området ej 
sällsynt intill och strax ovanför högsta driftband i grusstränder och på 
grusytor högre upp.

P. maritima L. — Allmän i strandängarna mot de inre fjärdarna och 
vikarna; i ytterskärgården på Sandskären. I regel är substratet gott fixerat 
med tjockare eller tunnare jordsvål, gärna åter uppriven och sargad. Upp
träder med ganska bred amplitud i undre och delar av övre geolitoralen, 
med vackraste exemplar så långt ned att de ofta dränkas under vegetations
perioden och största frekvens så högt, att marken med nöd och näppe sub- 
mergeras under de högsta sommarhögvattnen och dessemellan ligger torr 
under långa perioder och är m.l.m. beroende av silvatten från högre nivåer; 
där t. ex. i de sakta stigande vikarna markprofilen flackas ut på denna nivå 
kan den bli zonbildande med m.l.m. dvärgvuxna exemplar, innan Festuca 
rubra dyker upp, och av samma anledning står den gärna i höljorna i 
tuvmark. I sluten F. rubra-matta går den i huvudsak in i såren efter tång
band och håller länge sin plats.

Galium boreale L. — Harstena kring kulturmarken, Sandgärdet.
G. palustre L. — Ovanför stranden till de yttersta skären på nakna ytor 

kring kärrkanter, i avrinningsstråk från toppar etc., sällan riklig men ofta 
förekommande. Vid stranden med vackraste individ i klippspringor och
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stenstränder men uppträder på naken jord i svålsträndernas m.l.m. slutna 
ängar.

G. uliginosum L. — Ovanför stranden i småkärr, främst på hällmarken 
på de inre öarna. I strandläge snarast i innerområdets strandängar i glest 
slutna förband i allmänt lågvuxen och trist allmänvegetation, ofta på mycket 
torftigt substrat och i huvudsak nära sommarvattenlinjen.

G. verum L. ssp. euverum Hyl. — Inomskärs spridd ovanför stranden, i 
ytterområdet snarast kvarlevande från mera deciderat strandläge i gräs- 
flackar och ränderna av ljungfälten, mera sällan på öppna grusfält. Vid 
stranden m. 1. m. karakteristisk för tunna tånglägen i övre geolitoralen, i 
solöppet läge och på grusigt- sandigt substrat; i fjärdarnas hårt svålbundna 
stränder invaderar den samma års tunna tångränder eller kanterna av 
tjockare, framförallt nedanför ängsmark men även eljest, och kvarstår 
sedan länge för att leva upp under nya tångband.

G. mollugo L. — Harstena endast på sandigt gärde i Huvdalen.
G. aparine L. — Genom hela området på solöppna, exponerade sten- 

sandstränder, på tångdrift nära sommarvattenlinjen, ofta till massupp- 
trädande på bankarnas mot sjön vända sida. — Kulturmarkens snärjmåra 
synes mig vara samma art, vanlig i byn. Professor E. Asplund har dock 
anmärkt G. Vaillantii DC. för Harstena-området år 1945.

Sambucus nigra L. Harstena en vacker buske i hyn.
Viburnum opulus L. — Harstena några buskar vid gärdena i Huvdalen. 

Spridd i öppen strandskog mot ö och SO: Harstena på Nötholmen och vid 
basen av österudd, Tallskär, Birkskär, Sandskären.

Linnaea borealis L. — Harstena innanför Hamnarna, Hässelö i Dalen, 
Flisö, Birkskär.

Lonicera xylosteum L. — Eventuellt förbisedd i lundmarken. Harstena i 
Djupviken på tångband och tydligen drifttransporterad, Birkskär i bukt 
mot SO, Sandskären i lövsnår på yttersidan.

Valerianella locusta (L.) Betcke. — Harstena i byn och vid gärdena etc., 
Hässelö på Lindholmen, Liksholmen. I strandläge endast sporadiskt, m.l.m. 
årsviss högt upp i grusstrand nära Skagskroken.

Valeriana exaltata Mikan (syn.: V. officinalis L.). — Mitt insamlade 
material av Valeriana har artbestämts av Erik W. Runquist. Av denna 
art har exemplar hämtats från Harstena i stranden mot Huvdalen och 
inre delen av Älgärdsflagen. — Generellt uppträda Valeriana-arterna i 
djupare sprickor av klippstranden, från Maura-r&nA och uppåt, alltid i 
driftutsatta partier; i stenstränderna koncentreras de allt mer till högre 
driftlägen, och då marken börjar svålbindas och vegetationen slutas, stå 
de ännu sporadiskt i högsta driftrand eller strax nedanför denna men för
dröjas i utvecklingen. Ovanför stranden uppträda de sporadiskt på skären, 
på relativt djup jord eller i väl utfyllda sprickor, i övergivna trutreden etc.

V. salina Pleuel. — Insamlat material från Harstena i stranden mot 
Huvdalen, Lilla Runnskär, Birkenholmsgrunden, Strupskär, Dannskär. 
Torde vara allmännaste art inom hela området, i snart sagt alla strandtyper, 
och tycks principiellt hålla till godo med relativt anspråkslösa villkor. I 
regel lågvuxen och spenslig; jag har aldrig funnit påtagligt övergödda typer.

- F. lenuifolia insamlad vid Birkenholmsgrunden. Anträffas sporadiskt.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2



HARSTENA FLORA 279

V. sambucifolia Mikan. — Insamlat material från Harstena vid Alsundet 
på Nötholmen och Älgärdsflagens inre del. Torde vara mera näringskrävande 
än föregående. Anträffas enstaka eller gruppvis på starkare tånggött Sub
strat, i anslutning till verklig tångbankning över sten-sand etc., även excep
tionellt övergödd i gamla trutreden (Storkarlen). Eventuellt ingå hybrider 
med V. salina bland dessa, se nedan.

V. exaltata x salina. — Insamlat material från Strupskär, Birkenholmen.
V. salina x sambucifolia. — Insamlat material från Harstena vid Alsundet 

på Nötholmen, Flisö, Storkarlen.
Knautia arvensis (L.) Coult. — Harstena sparsamt intill byn och på 

gärden, Hässelö på Lindholmen.
Campanula rotundifolia L. — Inomskärs spridd.
C. persicifolia L. — Harstena i kulturgränsen mot lundmarken och på 

Nötholmen, Sandgärdet rikligt, Iskär.
Solidago virgaurea L. — Inomskärs spridd vid kulturgränsen etc., ökar 

i viss mån mot de trädlösa uddarna, allmän på vissa skär i ytterområdet. 
Sporadiskt som sprickväxt i klippstränderna, relativt vanlig i sten-grus- 
strändernas övre geolitoral och ovanför liggande grusfält.

Aster tripolium L. — Till de yttersta skären i sten-grusstränder, alltid i 
Maura-höjd, mot även de inre fjärdarna med hårdare svall och grövre 
bottensubstrat regelbundet i strandängarna, sporadiskt i hårdare slutna.

Erigeron acre L. ssp. euacre Hyl. — Harstena vid Skagskroken, Hässelö 
på Lindholmen, Sandskären.

Filago arvensis L. — Harstena på sandigt gärde i Huvdalen.
Antennaria dioeca (L.) Gaertn. — Inomskärs upp till Skagskroken på 

Harstena; här och där ovanför stenstränder på grus.
Gnaphalium silvaticum L. — Harstena sparsamt kring byn och på gärden.
Bidens tripartita L. — Harstena i göl ovanför N ladugårdsklungan, på 

gärden, Hässelö i kärr nära Påskholmsflagen.
Anthemis tinctoria L. — Harstena sparsamt på gärden.
A. arvensis L. — Harstena på sandigt gärde i Huvdalen, sparsamt.
Achillea ptarmica L. ssp. euptarmica Heim. — Harstena kring kultur

marken.
A. millefolium L. — Inomskärs vanlig, i ytterområdet på Sandskären. 

Lokalt anhopas den ofta högt upp i strandängarna nedanför ängsmark, 
stundom också på grus-sandstränder eller under en alridå, alltid på eller 
intill tunna driftlägen och i såren efter dessa.

Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. — Harstena förvildad i byn.
Ch. vulgare (L.) Bernh. — Genom hela området i driftutsatta sten- och 

sandstränder, i senare fallet i blockanhopningar, alltid där driften hopas. 
Kan gå ned till sommarvattenlinje men förskjutes i allmänhet till högsta 
driftvall, där den kan bli zonbildande även bakom strandängar på luckert 
substrat. På skären här och där i randen av välgödda småkärr etc., någon 
gång på öppna stentorg på hjässorna.

Ch. leucanthemum L. — Inomskärs på gärden och ängsmark.
Tripleurospermum maritimum (L.) Koch. — Sporadiskt sprickväxt i 

klippstränderna även inomskärs, i de ackumulerade stränderna här och 
där på kreaturs- eller tånggödd, m. 1. m. naken mark av stenskärv och
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grus över hällar nära sommarvattenlinjen men även i silvattenpåverkade 
högre tånglägen. Genom hela området i sprickor och nakna jordstråk på 
fågelgödd mark: intill varje tärnrede inomskärs, på snart sagt varje fågel
topp, ymnig på välbesatta trutskär. Vid byn på hombodskären, eljest icke 
ovanför stranden.

T. maritimum (L.) Koch v. inodorum (L.). — Harstena i byn.
Matricaria matricarioidcs (Bong.) Porter. —■ Harstena i byn.
Artemisia vulgaris L. (i huvudsak torde det röra sig om v. coarctala Fors., 

med m. 1. m. starkt greniga och finflikade, silverglänsande blad, i viss mån 
erinrande om A. maritima L.). — Här och där genom hela ytterområdet i 
sandmängda stenstränder, i regel där största tångmängd och finmaterial 
samlats kring hopskjuten grovsten och block, snarare i bukter och trånga 
vikar med ytliga hällar än mot de trasiga yttersidorna. Harstena på Nöt
holmens yttersida, några av småholmarna i SV, Yttre Kampö-Lökskär, 
Strupskär, V. Stångskär, Sandskären, Ytterö, Låga Manskär, Kråkmarö 
Lökskär, Turmule, [Sickelskär i S:t Anna].

Tussilago farfara L. — Möjligen förbisedd på kulturmarken. Sporadiskt 
i strandläge: Sandgärdet vid Sandkroken, Inre Kampö på yttersidan på 
tånggött grus, Stångklabben i hällspricka.

Senecio vulgaris L. — Harstena i byn och på gärdena.
S. silvaticus L. — Spridd i hällmarkstallskogen på de inre öarna, rikligare 

mot de kala uddarna; sporadiskt på skärens toppområden i gräsränderna 
även i ytterskärgården.

Carlina vulgaris L. ssp. euvuigaris Holmboe. — Harstena vid Skags- 
kroken, Liksholmen, Hässelö på Lindholmen.

Cirsium vulgare (Savi) Airy-Shaw. — Harstena i byn, Hässelö på Lind
holmen. Sporadiskt i strandläge och ovanför liggande grusfält, m. 1. m. i 
anslutning till tångbankning: Harstena bl. a. vid Skagskroken, Sandskären, 
Kråkmarö Lökskär. Ger ej intryck av att vara primär vid stränderna på 
samma sätt som följande.

C. palustre (L.) Scop. — Här och där i kärrkanter på de inre öarna. Genom 
hela området här och där vid högsta driftläge — gärna tångbank — vid 
stränderna, även i allmänfattiga svålstränder mot fjärdarna. Rikligare 
framförallt på fågelpåverkade skär, i kanterna av igenväxande hällkar och 
småkärr etc.

C. acaule (L.) Scop. — Harstena vid källarna N om byn, Hässelö riklig 
på Lindholmen.

C. arvense (L.) Scop. + v. maritimum Fr. — Harstena i byn och på 
gärdena. Genom hela området här och där i sten-sandsträndernas tånglägen, 
gruppvis eller täckande stora fält på vidgad övre geolitoral. Någon gång 
även ovanför stranden på skären (Kråkmarö Lökskär, ev. flerstädes).

Centaurea jacea L. — Harstena N om byn, Hässelö på Lindholmen.
Lapsana communis L. — Harstena i lundmark, Sandgärdet, Iskär, Mellan- 

Frännholmen.
Leontodon autumnalis L. — Lluvudsaklig utbredning i strandängarna på 

m.l.m. sargad, ofta mycket torftig, svålbunden mark, genom övre geolito- 
ralen, i mycket torftiga avsnitt utan driftpåverkan stundom till dominans. 
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Sporadiskt i sprängda strandängar på grövre substrat; likaså i smala 
klippspringor långt ut. Sällsynt kring pölar etc. på skären.

Tragopogon pratensis L. — Harstena innanför Båtsviken, Sandgärdet.
Scorzonera humilis L. — Harstena vid byn, Sandgärdet, Iskär.

Taraxacum. — Från mitten av maj färga maskrosorna snart sagt hela 
byslätten gul, och på gärdena är förhållandet detsamma på många gräs- 
tegar. Samtidigt blomma de oansenligare arterna, huvudsakligen Ery- 
throsperma på alla torrbackar i innerområdet. Bortsett härifrån växa de 
flesta maskrosorna, av skilda slag, i fjärdarnas stränder på m. 1. m. svål- 
bundna avsnitt i övre geolitoralen. De gynnas av tångfläckar och i viss 
mån av nakna ytor; framförallt har jag skilda år iakttagit nykolonisation 
av Palustria, som mot sommarens slut direkt avspeglat underliggande fält 
av tunn tång genom lågvuxen Festuca rubra-Plantago maritima-zon och 
därefter ofta tätnat ytterligare i bakomliggande Carex nigra-äng, be
tingad av samma drifttång. I mera utsatta avsnitt finner man dem i regel i 
anslutning till högsta driftzon. Förkärleken för tång visar sig också i an
hopningen av individ, som kan ske intill hopsamlade tånghögar, eller den 
varje år återkommande rikedomen kring tångbanken över relativt fast 
mark vid Skagskroken på Harstena. Från det egentliga kulturområdet 
synes emellertid såväl art- som individantalet tunnas ut mot uddarna liksom 
mot skären. — Nedanstående artförteckning över insamlat material, som 
har bestämts av dr Gustaf Haglund (f), gör icke anspråk på någon full
ständighet. Strandlokaler markeras med !

Erythrosperma:
T. brachyglossum Dt. — Harstena vid byn, Hässelö på Lindholmen.
T. laetum Dt. — Liksholmen.
T. obscurans Hagl. — Harstena vid byn, Liksholmen, Hässelö på Lind

holmen.
T. marginatum Dt. — Harstena vid Brännholmssundet!
T. microlobum Markl. — Harstena vid Brännholmssundet, Liksholmen. 
T. proximum Dt. — Harstena vid Östantill!
T. rubicundum Dt. — Harstena vid Brännholmssundet!, Hässelö!, 

Liksholmen.
T. taeniatum Hagl. — Harstena vid Brännholmssundet, Hässelö på 

Lindholmen.

Palustria:
T. balticum Dt. — Harstena på örpsholmen mot Älgärdsflagen!, Liks

holmen!, Lilla Runnskär!
T. suecicum Hagl. — Harstena vid Flisfjärden!, Liksholmen!

Spectabilia:
T. maculigerum Lindb. fil. — Harstena vid Brännholmssundet.
T. praestans Lindb. fil. — Harstena vid Skagskroken!
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Vulgar ia:
T. acutangulum Marke. — Harstena vid Skagskroken!
T. Dahlstedtii Lindb. fil. — Harstena vid Brännholmssundet, Liksholmen.
T. dilatatum Lindb. fil. — Harstena vid östsidan av österuddl, vid 

Brännholmssundet, Hässelö.
T. cluplidens Lindb. fil. — Harstena vid Flisfjärden!, Stora Runnskär!, 

Liksholmen, Sandskären.
T. fascialum Dt. — Harstena vid Brännholmssundet.
T. hamatiforme Dt. — Harstena vid Brännholmssundet, Jutskär!
T. leptolobum Dt. — Hässelö på Lindholmen.
T. litorale Raunk. — Harstena vid Flisfjärden!, Hässelö!, Stora Runn

skär!, Jutskär!
T. obliquilobum Dt. — Harstena vid Brännholmssundet, Flisfjärden! och 

Skagskroken!, Liksholmen.
T. pectinatiforme Lindb. fil. — Harstena i byn.
T. tenebricans Dt. — Harstena vid Brännholmssundet, Skagskroken!, 

Hässelö!

Sonchus arvensis L. — Vid stränderna allmän genom hela området, med 
koncentration till mera utsatta partier, där den lokalt kan anhopas på tång- 
täckt mark. Spridd i också smala klippspringor nära sommarhögvatten- 
linjen, på grusutfyllda svackor i strandhällarna (skenbart stickande upp ur 
tångmatta), m.l. m. regelbundet i de flesta stenstränder och i sandsträn
dernas tånglägen, slutligen i enstaka exemplar i de slutna strandängarnas 
driftlägen på svålbunden mark. Går icke ovanför stranden på skären. I byn 
har jag sett arten endast ett fåtal gånger: av en robustare typ, med mörkare 
och mer grovtandade blad, vilken å andra sidan endast påträffas högst 
sporadiskt i stränderna och torde få anses som sekundär strandväxt.

Lactuca muralis (L.) Fres. — Sandgärdet, Iskär, Hässelö i Dalen.
Hieracium. — Av detta släkte behandlar jag först strandens arter:
H. pilosella L. — Spridd inomskärs, gärna på dåligt gräsklädd mark nära 

stranden.
II. auricula Lam. & Dt. — Som föregående, men mera sällsynt.
II. umbellatum L. Inomskärs i lundmarken etc. Inomskärs visar den 

snarast tendens att öka mot de skoglösa uddarna, i allmänt trasiga klipp
stränder mot sjön, i stenstränder etc., ibland under eller i driftzon. Påträffas 
sporadiskt under samma förhållanden på de flesta av skären.

Följande förteckning över insamlat material, artbestämt av lektor E. 
Almquist, må komplettera ovanstående uppgifter:

H. basifolium (Fr.). Almq. (Caes.). — Harstena vid Östantill, Sandgärdet.
II. saxifragum (coll.), ev. II. extensiforme (Oread.). — Harstena på berget 

N om byn.
H. saxifragum (coll.), + II. scopulivagum Dt (Oread.). — Harstena strax 

V om byn, vid östantill.
H. rigidum Hartm. (Rig.). — Flarstena vid stigen mot Gamla gärdet.
H. pubescens Lindbl. (Pilos.). — Sandgärdet.
H. cymosum L., närmast H. tabergense Dt (Pilos.). — Harstena på gammal 

vall i Långa kärr.
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H. caesiiflorum Almq. (Silv.). — Västra Birkenholmsgrundet.
H. lepidiceps Dt (Vulg.). — Harstena på gammal vall i Långa kärr.
H. vulgatum L. (coll.), möjligen H. lugubre Malme (Vulg.). — Sandgärdet. 
TI. pseudodiaphanum Dt (Vulg.). — Hässelö i Dalen.
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GASTEROMY CETSTUDIER.

I. GEASTRUM TRIPLEX JUNGH. FUNNEN PÅ KINNEKULLE.

AV

BENGT M. P. LARSSON.

Få områden i vårt land torde vara lika ingående inventerade i 
floristiskt avseende som Kinnekulle. Detta gäller kärlväxter, mossor 
och delvis även lavar (Zetterstedt 1851, 1854, 1877 a och b, 
Blomberg 1867, Skårman 1931, Albertson 1946). Under de senaste 
200 åren har otaliga botanister vallfärdat till de gamla klassiska 
lokalerna, medan relativt få lämnat de kända turistvägarna och 
exempelvis givit sig in i de ovanligt vilda och svårframkomliga mar
kerna söder om Högkullens doleritklack. Ganska stora områden kan 
fortfarande anses som »terra incognita» ur botanisk synpunkt; detta 
påstående kan illustreras med att två så lättidentifierbara arter som 
Schoenus ferrugineus och Tomentypnum nitens av författaren nyligen 
påträffats som nya för området (jfr Albertson 1946 s. 178). Svamp- 
floran har, liksom mikroalgvegetationen i de många källsprången i 
klevarna, hittills försummats. Detta lilla meddelande vill ge en an
tydan om att en inventering av områdets storsvampar sannolikt 
skulle kunna ge intressanta fynd.

Under geologiska fältarbeten på Kinnekulles västsida sommaren 
1953 påträffades en intressant Geastrum-lokal nära Råbäcks hamn 
vid Kinneviken (Medelplana sn). Det vid detta tillfälle insamlade 
materialet har av dr Setii Lundell, Uppsala, välvilligt bestämts till 
Geastrum rufescens Pers. ( = fimbriatum Fr.), G. triplex Jungh. och 
G. quadrifidum Pers. (angående Geastrum-urternus nomenklatur
problem hänvisas till Eckblad 1955). Lokalen har besökts ett flertal 
gånger, varvid speciellt G. triplex och dess uppträdande studerats.

Ingen av de tre Geastrum-arterna linnes i litteraturen uppgiven 
från Kinnekulle, G. rufescens och triplex ej ens från Västergötland. 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Tabell I. Analyser från Geastmm triplex- förande samhällen på
Kinnekulle.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Luzuta pilosa .... 1 1 1 1 2 Brachythecium sp. . . _ 1
Anemone hepatica . . 3 2 1 3 2 Eurhynchiumzetlersledtii 1 — 1 — —
Fragaria vesca .... — — — 2 1 Hylocomium splendens — 1 — 3 2
Lactuca muralis . . . 2 1 1 1 — Rhodobryum roseum — — — 3 2
Oxatis acetosella . . . 3 3 1 2 2 Rhytidiadelphus trique-
Rubus idaeus .... — — — 1 1 trus.............................. 1 — 1 2 4
Vaccinium myrtillus — — — 1 — Pleurozium schreberi . 1 1 — 1 —
Viola reichenbachiana . 1 3 — — — Geastram triplex . . . 1 1 2 1 1

» » (antal
fruktkroppar) . . . 2 4 10 3 1

Naken barrförna . . . 4 5 5 + — —

Västergötland, Medelplana sn, Råbäcks hamn; 0,25 m2, täckningsgrader enligt 
Hult-Sernanderska skalan. — 1-3: 30.7.1956, 4-5: 31.10.1953. Utanför 4 och 5: Agrostis 
tennis, Dactylis glomerala, Melica nutans, Crataegus oxyacantha, Dactylorchis maculata, 
Primula veris, Tussilago farfara, Viola reichenbachiana, Eurhynchium zetterstedtii och 
Mnium undulatum.

G. quadrifidum är enligt florornas m. 1. m. vaga uppgifter vanlig i 
hela södra och mellersta Sverige. Förf. har insamlat den på en 
annan lokal på Kinnekulle: Österplana sn, drumlinsområdet söder 
om Högkullen, på stort doleritblock, i tjock Hypniim cupressiforme - 
matta, 4.1.1956 (!). G. triplex är utan jämförelse det roligaste fyndet, 
och framställningen kommer därför i det följande att koncentreras 
till denna.

Lokalen vid Råbäck är belägen ca 200 m söder om hamnen, vid 
en gångstig m. 1. m. parallell med strandkanten och gående ca 50 m 
innanför densamma. Fyndplatsen ligger på svagt sluttande mark 
nedanför den tvärbranta sandstenskleven och ungefär 1 m över 
Vänerns medelvattenyta. Urberget — västsvensk järngnejs — går i 
dagen i strandkanten (f. ö. en av de lokaler där den subkambriska 
denudationsytan bäst kan studeras). Växtplatsen vilar på av 
vågorna m. 1. m. urtvättad svallsand, härstammande från under
lagets arkosartade kvartssandsten. Tack vare inblandning av material 
från högre upp i lagerserierna liggande sediment (kalkstenar och ler- 
skiffrar) och på grund av att näringsrikt källvatten genomsilar marken 
i närheten, får lokalens vegetation en rik prägel. Den utgöres av
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en växtlig ängsbarrskog med artrikt fält- och bottenskikt (se nedan). 
Utåt övergår barrskogen i en epilitoral Salix-snårvegetation.

Det Geastrum triplex-förande samhället tillhör den för södra Sve
riges ängsskogar utmärkande federationen Eurhynchion (Waldheim 
1944, Krusenstjerna 1945 s. 137) och då närmast unionen Tri- 
quetretum men även Eurhynchietum zetterstedtii. Sandberg (1940), 
som ingående studerat G. triplex på Billudden i norra Uppland 
(vegetationsanalyser op. cit. s. 82), förmodar att den liksom G. 
rufescens är kalkgynnad. Författarens fynd motsäger ej denna för
modan. Andersson (1950) klassificerar G. rufescens som en skogsart 
i motsats till de av honom speciellt studerade arterna inskränkta till 
rik sandvegetation: G. nanum m.fl.

Ett intressant förhållande, som måhända förtjänar påpekas, är 
växtplatsens strandnära belägenhet på Kinnekulle. M örn er (1931) 
förmodar att G. triplex i sin utbredning är »inskränkt till närheten 
av hav», och enligt Sandberg (1940) tillhör arten på Billudden den 
nedre epilitoralens lövskog och lövskogssnår. De stora vattenytornas 
lokalklimatologiska betydelse för bl. a. humiditeten och deras 
temperaturutjämnande inverkan diskuteras utförligt av Sandberg. 
Vänerns stora öppna vattenyta har givetvis en liknande inverkan på 
närmast omgivande fastland, även om denna inverkan ej kan bli lika 
markerad som i de kustnära områdena. Att denna humiditets- och 
temperaturfaktor utgör en del av förklaringen till artens uppträdande 
på Kinnekulles Vänerstrand, håller jag för troligt.

I detta sammanhang kan det framhållas att inslaget av s.k. kust
växter i Vänerns strandvegetation är ett av florans mest intressanta 
drag (Norén 1906, Skärman 1927, Albertson 1951 m.fl.). I de fall 
det gäller halofyter som Glaux maritima, Spergula salina och Tri- 
glochin maritimum är relikthypotesen den mest sannolika. Det kan 
dock ej anses alldeles uteslutet, att de recenta lokal klimatologiska 
förhållandena också kan ha en viss betydelse — i en del fall säkerligen 
avgörande — för dessa kustväxters Vänerutbredning.

Ett särskilt iögonenfallande drag i Geastrum-arternas uppträdande 
förtjänar kanske omnämnas. Här avses det intressanta förhållandet, 
att flera arter ofta samtidigt finns på en och samma lokal. Av 
Sandbergs (1940) vegetationsanalyser från Billudden framgår 
att G. quadrifidum och rufescens, resp. pectinatum och rufescens 
förekommer tillsammans inom 0,25 m2-stora provytor. Från Djur
gården i Stockholm meddelar Ingelström (1954) förekomst av 
fyra olika Geastrum-arter, nämligen pectinatum, schaefferi, striatum 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 1. Utbredningen i Sverige av Geaslrum triplex Jungh.

och triplex (ang. nomenklaturen se Eckblad 19551), inom ett 
»område av ett 30-tal m2». På Kinnekulle-lokalen växte G. ru- 
fescens och triplex i varandras närhet och i samma samhälle.

1 Översikt av nomenklatur och Synonymik hos i denna uppsats nämnda Geaslrum- 

arter (enligt Eckblad 1955):
Geastrum pectinatum Pers. 1801. — G. quadrifidum Pers. 1801 (= Geäster coronatus 

Schaeff. ex Schroet. 1889). —- G. rujescens Pers. 1801 ( = Geäster fimbrialus Fr. 
1832). — G. schaefferi Vitt. (= Geäster rufescens Fr. non Pers.). — G. striatum DC. 
1805 ( = Geäster bryantii Berk. 1860). — G. triplex Jungh. 1840.
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G. quadrifidum - exemplaren, som påträffades 1953 (ej senare), växte 
ej i samma samhälle som de båda andra, utan vid sidan av en 
hårt tilltrampad gångstig i en tät, barrbemängd Hypnum cupressi- 
forme- matta. Samtliga här omnämnda arter är skogsarter. G. pec
tination, striatum och quadrifidum växer vanligtvis bland barr, spe
ciellt under granar, medan G. rufescens ofta är vanligare i lövträds- 
uppblandad barrskog (Andersson 1950, Eckblad 1955).

Geastrum triplex är tidigare känd från ett flertal lokaler i Stock
holmstrakten och på Gotland, från Uppland och från en lokal i var
dera Skåne och Bohuslän (Fries 1912, 1921, Mörner 1931, Ingel- 
ström 1940, 1954, Sandberg 1940). Litteraturuppgifter och material 
i de offentliga herbarierna har legat till grund för nedanstående 
fyndortsförteckning och prickkarta. Vår kännedom om artens ut
bredning är helt naturligt ännu otillräcklig. Prickkartan kan därför 
delvis motiveras som en uppmaning till alla fältbotanister att ha 
ögonen öppna för den synnerligen lätt igenkännliga arten.

Geastrum triplex är en sydlig art — Billudden är den nordligaste 
kända lokalen. Arten saknas enligt Eckblad (1955) i Norge. Att när
mare diskutera utbredningen i Sverige lönar sig föga, då denna ännu 
är alldeles för dåligt känd. Som speciellt anmärkningsvärt får väl 
anses det faktum att arten ännu ej noterats från Öland — detta mot 
bakgrunden av att den på Gotland förekommer så rikligt. Öland 
borde ju kunna erbjuda biotoper m. 1. m. identiska med de got
ländska.

Lokalförteckning.
U = Botaniska Museet, Uppsala
S = Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
L = Botaniska Museet, Lund
G = Botaniska Trädgårdens herbarium, Göteborg
OA = O. Anderssons herbarium, Lund
BP = B. Petterssons herbarium, Uppsala
(!) = författarens herbarium, Uppsala

Skåne.

Klågerup, W. Bülow (Fries 1912, 1921). Reslöv: Marieholm, 1951, 
Maja-Lena Nilsson (O. Andersson in litt., fyndet ej verifierat).

Gotland.

Boge: T jelder, i en hage med granskog, 22.8.1946, L. G. Romell (U). — 
Bäl: på gränsen mot Hejnum, 3.10.1953, O. Andersson & B. Pettersson 
(OA, BP). — Eskelhem: nära gränsen till Tofta, i barrskog, 7.6.1911, 
A. Hannerz (U). Hall: 1 km S om Westöö, 8.10.1953, O. Andersson & 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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B. Pettersson (OA, BP). —Hörsne: Nybjärs, örtrik barrskog på Ancylus- 
vallen, tillsammans med Corlinarius caesiocyaneus, C. alrovirens, C. odorifer,
C. calochrous och Lepiota ignipes, 7.10.1953, O. Andersson & B. Petters
son (OA, BP). —Kräklingbo: Torsburgen, N-sidan, i granskog, 23.9.1945, 
P. Gustavsson & B. Pettersson (S); d:o, i Eurhynchion, 2.6.1955 (fjol- 
årsex.), B. M. P. Larsson (1); Torsburgen, nära Rindarhule, nedanför 
branten, 19.6.1943, G. Degelius (U). — Lummelunda: Etebols, 25.9. 
1949, E. Th. Fries (U); S om Nyhamns fiskeläge, barrskog, 8.10.1953, 
O. Andersson & B. Pettersson (OA, BP); utan närmare lokalangivelse, 
1889, K. Hedbom (Fries 1912, 1921). — Othem: Othem, 11.4.1896 och 
maj 1896, M. Östman (S). — Tofta: SÖ om Gnisvärd, sluten tallskog på 
flygsand, bildande en ring om ca 60 ex., 3.11.1946, B. Pettersson (U); 
granskog ovan Gnisvärd, 10.5.1950, E. Th. Fries (U); Gnisvärd, 5.10.1950, 
E. Th. Fries (U). — Visby: Visby, 10.10.1899, J. Hammer (S). Väster- 
hejde: Korpklint och strax N därom, ett par ställen i granskog (riklig), 
8.6.1943, G. Degelius (U); Axelsro, 2.11.1949, E. Th. Fries (U). — 
Västkinde: ovan Brucebo, intill tallstubbe, 30.10.1949, E. Th. Fries (U); 
Nors, örtrik barrskog, 8.10.1953, O. Andersson & B. Pettersson (OA, 
BP); utan närmare lokalangivelse, sept. 1941, B. Cortin (S). —• Gotland, 
utan lokaluppgift: »I skogen mellan Visby och Lummelunda, aug. 1889, 
K. FIedbom» (U); »Gotland, K. J. Lönnroth».

Halland.
Släp: Särö, 12.11.1933, F. Jonsson (U).

Bohuslän.
Marstrand: Kungsparken, 14.10.1929, H. Eneroth-Bergkvist (comm. 

C. Th. Mörner) (U); S:t Eriks park, 14.10.1929, H. Eneroth-Bergkvist 
(comm. C. Th. Mörner) (L, U); d:o, 21.8.1929, Linnea Mörner (L); 
»Prope oppidem Marstrand», sept. 1933, Maj Lindström (G).

Västergötland.
Medelplana: Råbäcks hamn, barrskog S om hamnen, i Eurhynchion, 

1953-56, B. M. P. Larsson (U).

Uppland.
Solna: Haga parkstrand, okt. 1887, H. Kugelberg (S); Hagaparken, 

17.10.1924, E. Ingelström (S); d:o, 6.10.1936, B. Cortin (S); d:o, 14.9. 
1946, S. Rundquist (S). — Stockholm: S. Djurgården, strax S om Bell- 
mansro, 30.8. 1952, Alice Hellström (U); d:o, ö om Rosendals slott, 
2.11.1952, Alice Hellström (U); Skanstull, in arvo graminoso juxta viam, 
1886, G. A. Askegren (U). — Uppsala: Slottsbackens ö-sluttning, 7.10. 
1935, A. Swahn (U). — Vallentuna: Vallentuna, hösten 1936, B. Cortin 
(S). — Yttergran: Bålsta (Ingelström 1940). — Älvkarleby: Billudden, 
ett flertal kollekter 1945 och senare, C. G. Alm, G. Sandberg, R. Santesson 
m.fl. (U) (Sandberg 1940, Fåiirteus & Stenlid 1954). — Ö. Ryd: Boge- 
sund, 19.9.1946, B. Cortin (S).

Växtbiologiska institutionen, Uppsala, mars 1958.
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ON SOME SWEDISH FRESHWATER 
HYPHOMYCETES.

Preliminary Notes. 

BY

SVEN NILSSON.

The study of the freshwater flora has on the whole for long been 
concentrated upon Phanerogams and Algae, and, to some extent, 
upon the Phycomycetes. During the last few years, however, attention 
has more and more been paid to the fungus flora since it became 
evident that aquatic fungi of other groups were more common than 
previously supposed. The Phycomycetes are as regards the number 
of species the dominating group among the freshwater fungi, but a 
lot of species representing other groups have now been found and 
studied. In recent years an extensive literature on aquatic Fungi 
imperfecti, especially representatives of the Hyphomycetes, has ap
peared (Ingold 1942 etc., Van Beverwijk 1953, Ranzoni 1951, 
1953, 1956, Waid 1954). Some freshwater members of this group are 
especially interesting as regards their spore-shape and mode of 
dispersal.

Reinsch (1888) was certainly the first to find and picture a fungus 
undoubtedly belonging to the group here treated, namely Tetra- 
cladium setigerum. He described it however as a variety of the 
plankton alga Cerasterias raphidioides. De Wildemann (1893, 1894, 
1895) described four species: Tetracladium marchalianum, Fusarium 
elongatum (now Anguillospora longissima), Clavaripopsis aquatica 
and Lemmeniera aquatica, but in his figure in the first paper (1893) 
there are also conidia of other species to be found. After de Wilde
mann T. marchalianum was described and pictured several times by 
many authors who mostly placed it in algal genera (Asterotrix, 
Cerasterias, Phycastrum). This was probably to some extent due to 
de Wildemann’s figures which belonged to different species, some 
undoubtedly algae. Karling in 1935 cleared up this remarkable

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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confusion and synonymy and pointed out its fungal characteristics. 
However he did not recognize that he was dealing with two species of 
Tetracladium (T. Marchalianum and T. setigerum). In 1906 Kegel 
described another aquatic hyphomycete Varicosporium elodae and 
1912 Grove described and pictured a fungus Tridentaria setigera 
unmistakably the same as pictured and described by Reinsch (1888) 
and placed by Ingold (1942) in Tetracladium. Except for the six 
species mentioned above, no other species of our fungus group were 
known until 1942. In Ibis year Professor C. T. Ingold, England, 
published his excellent paper “Aquatic Hyphomycetes of decaying 
leaves”. In this work he describes 16 species of freshwater Hypho
mycetes of which 10 were not known before. During the period 1942- 
1957 he added new species. In 1953 V. Ranzoni, California, published 
a paper with descriptions of 22 Californian species of aquatic Hypho
mycetes of which four were unknown before. Thus the total number 
of this special type of Hyphomycetes hitherto named is 32 species 
belonging to 18 genera. Except for the investigations carried out by 
Ingold in England (and to some extent in Ireland, Switzerland and 
Nigeria), by Ranzoni in California, and for the sparse notes in the 
literature previous to these authors we know nothing about the 
distribution, ecology, etc. of this fungus group.1 From Scandinavia 
there are few and uncertain notes in the literature. Printz (1914) 
found Asterotrix longispina and Cerasterias raphidioides in Norway. 
Roth these names are used in the literature for species of Tetracla- 
dium. Whether Printz’s specimens belong to any of our fungi or to 
some algae, can be questioned. Ström (1923) mentioned Asterotrix 
microscopica (another synonym for spec, of Tetracladium) from 
Sarek. This must however be a fungus belonging to another group. 
Skuja has found Cerasterias raphidioides ( = species of Tetracladium) 
in two lakes in Uppland, Sweden. Willen (in manuscr. 1958) while 
engaged in algal investigations in lakes in Uppland, 1955-1957, 
found conidia of 10 species of lacustrine Hyphomycetes in plankton 
samples. In 1955 the author started investigations of Swedish fresh
water Hyphomycetes. During 1956 and 1957 hundreds of waters of 
many types were examined in various parts of Sweden. The investiga
tions were concentrated in the Uppsala region and in the northeastern 
part of Småland (Hallingeberg parish). To some extent, however,

1 While these notes are being printed a new paper on aquatic Hyphomycetes has 
appeared, published by K. Tubaki. In this paper the Japanese species ol our group of 
fungi are treated. Three new species are described.
Si>. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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waters in other parts of Sweden were investigated (Lappland, Norr
botten, Östergötland, Västmanland).

The fungi in question occur submerged in almost all types of 
waters from ditches and small streams to pools and lakes. Streams 
with clear water and with good aeration seem to be particularly 
suitable. Even in brackish water (3% O) in eastern Uppland conidia 
were found in abundance. Whether washed out from streams or 
not cannot yet be stated. The Hyphomycetes grow on quite variable 
substrata. Thus Ranzoni mentions such curious substrata as paper, 
onion scales and peach stones. However the substratum most suit
able is decaying leaves and especially such leaves as have only the 
vascular system left. Leaves of Alnus seem to be most favoured and 
perhaps quite naturally, since they are most common in the Swedish 
waters generally bordered by trees and shrubs of that genus. How
ever the fungi have also been found growing on leaves of Acer, Salix, 
Quercus and Betula, but only a few times on other substrata.

In collecting, samples of leaves were taken from the bed of the 
pool or stream or from barriers where leaves and twigs always ac
cumulate. The leaves were put in shallow petridishes with clean 
water. After one day or even earlier conidiophores and conidia in 
all stages were found growing out from the leaves and could be 
studied under low microscope power. Suitable pieces of leaves were 
also cut out and put on slides to be studied under higher power. 
When put on slides with lactic blue the Hyphomycetes were easy to 
study and this liquid does not seem to change the fundamental 
morphological characteristics of the fungi. Foam and scum often 
accumulated near stones, twigs or other barriers in small streams 
were also collected. In samples of such scum, conidia of hypho
mycetes of many species were found in abundance and gave good 
information concerning the species occurring in the water in question. 
No pure cultures were made and all investigations were carried out on 
living material and to some extent on lactic blue slides. All drawings 
in this paper are made from living fungi.

The lacustrine Hyphomycetes here treated have a well-developed 
hyaline, branched and septate mycelium running mostly in the 
petioles and main veins or along the margins of the decaying leaves. 
The mycelium is difficult to trace on living material. From the hypha, 
conidiophores grow out at right angles. From these conidiophores 
one- to many-celled conidia are freed as soon as matured.

As the Swedish species agree well with Ingold’s and Ranzoni’s
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descriptions and as all are treated in detail by those authors, only 
short notes with descriptions of the diagnostic characteristics based 
on Swedish material are given here.

The disposition of the species follows the key proposed by Ranzoni 
(1953).

The terminology follows that used by Ingold and Ranzoni and 
based on Veuillemin (1910, 1911), Mason (1933, 1937), and 
Langeron (1945).

Dactylella aquatica (Ing.) Ranz.

Farlowia 4 (3): 353-398 (1953). — Fig. 1 a.

Syn: Piricularia aquatica Ing., Trans. Brit. Mycol. Soc. XXVI: 107. 1943.

This fungus was described by Ingold (1943 a) under the binomial 
name Piricularia aquatica. Ranzoni (1953) removed it from P. and 
placed it in Dactylella. The best-known members of that genus are 
the nematode-attacking fungi, but it also includes other, saprophytic 
species with similar conidiopores and conidia.

D. aquatica has been found growing only a few times but during 
the winter months it has been repeatedly observed in scum. In culture 
Ingold (1943 a) found that it produced aerial conidia, not very dif
ferent however from aquatic conidia.

Mycelium hyaline, branched, septate. Aleuriophore septate, 30- 
70 x 2-3 /Lt. Aleuriospore hyaline, limoniform, sometimes more or 
less elongated, 20-35 /x x 10—15 /x, 1-septate (near the base) or 
sometimes 2-septate with the middle cell largest.

Anguillospora longissima Ing.

Tran?, Brit. Mycol. Soc. 25: 398 (1942). -— Fig. 1 b.

De Wildeman (1893) pictured this fungus and described it under 
the name Fusarium donqatum. The specific epithet had however 
been used for another species and Saccardo & Sydow (1899) changed 
the name to F. longissimum. As there is a fundamental difference in 
spore-liberation between Fusarium and the fungus in question, 
Ingold (1942) removed it from Fusarium and proposed the name 
Anguillospora longissima.

Though common in England and California, A. longissima has 
not been found in abundance in Sweden. It has mostly been collected 
in lakes. In scum samples it occurs very sparingly.

Mycelium hyaline, branched and septate, bearing septate, usually 
short aleuriophores, 30-150 x 2-3 /i. Aleuriospore terminal, usually 
Su. Bot. Tidskr., 52 (1958): 2
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a

Fig. 1. a, Dactytella aquatica; b, Anguillospora longissima. x 500.

curved or sigmoid (spiralized) and septate, 150-250 x 4-5 p in the 
middle region and tapering to its ends. The conidia is separated from 
the aleuriophore by the break-down of a separating cell (Ingold 
1942, Ranzoni 1953), or by a rounding-off process.

Articulospora tetracladia Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 25: 327 (1942). — Fig. 2 a.

Rich crops of this fungus have been found usually in oligotroph 
lakes and ponds from spring to autumn.

Mycelium is hyaline, branched and septate. Aleuriophore branched 
and septate, 50-150 x 2-3 p, bearing one to many aleuriospores, 
which consist of four divergent arms. The arm attached to the aleurio
phore is septate, 20-35 x 2—3 p, the other three arms, inserted at 
the upper end of the first arm, are 20-60 p long, 2—3 p wide, one of 
them usually longer than the other. All the arms are septate and 
have an isthmus at their joining point with the first formed arm.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 2. a, Articulospora tetracladia; b, A. inflala. x 300.

Articulospora inflata Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 27: 35 (1944). — Fig. 2 b.

This species has heen found only sparsely in lakes and pools in 
Uppland and Småland together with A. tetracladia. However, as it 
resembles that species very closely, it may sometimes have been 
overlooked. No conidia were observed in scum samples.

Mycelium hyaline, septate and branched. Aleuriophore simple or 
sparingly branched, 30-50 x 2-4 p, terminally producing an aleurio- 
spore, consisting of a main part continuous with the aleuriophore 
and flexed at an angle like a boomerang. At a distance of 40-70 p 
from the base there is a septum and below that on the outer side of 
the point of flexure a swelling is formed. From that swelling two 
divergent arms originate, 50-120 x 3-4 p, with a narrow isthmus at 
their point of origin. The main part, above the swelling, forms a 
long arm, 70-120 x 3-4 p.

Tetracladium marchalianum De Wild.

Ann. Soc. Beige Microsc. 27: 34 (1883). — Fig. 3 a-d.

As already mentioned above, this very beautiful fungus has been 
described several times and has often been placed among the algae. 
There is a confusion of many algal and fungus genera. In addition, 
So. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 3. a—d, Tetracladium marchalianum. a, Conidiophores with conidia attached; 
b, conidia; c, abnormal conidium; d, schematic conidium; e, T. setigerum. x 500.

previous to Ingold’s investigations (1942) it was also confused with 
another clearly different species of the same genus, T. setigerum. 
Detailed notes on this species are given by Karling (1935) and 
Ingold (1942).

T. marchalianum has been found in Sweden throughout the year
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 2
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and seems to be one of the commonest water fungi in streams with 
good aeration. Some conidia and growing specimens were found as 
far north as Lake Torneträsk, Lappland. Leaves of Alnus glutinosa 
having this species growing in abundance on all petioles and main 
veins were found throughout the year. In petridishes with scum 
samples it was dominant and its conidia sometimes covered the 
bottom of the dish.

Mycelium hyaline, branched and septate. Aleuriophore hyaline, 
simple or branched, 50-200 p long, forming aleuriospores, consisting 
of a main part, 20-40 x 1-2 p at the base, widening to 3-6 p at the 
upper end where a knob, 5-7 x 4-6 p is formed, separated by a 
septa. Below the septa three arms are inserted. Two of these are 
30—55 x 2—4 ix. The third arm is two-celled, 10-20 x 2-4 p and has 
a branch, 15—30 x 2—3 jx, inserted just below the septa. The conidia 
are produced in basipetal succession. The branched arm is described 
by Ingold and Ranzoni as an arm with a two-celled knob. However 
this description gives a wrong idea of the conidia and is not in agree
ment with the figures given by the same authors. As seen in the 
schematic conidium and in abnormal conidia (Fig. 3 c) the charac
teristic way of branching in conidiophores etc. of the fungi belonging 
to this group, is continued in the conidium.

Tetracladium setigerum (Grove) Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 25: 371 (1942). — Fig. 3 e.

This species has been confused with T. Marchalianum and thus it 
is subject to the same systematical confusion as that species. Grove 
(1912) described conidia of our fungus under the name Tridentaria 
setigera. Ingold (1942) placed it in Tetracladium.

T. setigerum has been found in Uppland especially in the late 
autumn and winter and it occurs in abundance in scum together 
with T. marchalianum, although that species is more common.

Mycelium hyaline, branched and septate, bearing hyaline, septate 
aleuriophores, 30—100 p long, simple or sparingly branched. Aleurio
spores consisting of four arms and two (three) elongated processes. 
The arm attached to the aleuriophore is 2- to 3-celled, 15—25 x 3—6 p 
wide at the upper end, tapering to <1—1 p at the base. Its upper 
continuation forms a fmger-like process which branches off another 
such process. These structures are 1- to 3-celled, 10—20 x 3—6 p. 
Below the processes three arms originate. Two of them are 30-40 x 
2—6 p at the base, tapering to< 1-1 p. The third arm is 1- to 3-celled 
So. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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with a branch, 20-30 x 2-4 [a at the base tapering to< 1-1 /a, running 
out below the first septum. Above the branch this arm forms a process 
of the same shape as mentioned before. The conidia are formed in 
basipetal succession.

Tricladium splendens Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 25: 385 (1942). — Fig. 4 a-b.

This fungus has been found in several waters in Uppland as well as 
in Småland, but only once has it been observed in abundance. It 
seems to vary very much in size. Some specimens have a very long 
and slender conidiophore, producing conidia with narrow arms. 
Other have a very short conidiophore with shorter and broader 
conidia.

Mycelium hyaline, branched and septate. Conidiophore simple, 
30-180 /1 long, 2-4 [i broad, forming an aleuriospore. This is terminal, 
hyaline and septate, consisting of a slightly bent main axis, 50-125 x 
3—6 [A at the widest part, and tapering to its end. From this axis two 
divergent arms are formed, 25-80 x 4-6 // at the base, tapering to

Fig. 4. Tricladium splendens. a, Conidiophores in various stages of development;
b, conidia. x 400.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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2 p. The arms are separated from the main part by a small isthmus. 
One of the arms originates 15-30 p from the base of the main axis, 
the other 10-25 p apart from the first.

Triscelophorus monosporus Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 26: 148 (1943). — Fig. 5 a-b.

Ingold has found this fungus only once in England on one leaf 
in a collection where other species of this fungus group occurred in 
abundance. He mentions it from West Africa and Ranzoni found it 
to be common in California. However it seems to be one of the 
rarest members of our Hyphomycetes. In Sweden T. monosporus 
has been collected only once during the summer of 1956 in Lake 
Långrammen, northeastern Småland. Here it was growing on some 
alder leaves; not on the petioles or veins, however, but on the margins 
of the leaves.

Mycelium hyaline, branched, septate, bearing simple, usually 
short aleuriophores, 20—100 x 1—2 p. Aleuriospores terminal, consist
ing of a main axis, continuous with the aleuriophore, 30—50 x 3—6 p 
near the base, and tapering to the upper end. Above the truncate 
part there is usually a septum, indistinct and difficult to observe in 
the matured conidia. Just below the septum, 3-6 p from the base of 
the conidia, three divergent arms arise at the same level. Arms 
25-40 x 2—3 p, broad near the base, tapering to the end, and having 
a narrow isthmus at their point of origin.

Clavariopsis aquatica De Wild.

Ann. Soc. Beige Microsc. 19: 197 (1895). — Fig. 5 c-d.

This fungus seems to be very common in Sweden throughout the 
year. It was found growing on leaves of Alnus glutinosa in lakes and 
streams of all types.

Mycelium hyaline, branched and septate. Aleuriophore hyaline, 
septate 50—250 p long, rarely branched, terminally forming aleurio
spores which consist of a broad Tclavate, two-celled part, 30-40 p x 
10-15 p broad, tapering to 3—4 p at the base and with three divergent 
arms, 40-75 p x 2 p, running out from the apex.

Tetrachaetum elegans Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 25:337 (1942). — Fig. 7 a.

This elegant fungus seems to be rare in Sweden. It has been found 
growing only once, in Lake Anderssvedjeviken in Uppland, on 
leaves of Alnus. Conidia have never been seen in scum.
So. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 5. a-b, Triscelophorus monosporus. a, Conidiophores with conidia in various stages 
of development; b, conidia. c—d, Clavariopsis aqualica. c, Conidiophore with conidium

attached; d, conidia. x 500.

Aleuriophore hyaline and simple, 50—100 long, forming aleurio- 
spores, consisting of a main axis, 200-300 p long, and two lateral, 
divergent, more-celled arms, 100-150 x 2-3 [i, inserted at Ihe middle 
of the main axis. The conidium is, according to Ingold and Ranzoni, 
released by the break-down of a separating cell.
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Fig. 6. Margaritispora aquatica. a, Conidiophore and conidia developed near the surface; 
b, conidiophore and conidia developed completely submerged; c, conidiophore with 

phialides that have pierced the surface of the water, x 800.

Magaritispora aquatica Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 25: 347-353 (1942). — Fig. 6a-c.

Conidia of this fungus, quite resembling a Penicillium, occurred 
very often in scum taken from small, shattered streams in the Uppsala 
region. In streams of the same type in Småland it was found growing 
in abundance on leaves of Alnus. Two kinds of conidia are produced. 
When growing in shallow water the conidia borne just under the sur
face or on phialides which pierce the surface are + reniform or broadly 
fusiform. Lots of such conidia are found clumped together on the 
Su. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 7. a, Tetrachaetum elegans; b, Flagellospora curuula, conidiophores and conidia in 
various stages of development, x 500.

water surface in dishes with this fungus. The conidia borne sub
merged are ± tetrahedal to sub-spherical.

Mycelium hyaline, branched and septate. Conidiophores 100- 
400 p x 2-4 p hyalin, branched, with up to 75 branches, each of 
them bearing one to many phialides, and thus forming a clump, 
50—100 p in diam., in the upper end of the conidiophore. In relatively 
deep water the phialospores produced are + tetrahedal to sub- 
spherical, 8-12 p x 8-10 p. When produced in very shallow water 
the phialides are curved and liberate phialospores, sometimes aerial.
I hese phialospores are elongate to broadly fusiform or reniform,
10-25 x 5-7 p.

Flagellospora curvula Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 25: 402 (1942). — Fig. 7 b.

1 his fungus has been found in abundance especially during the 
late autumn and winter, but also during the summer months. It has 
only been collected in streams with good aeration. Tetracladium 
marchalianum and F. curvula are usually found together.

Mycelium hyaline, branched, septate. Conidiophore short, septate 
and always branched, 20—30 x 1—2 p, usually forming a great 
number of phialides, 10-20x2-3 p. Phialospores, uni-cellular, 
filiform (anguilluliform) and usually spiralised, 75-150 x 1-2^ in the 
middle and tapering to the ends.

Ranzoni (1956) reported the find of the perfect state of another 
species of Flagellospora, F. penicillioides. He described it under the 
binomal Nectria penicillioides.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2



304 SVEN NILSSON

Fig. 8. a, Ileliscus slellatus; b, Heliscus aquaticus; c, II. longibrachiatus. x 600.
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Heliscus aquaticus Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 25: 367 (1942). — Fig. 8 b.

This fungus was found only a few times in some waters in the 
Uppsala region and mostly as spores in scum during the autumn.

Mycelium hyaline, branched and septate. Conidiophores hyalin, 
and usually simple, 40-50 p long, bearing phialides, 20-40 p long. 
Phialospores, hyalin 2-celled ± clavate, 25-35 p x 4-5 p, with three 
short divergent processes, 2-8 p x 3-4 p at the base and abruptly 
tapering. When produced on phialides which pierce the water surface, 
there are no processes formed, and the conidia are 2- to 3-celled + 
cylindrical to rod-shaped, 25-35 p x 4-5 p.

Heliscus longibrachiatus Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 25: 360 (1942). — Fig. 8 c.

Only in one place, a pool in Uppsala, was this species of Heliscus 
found growing. However conidia occurred several times in samples 
of water taken mostly from lakes and pools.

Mycelium hyaline, branched and septate. Conidiophores simple 
consisting of a phialide, 10-25 x 2-3 p, from which are produced, 
in basipetal succession, one-celled ± clavate phialospores, 10-25 x 
2-4 p, tapering lo 1-2 p at the base, and with three divergent arms, 
15-30x 1 p, which are inserted at the truncate apex.

Heliscus stellatus Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 40: 155-158 (1957). — Fig. 8 a.

Ingold (1942) pictured, among a number of spores not identified, 
a conidium belonging to this species. In 1955 he found it growing and 
published (1957) a description of it. However it was undoubtedly 
pictured by de Wildemann in his 1893 paper, but among the conidia 
belonging lo Tetracladium. In Sweden in 1955, spores of H. stellatus 
were found in a pond in Uppsala and later conidia were often 
observed in scum and plankton samples, mostly in winter.

The conidia of H. stellatus sometimes very much resemble those 
of H. longibrachiatus, sometimes those of H. aquaticus, but the three 
species are nevertheless easy to separate from each other. The four 
arms of the conidium belonging to H. stellatus resemble four cones 
of nearly the same size, which are joined at their bases. In H. 
longibrachiatus the arms are narrow and elongated and in H. 
aquaticus they are bud-like or absent.

Mycelium hyaline, septate and branched. Conidiopliore mostly
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 9. a, Alatospora acuminata, conidiophore and conidia; b, Lemmoniera aquatica, 
conidiophores with conidia in various stages of development; c, conidia. x 500.
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simple, bearing a one-celled, hyaline phialospore, consisting of a 
main part, 10—15 x 6—8 p at the upper end, and tapering to 1—2 p at 
the joining-point of the arms. There are three conical arms running 
out from the upper end, 5-10 x 3-4 p, tapering to 1—2 p.

Alatospora acuminata Ing.
Trans. Brit. Mycol. Soc. 25: 381 (1942). — Fig. 9 a.

This beautiful fungus has been found in several waters throughout 
the year. Conidia occurred in scum especially during the autumn and 
winter, but never in quantities. A few conidia were found in Lake 
Laksjön, Abisko, Lappland.

Mycelium hyaline, branched and septate. Conidiophore simple or 
branched, 10—30 x 2—3 p, bearing one to many phialides, 10—15 x 
2-4 /1. Each phialide produces in basipetal succession one-celled 
hyaline phialospores, consisting of a main boomerang-shaped part, 
20—60 x 2—4 p in the middle region, tapering to the ends. From one 
side of the broader middle two arms run out, 10—30 p x 1—2 p, 
tapering to the end.

Lemmoniera aquatica De Wild.
Ann. Soc. Belg. Microsc. 18: 143 (1894). — Fig. 9 b-c.

This fungus seems to be one of the most common freshwater 
Hyphomycetes in Sweden and has been found in abundance in all 
types of waters throughout the year. The morphology agrees quite 
well with earlier descriptions. However, there seem to be variations 
in the morphology. Some specimens have short and wide coni- 
diophores and a lot of small conidia attached at the same time, 
others have very high and fine conidiophores, bearing only a few 
conidia.

Mycelium hyaline, branched, and septate. Conidiophores hyaline, 
branched or simple, 50-400 p x 3-8 p, forming at the tip one to 
many phialides, which are producing phialospores in basipetal 
succession. Phialospores hyalin, consisting of four + equally long, 
divergent arms, 25-80 p x 2—5 p. One of the arms is in continuation 
of the longitudinal axis of the phialide and mostly longer than the 
other. The phialospores are inserted on the phialide at the point 
where the four arms unite.

Varicosporium elodae Kegel.
Ber. d. d. bot. Ges. 24: 213 (1906). — Fig. 10 a-b.

This species, first found and described by Kegel (1906) from 
dead stems of Elodea, seems to prefer small stagnant waters, and has
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Fig. 10. Varicosporium elodeae. a, conidiophore; b, conidia. x 300.

been found especially during spring and summer in abundance in 
pools in Uppsala. No conidia have been seen in scum samples.

Mycelium hyaline, branched, septate. Conidiophore simple and 
septate, 50-250 x 2-3 fi bearing one to several branched radula- 
spores, one being terminal, the other lateral. The radulaspores consist 
of a main axis, 50-125 x 2-3 ji, with one to many lateral branches 
mostly developed on one side of the main axis. These branches may 
again branch in the same way. Each radulaspore and each branch 
has a narrow isthmus at its point of origin.

Bessey (1939) isolated this fungus from soil and Waid (1954) 
from the root surfaces of beech grown in woodland soils.

In scum and plankton samples several conidia belonging to other 
genera and species than those described above have been found. 
They have not been observed growing. Some of them could be 
identified with known species.

Lunulospora curvula Ing.
Trans. Brit. Mycol. Soc. 25: 404 (1942). — Fig. 11 a.

Conidia of this species were found in plankton samples from lakes in 
Uppland. They are unicellular, crescent curved or sigmoid (slightly spi- 
ralized), 60-90 x 4-6 fi wide in the middle region, tapering to the ends. 
Sv. Dot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Fig. 11. Conidia of species not found growing, a, Lunulospora curvula; b, Tricladium 
anomalum; c, Tetracladium maxilliformis. x 500.

Tricladium anomalum Ixg.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 26: 111 (1943). Fig. 116.

Conidia undoubtedly belonging to this species were found in Lake 
Bredsjön, Uppland. Conidium branched and septate, having a main 
axis, 150-200 x 3-5 /j, often curved at angle at the point of origin 
of the branches. There are two to three branches, originating at a 
distance of 20-30 fx from each other, and each of them being 75- 
100 x 3-5 n at the base, tapering to 1-3 fx at the end.
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Fig. 12. a-f. Conidia of unidentified species, x 600.

Tetracladium maxilliformis (Rostr.) Ing.

Trans. Brit. Mycol. Soc. 25: 371 (1942). — Fig. 11c.

This species was originally described by Rostrup (1894) under 
the name Titea maxilliformis. Ingold (1942) removed it from Titea 
and placed it in Tetracladium. The spores have a striking resemblance 
to T. setigerum. There are, however, several clear differences in detail 
pointed out by Ingold (Trans. Rrit. Mycol. Soc. 35: 159-161, 1952).

Conidia of T. maxilliformis were found in scum samples from a 
So. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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stream in Uppland, together with T. marchalianum and T. setigerum. 
The conidium is attached to the conidiophore by a relatively short, 
septate and blunt part, which in its upper continuation forms a 
finger-like, septate process, 10-15 x 2-3 g. At a distance of 5—10 g 
from the base of the first-formed part two arms originate. One of 
them is septate, and becomes another elongated process of the 
same shape as that mentioned above and has a mostly recurved 
branch, 25-30 x 2-3 g wide at the base, rather gradually tapering to 
< 1-1 g at its end. The other arm is 20-40 x 2-3 g at the base, 
tapering to < 1—1 g at the end, and is slightly recurved.

In Fig. 12 a—f are pictured conidia belonging to unidentified species. 
A most curious shrimp-like type of conidium (a) was found in a 
pool in the Botanical Garden in Uppsala. Ingold (1952 a, p. 159, 
Fig. 1 d) pictured a conidium undoubtedly belonging to the same 
species. Conidia having three to six arms were observed. A 3-celled 
type of conidium with an elongated, tapering process was found in 
another pool in Uppsala. It seemed to be related to Dactylella 
(Piricularia Ingold 1943 a p. 108). The remarkable conidium shown 
in Fig. 12c was found by T. Willen in a plankton sample from a 
cold spring. It quite resembles a complex of conidia of Tricladium 
splendens. Ingold (1952a, p. 159, Fig. lb) pictures the same coni
dium from ditch scum. In several scum samples with many species 
of Hyphomycetes represented, conidia with a striking resemblance to 
species of Anguillospora were observed (Fig. 12 d). The curved or 
sigmoid structure was 100-t50 x 8—12 g, tapering to 2—3 g at its ends. 
The specimen pictured in Fig. 12 e has been seen only once. It 
resembles to some extent a spore pictured by Ingold (1952 a, p. 159, 
Fig. 1 f). In pools in Uppsala together with Varicosporium elodae and 
Articulospora tetracladia a type of four-armed conidia (Fig. 12 f) was 
found in abundance. Ingold (in litt.) supposed them to be abnormal 
conidia of Articulospora tetracladia. However the manner in which 
the arms originate and the abundance of conidia found does not 
speak in favour of this.

The group of aquatic Hyphomycetes described above are suggested 
to have a world-wide distribution, and many of its members dominate 
the water-flora where they occur.

Among the species belonging to known genera which have been 
found in Sweden, Tetracladium marchalianum, Lemmoniera aquatica, 
Tetracladium setigerum and Flagellospora curvula are the most com-
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Fig. 13. Conidia of Swedish freshwater Hyphomycetes drawn to the same scale. 
a, Heliscus stellatus; b, Heliscus aquaticus; c, Heliscus longibrachialns; d, Clavariopsis 
aquatica; e, Dactylella aquatica; f, Margaritispora aquatica; g, Lunulospora curvala; 
h, Flagellospora curvula; i, Anguillospora longissima; /, Alatospora acuminata; k, 
Tricladium splendens; l, Tetrachaetum elegans; m, Tetracladium seligerum; n, Tetra- 
cladium marchalianum; o, Tetracladium maxilliformis; p, Varicosporium elodeae; 
q, Triscelophorus monosporus; r, Lemmoniera aquatica; s, Articulospora inflata; t, 

Articulospora letracladia. x 400.

mon. Some other species seem, however, to be rare or to require a 
special biotope. Thus Triscelophorus monosporus, Tetrachaetum 
elegans and Tricladium anomalum have been found only once. At the 
moment it is, however, difficult to state definitely anything about the 
distribution or ecology of these fungi, since the investigations hitherto 
made are not extensive enough and deal with relatively small areas. 
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Fig. 14. Vegetation of Hyphomycetes on the main vein of a leaf of Alnus glutinosa. 
Conidiophores and conidia of Tetracladium marchalianum, Flagellospora curvula and 

Clavariopsis aquatica can be recognized, x 600.

Though no systematic search for Hyphomycetes has been under
taken, a great number of waters in the Uppsala and Västervik 
(northeastern Småland) regions have been examined. Almost every
where—in small pools, ditches, streams, and lakes—one or many 
species were found, and often in abundance. The most suitable 
substratum for these fungi, decaying alder leaves, is to be found 
during the whole year in nearly all waters. Newly fallen and skele
tonized leaves are preferred. On fully skeletonized old leaves heaped 
for years in very oligotroph lakes in Småland only one species could 
be found, namely Articulospora tetracladia. In fast-flowing streams 
with good aeration there is always a rich crop of our fungi. Some 
species like Tetracladium marchalianum, Flagellospora curvula and 
Margaritispora aquatica seem to prefer rapid streams and are very
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abundant in such waters, others prefer stagnant water. At a very 
stony part of the coast of Lake Mälaren, Uppland, often scoured by 
the water, every newly-fallen leaf found had an abundant growth 
of Tetracladium marchalianum. Very few algae, and no other species 
of fungi could be found. On the contrary, in temporary pools in 
Uppsala, often filled with twigs, heaps of leaves and other debris of 
all kinds, such species as Lemmoniera aquatica and Hdiscus longi- 
brachiatus were common. In scum and foam, always found in all 
fast-flowing streams, there is a natural accumulation of diaspores. 
There are thousands of conidia in a very small amount of such scum. 
Thus, if the water from approximately 1 dm3 scum is poured out in 
a shallow petridish, conidia completely cover the bottom of the dish.

As stated by Ingold (1942) the spore developed, liberated and 
dispersed below the water is to be considered a certain biologic 
type—“aquatic spore”—to be put on a level with “dry-spore” and 
“slime-spore”, the later terms claimed by Mason (1937). There is 
a high degree of differentiation into special spore-forms. This seems 
to have gone in two directions: 1) to an elongated (filiform) and 
curved (spiralized) spore, 2) to a branched, mostly tetraradiate spore. 
With regard to the development of the spore there are two fundamen
tal types, phialospores and thallospores. Ingold (1954 ft) pointed out 
the very curious fact that in our special group of fungi there are 
pairs of genera, each consisting of one with thallospores and another 
with phialospores. Both, however, develop the same spore-form. 
The commonest spore-type is the tetraradiate, in its most regular 
form represented by Lemmoniera aquatica.

This type, varied by the forming of processes, dislocating of the 
branches etc., must be suggested to have some advances in the 
aquatic biotope. It is reasonable that the branches act as suspending 
organs, entangle and anchor the conidia, and finally attach it to 
the substrata. In the same way the elongated or sigmoid conidium 
is dispersed and entangled very easily. Both types of conidia are 
also to be found in other groups of aquatic fungi. Thus in marine 
aquatic ascomycetes the filiform and spiralized spore occurs in 
Halophiobolus, and in Orbimyces spectabilis there is a type of tetra
radiate diaspore which in addition to a spherical part has divergent 
arms, quite resembling the conidia of Lemmoniera aquatica. Even in 
some species of the brown alga genera Sphacelaria there are produced 
tetraradiate, vegetative propagules resembling the conidia of our 
aquatic Hyphomycetes. The conidia flow very easily and even the 
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minute movement of liberation is enough to carry the conidia 
some distance away. In dishes which are left unmoved for some 
days, the conidia from growing Hyphomycetes are always found 
some distance away from the specimens liberating them. In the 
tips of the branches some substance seems to be liberated. Thus, 
after reaching the substratum, the conidium attaches and cannot 
without force be blown away. When the conidium germinates, some 
sort of appressoria are often formed. The conidia germinate very 
easily and the germination starts in the ends or in the tips of the 
branches; if the conidium is septated, hypha grow out from each cell.

On the whole the conidia seem to be very resistant. They endure 
being dried and frozen. In a stream in Uppland, frozen scum was 
collected during the month of December. After one day in a dish 
nearly all the conidia present germinated. The production of diaspores 
of our fungi seems to be very high. The conidia produced from a 
leaf with a rich crop of Tetracladium marchalianum on the veins 
after two or three days cover the bottom of the dish in a density 
around the veins of 500—600/mm2.

As pointed out by Ranzoni (1953) the aquatic Hyphomycetes seem 
to have some “holding-over mechanism”. They are, as mentioned 
above, often found in temporary pools, dried out during the summer. 
On leaves collected from beds of such pools or from dried debris 
washed up along the coast of a lake, conidiophores and conidia 
grew after the leaves were put in water. In some species, as found in 
cultures by Ingold (1942) and Ranzoni (1953), sclerotia, chlamydo- 
spores and thick-walled, pigmented hypha are formed.

There are many interesting problems concerning the group of 
fungi here treated, especially with regard to their evolution and 
ecology. In his work “Dispersal in Fungi” Ingold places them 
among re-migrant aquatic fungi (migrated from land back to water). 
Then we may ask if all of the species have become highly differ
entiated for their new biotope, or if there are some more primitive 
and less specialized types among them. The hitherto known species 
form a striking biological unit, having a similar ecology, spore- 
formation, liberation and dispersal. However, it is most probable 
that this is due to parallel evolution and that we are dealing with 
species, which in their perfect state—if there is such a state—belong 
to quite different groups of fungi. As regards the distribution and 
dispersal of the aquatic Hyphomycetes we may pay attention to 
another point. Many of our fungi are found in temporary waters

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2



316 SVEN NILSSON

often rather distant from any lake or stream. How do they get there? 
We may consider the possibility that these submerged fungi, having 
a conidial state that produces diaspores suitable for that biotope, 
have or once had a perfect stage, not able to develop diaspores in 
water or in other too moist biotopes.
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Alatospora acuminata 307 9a
Anguillospora longissima 294 lb
Articulospora inflata 296 2b
A. tetracladia 295 2 a
Clavariopsis aquatica 300 5 c-d
Dactglella aquatica 294 la
Flagellospora curvula 303 7b
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Lunulospora curvula 308 11a
Margaritispora aquatica 302. 6a-c
Tetracladium marchalianum 296 3 a-d
T. maxillijormis 310 11c
T. setigerum 298 3e
Tetrachaetum elegans 300 la
Tricladium splendens 299 Aa-b
T. anomalum 309 lib
Triscelophorus monosporus 300 5a-b
Varicosporium elodae 307 10 a-b
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PHYCOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE SWEDISH
WEST COAST. I.

INTRODUCTION AND STUDY OF THE GÅSÖ SHELL-BOTTOM.

RY

MATS W7ERN.

Introduction.

In order to investigate the algal vegetation of the bottoms of fresh 
as well as marine waters I started out with my boat on June 6th 
1954 from Öregrund on the Baltic coast of Sweden and passedthrough 
the Göta Canal to Bohuslän on Sweden’s west coast. Dredging, collect
ing and microscopic observation of living algal material was carried 
out during the entire trip, in the brackish Baltic and fjord of Slät
baken, and in the freshwaters of all lakes passed through. Though I 
went through Sweden’s oldest inhabited region I passed over algo- 
logically unknown bottoms. Except for Lake Vättern, investigated 
by Nils Stålberg, the bottom vegetation as well as the algal flora 
itself in the Archipelago of Östergötland with the inlet of Slätbaken, 
and in the whole canal and its connected lakes of Asplången, Roxen, 
Boren, Viken and the large Vänern were previously unknown to me. 
The results from this brackish-freshwater part of the study will be 
given in a later paper.

During the tour of the marine waters to the north along the Bohus
län coast I worked within three different areas: the waters in the 
immediate vicinity of Kristineberg’s Zoological Station (June 20— 
July 6), the archipelago outside Hamburgsund and Fjällbacka 
further north and the outlying island of Väderö Storö (July 9-Aug. 1), 
and the island of Stora Bornö, in the inner part of the Gullmar 
fjord. This island was previously visited in 1941 at which time I 
investigated in a heavy diving suit the algal vegetation of its steep west 
and north-facing rock walls and more gently sloping south end,
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Fig. 1. A: Sphondylothamnion multifidum (Huds.) Nag., the entire plant, from the 
Fjallbacka Archipelago, Södra Syster, on Ascidia mentula from ca. 20-25 m depth on 
a steep north-facing rock, July 29, 1954. H136/54. This plant agrees with S. multi
fidum f. disticha described and depicted by Mme Geneviéve Feldmann from deep water
Sv.Dot. Tidskr., 52 (1958): 2
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Fig. 2. Proximal end of a cell in the main axes ol Sphondylolhamnion multifidum (see 
x in Fig. 1 A) showing type ot chromatophores and 8 of the numerous nuclei. Com

pare G. Feldmann 1940, p. 40, Fig. 12 b. — x 600. Living material.

diving down to a depth of 17 m, where the animals begin to domi
nate in the communities (see Wtern 1952, p. 222, for a brief sum
mary of the belts; more complete diving profiles will be forthcoming).

First on my Bohuslän program was an attempt to rediscover a 
small member of the Ectocarpaceae, Feldmannia Kjellmani Kylin, 
not collected since it was detected by Kjeli.man on June 18, 1871 at the 
island of Väderö Storö growing on oyster shells, and referred by 
him to Ectocarpus caespitulus J. G. Agardh. Further I wanted to 
refind and investigate (1) the Tilopterideae formation described by 
Kjellman (1878, p. 14) from the islands of Gåsö and Kornö in the 
Kristineberg Archipelago (2) the Sporochnus formation, detected in 
1852 by F. L. Ekman at Väderöarna, seen again in August 1869 by 
A. Lidén and K. Ahlner, and in August-September 1870 by J. 
Spångberg and A. E. Luhr, described by Kjellman (1878, p. 26), 
though he never saw it himself.

in the Mediterranean (G. Feldmann 1940, p. 386-387, Fig. 150). See further Fig. 2. —
x 40. Living material.

B: Griffithsia jlosculosa (Ellis) Batters (= G. setacea (Huds.) C. Ag.), from the Kristi- 
neberg Archipelago, the Gåsö shell-bottom, 16-14 m, Aug. 21, 1957. K21:5/57. See 
dredging 7. Distal end of plant (to the right), a branching a little further down (to 
the left). For comparison a portion of G. corallinoides (corallina) from the same dred
ging has been drawn in C; Plants in natural size are shown in PI. I. — x 15. Living

material.
21 -583372 Sv.Bot.Tidskr., 52 (1958): 2
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By dredging in the archipelagos of Hamburgsund and Fjällbacka 
and at Väderö Storö I searched for shell-bottoms, where Feldmannia 
Kjellmani was found in several places, together with a number of 
other species considered rarities in Sweden though some of them 
were seen in abundance. Some of these have not been reported 
since the days of Areschoug and Kjellman; others have been col
lected once or twice in more recent times. Of such rare algae found 
the following list may be given: the brown algae Feldmannia Kjell
mani, Giffordia sandriana, Kuckuckia crinigera, Sphacelaria plumigera, 
Sphacelaria furcigera, Cladostephus verticillatus, Acrothrix gracilis, the 
red algae Gracilaria verrucosa (confervoides) i.a. as female attached 
plants, Antithamnion cruciatum var. radicans (Fig. 3A), Seirospora 
qriffithsiana, Compsothamnion gracillimum (not on shell-bottom) and 
Aglaothamnion bipinnatum (Fig. 3 B). Still other species were found 
that have not been previously reported from Sweden: Sphacelaria 
plumula, Feldmannia globifera (nol on shell-bottom) and a new 
species of Feldmannia, an Ectocarpaceae of unknown genus, and 
Sphondylothamnion multifidum (not on shell-bottom) in a small form 
(Fig. 1 A) known from deep water in the Mediterranean (Genevieve 

Feldmann 1940).
During my investigations in the Kristineberg Archipelago the 

Zoological Station was used as a base. In 1954 the dredgings were 
carried out from my own boat but during different seasons of the 
following years the station boat, Sven Loven, was used. The echo
sounding apparatus installed in the Sven Lovénin 1956 was invaluable 
to me. The director of the Station, Dr. Gunnar Gustafson has fol
lowed my work with interest and generously supplied me with 
facilities. It was due to his help, moreover, that in September I at 
last found the exclusive Arthrocladia-Sporochnus association known 
from Banyul (Feldmann), Roscoff (idem) and from Väderöarna 
without the Artlirocladia. It was growing at a depth of 20-25 m on a 
shell-bottom immediately northeast of the skerry of Bonden. I descri
bed to him what I was looking for, light and clean shells on deep 
bottoms free of detritus, and Dr. Gustafson took me to the place 
where the association was discovered: Artlirocladia villosa, Sporoch- 
nus pedunculatus, Dictyota dichotoma, Cutleria multifida (gameto- 
phyte), Aglaozonia parvula (sporophyte), Dudresnaya verticillata (coc- 
cinea) not seen in Sweden since 1870, along with about 30 other 
species, among them Feldmannia Kjellmani, Giffordia sandriana, 
Kuckuckia crinigera, Antithamnion cruciatum var. radicans and, 
Si>. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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remarkably enough, an Enteromorpha. Sphacelaria plumula I 
dredged in 1938, probably not far from this bottom. See PI. III.

The presence of this association ot southern aspect in the Kristine- 
berg Archipelago was, however, not quite unexpected. It was, as 
mentioned, once known further north at Väderöarna, and called the 
Sporochnus formation by Kjellman. Several species have also been 
revealed singly even in the Kristineberg Archipelago: Arthrocladia 
villosn in the Gåsö Strait 1921 (Kylin), Gåsö shell-bottom 1955 
(W/eiln), Sporochnus pediinculatus at Flatholmen 1921 (Kylin), 
Sphacelaria plumula, Feldmannia Kjellmani and others on Gåsö shell- 
bottom 1954 and 1955 (WVern), Giffordia sandriana 1933 and 1937 
(Kylin), 1955 (Gåsö shell-bottom, W.ern) etc.

The many remarkable algae, among them Arthrocladia, seen 
from the above mentioned Gåsö shell-bottom, where since 1954 I 
have searched for Kjeli.man’s Tilopterideae formation, directed my 
interest to a study of such bottoms. It is evident that shell-bottoms, 
which must have interested Ekman, Areschoug and Kjellman— 
easily understandable in a time that was or just had been rich in 
oyster shells—have been neglected after their time. Otherwise I 
cannot explain why I have come to see again so many of their 
species, rarely reported since, with the addition of new ones. The 
shell bottoms in the Kristineberg Archipelago are, however, not com
mon nor easily found.

My shell-bottom studies are not finished, but for the moment we 
can, however, distinguish some communities on these bottoms de
pending on their position in the archipelago, their different degree of 
detritus deposition, and the depth of the water, etc.

Far out to sea, at a depth of 20—25 m, the hard, detritus-free and 
light bottom on the north east side of Bonden is inhabited by a rather 
evident association, which, if not identical to, is in any case nearly 
related to the Arthrocladia—Sporochnus association described from 
France by Feldmann.

The muddy, grey, detritus-rich shell bottom within the skerries, 
at Gåsö, is characterized by the red alga Griffithsia flosculosa, of 
which the Riksmuseum in Stockholm has a specimen collected by 
Areschoug’s sister Sophia Åkermark at Öckerö outside Gothenburg in 
September 1865. This specimen was mentioned by Areschoug in his 
lectures and by Kjellman in his list of 1880. Kylin suspected it to be 
merely a form of Griffithsia corallinoides (corallina) and removed it 
from the flora. Nothing further has been known of Griffithsia floscu-
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losa in our waters, which now turns out to be so common and 
consistently found on the Gåsö bottom that it must give its name 
to the community, especially as that alga seems to be restricted to 
this “dusty” type of shell-bottom. See Fig. 1 B and PI. I.

At a depth of 8-10 m—again at Bonden (northeast side)—there is 
another variant of the shell bottom vegetation. It grows on shell 
gravel, in April having one appearance, in September another. A 
seasonal variation is found also on other shell-bottoms. This has 
already been noted at Gåsö shell-bottom by Kjellman (1878, p. 14), 
who describes his Tilopterideae formation as having in spring an 
abundance of Stictyosiphon subarticulatus and the Tilopterideae 
Haplospora globosa, both disappearing later during the summer. 
The Bonden locality appears to have just a growth of Stictyosiphon 
subarticulatus and Haplospora globosa (PI. IV). Thus we must have 
re-found that which Kjellman essentially meant by his Tilopte
rideae formation, even if Tilopteris Mertensii itself, seen only sporadi
cally by Kjellman, still eludes us.

In this shallower (8-TO m) deplh al Bonden some species previ
ously known and others unknown in Sweden were also collected. 
In the former group was Sorocarpus uvaeformis, found by Kjellman 
in April 1891, and among the species new to Sweden were the brown 
algae, tufted Polytretus Reinboldii and crustose Symphyocarpus 
strangulans.

On shell-bottoms at about the same depth but further into the 
archipelago we meet another novelty: Stictyosiphon soriferus, which 
Kylin, in my opinion, wrongly amalgamates with Stictyosiphon 
subarticulatus.

Not only the neglected shell-bottom vegetation but also the solid 
rock vegetation has added new species to our marine flora] list. At a 
depth of 20—25 m at the shallow Smedjan, IIie classic dredging place 
for beautiful deep-water red algae in the Kristineberg Archipelago, I 
found Phyllophora Traillii (common also at Flatholmen, etc., at 
about 15 m on vertical surfaces of boulders) and a single individual 
of Sphondylothamnion multifidum, more common on rocks further 
out (e.g., boulders at Bonden, 25 m). These species grew together 
with a rich growth of Compsothanmion gracillimum (found by Kylin 
at Smedjan in 1920 and succeeding years, although considered a 
rare plant). All three of these algae form a part of the deepest vegeta
tion in the outer part of Kristineberg’s Archipelago below the dense 
Laminaria hyperborea forest. Gislén gives the communities in the 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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deepest part of the vegetation their names from animals, which in 
weight are dominant, the Balanus balanus association, the Flustra 
association, the Stenogorgia association, etc.

Halarachnion ligulatum, re-found by Suneson (1939) at the shal
lows at Tovas Ungar, outside the Kristineberg Archipelago, previously 
collected in Sweden only at Väderöarna by Ekman in July and August 
1850 and by Luhr in August and September 1870, has also been 
collected (September 2, 1957) from the deepest algal vegetation on 
rocks at Ellskär, one of the outermost skerries of the Archipelago of 
Kristineberg. Here it grew together with Phyllophora Traillii, Comp- 
sothamnion gracillimum and other deep water reds such as: Rhodo- 
phyllis divaricata (bifida), Lomentaria orcadensis (rosea), Bonnemai- 
sonia asparagoides, Apoglossum ruscifolium, Lithothamnion, etc. 
Another deep-water alga in Sweden is the unicellular Halicystis 
ovalis, found at Väderöarna by Lagerheim (1883) and Kylin (1907), 
but known earlier from Bohuslän by J. G. Agardii (1836). I found 
it at Smedjan (see above) growing on Lithothamnion polymorphum 
together with Compsothamnion gracillimum and other small reds at a 
depth somewhere between 22—28 m.

Before I comment on the results of some of my dredgings, a 
systematically arranged list will be given of algal species belonging 
to the flora of the Swedish west coast which for some reason or other 
are not included in the last handbooks by Kylin on the red algae 
(1944), brown algae (1947), and green algae (1949). As may be 
seen in the list some of the species concerned are published (by 
others and myself) and some are unpublished:

(a) 7 species published after the respective handbooks were edited.
(b) 3 earlier published species—possibly simply overlooked.
(c) 1 species published by Kylin (1907), later considered as not belonging 

to the marine algal flora.
(d) 4 species (3 published) not recognized by Kylin, or confused with other 

species.
(e) 11 species new to the Swedish west coast flora. Species without references 

have not been published from Sweden. 3 species have also been found in 
the Baltic.

CHLOROPHYCEAE

Oocystis sub marina In Lagerheim 1886.
Prasiola furfuracea In Areschoug’s Exsiccata and in Kylin

1907 etc.—In KyLiN 1949 regarded as not 
being a marine alga and excluded.
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Gayella polyrhiza

Gayella constricla 
Uronema curvatum 
Enteromorpha intermedia 
Sporocladus fragilis

In Hylmö 1916, a.o., as Prasiola crispa f. 
submarina.
In Waern 1952.

In Bliding 1955.

PHAEOPHYCEAE

Sphacelaria arctica 
Sphacelaria plumula 
Feldmannia globifera 
Pohjtretus Reinboldii 
Lithoderma fatiscens

Lithoderma subextensum 
Sorapion Kjellmani 
Symphyocarpus strangulans 
Sticlyosiphon soriferus

RHODOPHYCEAE

(In the Baltic, see, i.a., in W/Ern 1952).

In Areschoug 1875, p.p.—In Kylin 1947 
treated as a synonym of L. extensum.
(In the Baltic, W/ern 1949).
In Waern 1949.

In Kylin 1947 treated as a synonym of S. 
subarticulatus.

Erythrocladia polystromatica 
Erythrotrichia rejlexa 
Litholhamnion calcareum 
Lithothamnion fornicatum 
Phyllophora Traillii 
Aglaothamnion roseum

Sphondylothamnion multifidum 
Griffithsia flosculosa

Dasya pedicellata 
Polysiphonia hemisphaerica

(In the Baltic, W^ern 1952).
In Levring 1946.
In Santesson 1956, Suneson 1958.
In Suneson 1944.

In Hylmö 1933. (In the Baltic, see in 
Waern 1952).

In ARESciiouG’slecturesl871 andinKjELL- 
man 1880.—In Kylin 1907 doubted.
In Santesson 1953.
In Areschoug 1875, a.o.—In Kylin 1944 
treated as a synonym of P. urceolata.

The Gåsö Shell-Bottom.

The position of the Gåsö shell-bottom (northeast point of Gåsö, 
Boh., Skaftö s:n) is given (T) on the map in Kjellman (1878). It is 
one of the two localities for Kjellman’s Tilopterideae formation; 
the other, which I have also seen, lies at the island of St. Kornö. 
The Gåsö locality is also associated with the history of the discovery 
of the Tilopterideae Scaphospora (Capsicarpella) speciosa Kjellman 
(today regarded as stages of Haplospora globosa, with mono- and 
plurilocular sporangia), as well as that of Stictyosiphon subarticulatus 
(Areschoug).
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The point is protected from the open sea and lies on the western 
side of the 46 m deep Gåsö Strait, a southern branch of the Gullmar 
Fjord. Shallow sand bottoms with Zostera and bottoms with accu
mulations of drift material occur in the neighbourhood; thus the 
area surrounding the locality has an accumulative nature and even 
its own bottom carries an accumulation of shells and on certain 
spots also drift material of old algae such as Fucusserratus, Chorda filum 
etc. The bottom is ”dusty“ with fine detritus deposition. The shell- 
bottom probably lies on muddy clay but also on sand and gravel.

How thick the shell layers are, I dare not say, nor at what rate 
the shells are accumulating today. All shells are empty, mostly old- 
looking and grey, corroded by animals and are easily fragmented. 
Whether it is an old deposit, which is being broken down, or one 
which is slowly fed with new shells, the result would be an instable 
type of bottom. This instability is in my opinion essential to the 
final explanation of shell-bottom vegetation. Among shells repre
sented may be mentioned Cyprina islandica, Cardium echinatum, Buc- 
cinmn undatum, Aporrhais pes-pelecani, Turritella communis; living 
individuals of the last two are common at a depth of 8—10 m on the 
steep slope leaning against the rock of the island.

The shell-bottom investigated lies between the rocks of Gåsö and 
a shallow, 150 m to the east, marked on the old chart as 12 m 
below water surface; a 12 m shallow I could not find, but a steep rock 
reaching up to 15 nr. (On the new chart, 12 m is replaced by 15 m.) 
Dredging towards this rock brings up an Alcyonium association with 
Phycodrys sinuosa etc. Searching for this shallow of “12 nr”, which 
I thought was Kjellman’s station, I found: (1) gravel (at ca. 20 m 
and less) with Phyllophora Brodiaei and Lithoderma extensum (sterile) 
dominating, and small growing Polysiphonia elongata, urceolata, etc., 
and a few scattered Phycodrys, (2) big shells of Cyprina at ca. 18 m 
with a rich vegetation of Phycodrys sinuosa. About midway between 
the shallow and land at about 14 m I found in places shells broken 
down to a shell-gravel with a deposition of coarse detritus (algal 
drift). The abundance of shells over the whole bottom permits us 
to call it a shell-bottom, although its character is varied by differences 
in fraction, the amount of detritus, the amount of gravel mixed in, 
and the abundance of Ascidiella aspersa.

The following dredgings were carried out towards the shallow, or 
between the shallow and land at mainly from 18-16 m depth, but 
also deeper (19 m) and shallower up to 14 m. Though no long hauls
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were made, these dredging depths, several measured by echo sound
ing, should still be read with certain reservation.

One can follow through the shell-bottom communities a reflection 
of the vegetation belts of the rocks by the occurrence of belt-indicating 
algae such as Phycodrys, Polysiphonia (3 species), Brongniartella, 
Furcellaria etc. and by animals such as Ascidiella aspersa. These species 
with the exception of Furcellaria occur in numbers, giving an aspect 
to the vegetation similar to that seen during my divings along the 
rocks of St. Bornö, deep into the Gullmar Fjord. Thus it may be 
stated that although we are dealing with shell-bottoms, their vegeta
tion looks more like that on the rocks in towards the Gullmar Fjord 
than that on the shell-bottoms outside the fjord, e.g., at the island of 
Flatholmen. For the similarity of transparency of water between the 
Gåsö Strait and Storeskär (Skår) in the Gullmar Fjord see Gislén 
1929, p. 101-102. A shell-bottom vegetation of a slightly similar 
aspect may be found, however, even further out to sea. This I have 
observed on the north side of Bonden where I dredged from a 20-15 m 
bottom with grey, detritus-rich shells with, i.a., Polysiphonia elongata, 
P. nigrescens, Chaetopteris plumosa, Sphacelaria caespitula, traces of 
Arthrocladia villosa but there were also small Laminaria saccharina 
plants and Ciona intestinalis, both lacking on the Gåsö shell-bottom.

The lowest part of the shell-bottom at Gåsö belongs to what I 
would call, after my experience from the divings at St. Bornö, the 
Phycodrys belt (with a flat, not curly, deeply incised and sharply 
pointed Phycodrys sinuosa). Upwards, at about 17 m, it is replaced by 
a Rhodomelaceae belt with thin individuals of Polysiphonia nigres
cens, P. elongata, P. urceolata, Rhodomela and Brongniartella bys- 
soides and scattered Delesseria sanguinea. Phyllophora membranifolia 
and Furcellaria fastigiata first begin to be noticeable above a depth 
of 14 m, though they never become common on shell-bottom. 
Gislén, whose station 11A must have been close to my shell- 
bottom, would have referred the whole to his elitoral (where the 
animals outweigh the algae) owing to the abundance of the heavy 
Ascidiella aspersa, calling the biocoenoses “the upper Ascidian associa
tion”. Surfaces without Ascidiella (or with a few) he would have 
referred to the sublitoral calling the biocoenosis “the mottled associa
tion”, a name covering a mixture of rather heterogeneous algal com
munities, rich in species in which it is hard to tell what alga is domi
nant.

The algae treated below have grown directly on the shells or on 
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Ascidiella aspersa sitting on shells. Especially on Ascidiella I picked 
up small red algae and other tiny and, as I believe, often ephemeral 
species.

1. Dredging of June 25, 1954 (Station 5/54).1

The purpose of this dredging, made from my own boat (without 
an echo-sounding device) was to rediscover Kjellman’s lost Tilopte- 
rideae formation (1878). This community should have grown at a 
depth of 5-10 fathoms (9—18 m)1 2 on a bottom of clay and disinte
grated shells of Mollusca “musslor och snäckor”, especially of 
Aporrhais pes-pelecani and Turritella communis. The bulk of the forma
tion should be made up of Stictyosiphon subarticulatus with numerous 
individuals of Haplospora globosa, Scaphospora speciosa and some 
Tilopteris Mertensii. Sphacelaria plumosa and possibly the tufted 
diatom colonies called “Schizonema” should be moderately common 
whereas the relatively few remaining species should occur more 
sparsely, as Brongniartella byssoides, Polysiphonia urceolata •* roseola, 
Furcellaria fastigiata, Antithamnion plumula, Sphacelaria cirrhosa, 
Ectocarpus confervoides, Giffordia ovata.

Guided by the mark on Kjellman’s map I dredged ca. 150 m 
from land, hauling from the north towards the shallow assumed to 
be 12 m (actually 15 m). The haul started on a gravelly, clay-bottom 
(ca. 20 m) and came up on a rock (ca. 15 m). The net was filled 
by mud (“gyttjelera”) hiding small pebbles and shells of Turritella, 
Aporrhais, Cyprina, Pecten, Cardium, Buccinum etc. No algae could 
be seen. Nevertheless when rinsed, the shell fragments and pebbles 
revealed a scattered, short-growing, not bushy but fresh-looking 
vegetation. The following algae were noted; that this list was far 
from complete was not realized until later.

List of species:

Representative species in bold The more remarkable finds are designated 
type3. as “Rare” (acc. lit.), Refind (earlier collec

tions in parentheses), New find; all con
cerning the Swedish west coast.

1 The collections are marked K5: 1-10/54.
2 1 fathom =1,781 m. I have, however, often suspected that the fathom in prac

tice probably was measured too short.
3 To judge the covering degree of species from the content of a dredging net is 

hazardous. Nevertheless one can note as representative those species which are often 
recurrent and conspicuous to the naked eye.
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“Schizonema”
Sphacelaria caespitula

Sphacelaria radicans 
Sphacelaria arctica
Spliacclaria plumosa
Feldmannia Kjellmani

Lithoderma
Stictyosiphon soriferus 
Audouinelta efflorescens 
Audouinella pectinata 
Achrochaetium Daviesii 
Rhodochorton Rothii
Phyllophora Brodiaci
Phyllophora membranifolia 
Trailliella intricata
Anlithainnion plumula
Antithamnion boreale 
Spermothamnion repens
Griffitlisia flosculosa

Seirospora griffithsiana 
Aglaolhamnion bipinnalum 
Delesseria sanguinea 
Phycodrys sinuosa 
Brongniartella byssoides
Polysiplionia urceolata 
Polysiplionia olongata 
Polysiplionia nigrescens
Rhodomela virgata

Shell and stone biotype = Sph. helgolandica 
(Kuck.) Waern pro parte1, not included in 
Kylin 1947.

New find.

Refind (Väderö Storö, June 18, 1871, 
Kjellman).

New find (?).

“Rare” (acc. Kylin 1944).

Refind (Öckerö Sept. 1865, Sophia Åker
mark), not included in Kylin 1944. 
“Rare” (acc. Kylin 1944).
“Rare” (acc. Kylin 1944).

Remarks. The percentage of new finds, refmds and rarities was 
remarkably high for a single haul. The attempt to rediscover Kjell- 
man’s Tilopterideae formation however had not succeeded, for there 
was no abundance of Stictyosiphon subarticulatus (not a single plant) 
nor any Tilopterideae, although I was apparently working on the 
right kind of bottom.

The species list is similar in part to that Kjellman gave for his 
“bunte Formation” (1878, p. 24) from 10-15 fathoms (18-27 m), 
also on a bottom of clay, organic mud, small pebbles and bivalves,

1 The other part of Sph. caespitula, growing on stipe of Laminaria hyperborea, is 
included in Kylin 1947.
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just north of Flatholmen. In the supplementary list given by Kylin 
from Kjellman’s locality are also mentioned Lomentaria clavellosa, 
Dilsea carnosa (edulis) and rather much Furcellaria fastigiata. These, 
together with some of Kjellman’s species, Corallina officinalis, 
Polysiphonia violacea, Polyides caprinus (rotundas), Membranoptera 
alata, Cystoclonium purpureum (purpurascens), and some I have 
collected myself there, Bonnemaisonia asparagoides, Rhodophyllis 
divaricata (bifida), all of vigorous growth in ”die bunte Formation” 
at Flatholmen, are rarely if ever seen on the Gåsö shell-bottom. As 
can be seen from following dredgings some have nevertheless been 
found, once or twice as small dwarfs. As for Furcellaria, so common 
in the surroundings, it must be admitted that it occurs as scattered 
reduced plants on Gåsö shell-bottom. That these two shell-bottoms 
so close to each other are so different may be explained by their posi
tion in the archipelago on opposite sides of a border between zones 
in the series of different degree of exposure, etc., from the inner to the 
outer parts of the archipelago.

Comparing my list from Gåsö with that given by Kylin (1907, 
pp.233-34) for an unnamed shell-bottom vegetation from Halland (fur
ther south along the Swedish west coast) we find a greater similarity. 
Kylin’s shell-bottom vegetation occurred outside Varberg at a level 
below a “Delesseria”, actually a Phycodrys-Delesseria formation which 
disappears where the stony bottom changes to a clay-shell-bottom. 
Not only Kylin’s total list is interesting but especially the occurrence 
of Sphacelaria caespitula on shell (Sph. olivacea in Kylin 1907), the 
combination Audouinella efflorescens, Au. pectinata and Acrochaetium 
Daviesii, and not least the presence of Antithamnion boreale.

Itis of interestto note this similarity between a bottom intrataeniensis 
(within the archipelago, acc. Areschoug 1847-50) to the north in 
Bohuslän and a bottom outside the open coast (extrataeniensis) in 
the south in Halland. In both places there has been a similar falling 
off of species occurring in the outer Archipelago of Bohuslän. On one 
hand a full step has been taken towards the increasingly brackish 
water in the south, on the other hand a step towards the nature of the 
inner Archipelago, i.e. accumulation of fine detritus on the bottoms, 
less transparency of water. Yet, by travelling south towards Öresund 
one also approaches a vegetation that has a touch of “arctic” 
character, or as Lönnberg (1898 p. 76) says “Öresunds algflora bär 
en högnordisk prägel” (the algal flora of Öresund carries a high 
nordic impression).
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In this connection we must consider the occurrence of some 
species common in the polar sea: Antithamnion boreale, Sphacelaria 
arctica, and to a certain degree also Audouinella efflorescens, Sphace
laria plumosa (Chaetopteris) and Phyllophora Brodiaei. The latter 
two are interesting more for their abundance than for their mere 
presence in the south. At this point in the discussion I wish to call 
attention to the abundance of Phycodrys sinuosa in southern Kattegat 
and Öresund (Lönnberg, Kjellman, Kylin) and to my Phycodrys 
belt in the Gullmar Fjord (W.lrn 1952, p. 222).

Recent finds of Antithamnion boreale and Sphacelaria arctica both 
of which according to Kjellman have their maximum of frequency 
in the polar sea, now begin to show a new pattern of distribution in 
our waters. In the wide gap between the Baltic Sphacelaria arctica 
population and that of northern Norway came Sundene’s find in 
the Oslo Fjord, and my own in the Trondhjem Fjord (Munkholmen, 
litoral rockpool, July 13, 1955) and in the Gullmar Fjord (at Gåsö, 
at Fiskebäckskil, and on the small pier of Kristineberg).

A gap in the distribution has long existed between the Baltic— 
Kattegat population of Antithamnion boreale (more than 30 finds 
south of Anholt and Varberg, mostly from open sea, Kolderup 
Rosenvinge, Kylin a.o.) and its occurrence in the Oslo Fjord 
(Gran 1897). In Oslo Fjord A. boreale has recently been found in 
several places (Suniiene 1954), in Trondhjem Fjord Printz (1926) 
records A. boreale as more common than A. plunmla, and extending 
to the head of the fjord; between these fjords, however, only one or 
two finds have been noted. Recent Swedish finds are Levring’s in 
June 1932 (Levring 1933) in the Gullmar Fjord between Lysekil 
and Fiskebäckskil, and my own during the divings at St. Bornö, 
and the dredgings at Gåsö shell-bottom.

It can hardly be coincidence that these gaps of distribution for 
these algae of polar seas are being filled in by finds in fjords. A similar 
phenomenon is known, moreover, to the zoologists. It is interesting 
to note that some of these finds have been made on fjord shell-bot
toms. In the first dredging on Gåsö shell-bottom we have reason to 
especially observe the “arctic” elements. We must not assume, howe
ver, that this shell-bottom should thus offer fewer possibilities of 
southern species. The contrary will be seen in the following dredgings. 
The shell-bottoms are our reservations for weakly competitive indi
viduals of species, living on the fringes of their distribution range. 
This is best understood by the fact that a shell-bottom offers an 
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instable substrate, which prevents the establishment of a dense 
biocoenoces of plants and animals. New and free shell surfaces are 
continually offered for colonization.

2. Dredging of February 4 and 14, 1955 (Stations 4, 18, 19, 20/55).

Same depth and bottom as before. Purpose: to search for winter- 
fertile brown algal crusts and Sphacelariaceae, and to observe the 
winter aspect of the locality.

Additions to the list of species:
Entoderma viride 
Chaetomorpha sp.

Cladophora pygmaea 
Sphacelaria plumigera

Sphacelaria plumula 
Sorapion Kjellmani

Cruoriella Dubyi 
Rhododermis elegans (?) 
Hildenbrandia prototijpus 
Lithothamnion Lenormandi 
Cruoria pellita

Refind (Håleströmmen, Dragsmarks s:n, 
W®rn 1938).
Refind (Håleströmmen,.......)
Refind (Marstrand 1877, by Areschoug 
called Sph. plumosa).
New find.
Refind (Lysekil: Stångehuvud 1875, 
Kjellman, called Lithoderma fatiscens c. 
sp. uniloc.).

Remarks. The species of Rhodomela and Polysiphonia were denuded 
of branches, although small new shoots were appearing. Brongniar- 
tella as well as the Ceramiaceae were diminutive and bright red, 
with the exception of Griffithsia flosculosa, which was several centi
meters high, but old-looking; it seems to complete its growth period 
later than the others. The Sphacelariaceae were of the same size as 
before, but now richly fertile. I found a Sphaceloderma crust destitute 
of erect shoots and with sessile unilocular sporangia; as far as I 
know this crust has not been recorded since Kuckuck detected it 
from Helgoland (Kuckuck 1894). Sauvageau considered the Sphace- 
loderma crust to be the unilocular plant of what is today called 
Sphacelaria caespitula. Sphacelaria caespitula with plurilocular spo
rangia was very common. A Sphacelaria crust covered with nume
rous racemes with plurilocular sporangia was detected. It had a 
few reduced erect shoots. This could be an undescribed species; the 
sporangial racemes, however, are of a type found in Sph. arctica
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and Sph. (Chaetopteris) plumosa. The “Lithoderma” crust consisted 
of three species: Sorapion Kjellmani (with unilocular sporangia), 
Lithoderma extensum (sterile), and Lithoderma fatiscensl (sterile).

3. Dredging of August 23, 1955 (Station 39/55).

Depth 17—16(—14) m, bottom as before, but somewhat more finely 
divided shells, with masses of Ascidiella aspersa, not in my notes on 
the earlier dredgings, curiously enough. It could be a question of a 
change in its frequency.

Additions to the list of species:

Arthrocladia villosa Refind (Gåsö ränna, Aug. 1, 1921, Kylin).
Desmarestia aculeata 
Aglaothamnion furcellariae

Remarks. The Rhodomelaceae (richly fertile in June) were now 
sterile and declining, Antithamnion plumula had lost its branches 
and had only stumps left, Griffithsia ßosculosa was growing in length 
and very common.

About 10 individuals of Arthrocladia villosa (Desmarestiaceae), 
ca 2 dm high, were collected. This species has been collected only 
once before in Sweden, on August 1, 1921, by Kylin, then also 
found on shells from 15-20 m in the Gåsö Strait (Kylin 1933, 1947). 
The confirmed presence of this species representative of the Arthro
cladia villosa - Sporochnus pedunculatus association of the south, 
which Feldmann described from shell-bottom at Banyuls in the 
Mediterranean and later also has found on shell-bottom at Roscoff 
in Bretagne, increased my suspicion that our Bohuslän shell-bottoms 
might harbour a fragment of this southern vegetation, that such 
species as Seirospora griffithsiana, Aglaothamnion bipinnatum, 
Sphacelaria plumula and perhaps Griffithsia ßosculosa belong here— 
perhaps also the little known Feldmannia Kjellmani.

“De toutes ces espéces, le Sporochnus pedunculatus et VArthrocladia 
villosa sont les plus constants et les plus caractéristiques”, Feld
mann writes (1937, p. 241). They actually do occur like horses in a 
pair (cfr. Feldmann op. cit.). Yet I am still missing one horse, 
Sporochnus pedunculatus, on the Gåsö shell-bottom. That Sporochnus 
occurred in the Kristineberg Archipelago I knew, however. Kylin 
had collected it—and this is remarkable—on the same day, Aug. 1, 
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1921, that he found Arthrocladia, but not at Gåsö; he found Sporoch- 
nus further out at Flatholmen (in “die bunte Formation” on shell 
bottom?).

As mentioned in the introduction a low but relatively rich growth 
of Sporochnus pedunculatus was collected in some cases in the 1850’s— 
80’s on shell fragments at Väderöarna together with several rarities 
of southern provenance as Dudresnaya verticillata, Cutleria multifida, 
Seirospora griffithsiana, etc. Not even at this place was the Sporochnus 
pedunculatus coupled with Arthrocladia villosa. Not until September 
1957 did I find them both on one and the same shell-bottom outside 
the Kristineberg Archipelago (Bonden 25-20 m, see the introduction) 
sitting side by side on the shells together with southern rarities like 
Dudresnaya, Cutleria, etc. (See PI. III.) A complete list from this sta
tion will be given later.

4. Dredging of October 17, 1955 (Stations 45-47/55).

Same bottom as before; depth between 18 and 14 m. Purpose: 
to observe the late autumn aspect; to learn whether Griffithsia 
flosculosa became fertile.

Additions to the list of species:
Uronema curvatum

Cladophora gracilis 
Gijfordia sandriana 
Asterocytis ramosa 
Goniotrichum elegans 
Erythrocladia polystromatica 
Erythrotrichia carnea 
Phyllophora Traillii 
Callithamnion corymbosum 
Dermocarpa sublitoralis

New find (Trondheimsfjorden Printz, 
Roscoff Feldmann, North Cape Wasrn).

“Rare” (acc. Kylin).

New find. 

New find.

Remarks. The vegetation had declined still further. This applies 
to the tuft algae with certain exceptions: Griffithsia flosculosa (still 
sterile), Aglaothamnion bipinnatum, occurring in small, new, elegant 
feathers, apparently overwintering in this manner (Fig. 3 C). Ascidiella 
aspersa occurred in great amounts and pressed down the old vegeta
tion of Polysiphonia and Phyllophora. Sphacelaria plumigera, the 
double of Sphacelaria (Chaetopteris) plumosa, Avas dredged in quan
tity making it hard to decide AArhich one was the more common, 
Sph. plumigera or Sph. plumosa.

Su. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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HI

Fig. 3. A: Anlithamnion cruciatum (C. Ag.) Näg. v. radicans J. Ag., decumbent main 
axes with rhizoids, erect branches and young shoot. From the Hamburgsund and Fjäll
backa Archipelago, W. of Kalvöskär light, ca. 15 m depth, July 16, 1954. H19/54. —

x 48. Living material.

So. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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5. Dredging on April 20, 1956 (Stations 3-4/56).

Same bottom as before, a little shallower (not far from land); 
depth 14(—12) m (echo sounding).

My investigations of the Gåsö locality had come rather far away 
from the original planning, to search for Kjellman’s Tilopterideae 
formation. The purpose of the dredgings of April was not only to 
observe the early spring aspect but also to make a new attempt to 
strike the almost legendary Tilopterideae formation, said to be a 
spring and early summer growth.

Additions to the list of species:

Iiaplospora globosa “Rare” (acc. Kylin).
Giffordia ovata 
Stidyosiphon subarticulatus

Remarks. This dredging yielded mainly the same vegetation as from 
the former deeper dredgings, only a little more of Furcellaria fasti- 
giata and Phyllophora membranifolia. The vegetation showed an 
especially colourful and brilliant spring aspect, a result of the growth 
of all the new shoots, covering the old ones of Sphacelaria plumosa, 
Desmarestia aculeata, Phyllophora Brodiaei, the species of Bhodomela 
and Polysiphonia; Polysiphonia urceolata was apparently entirely 
regenerated from short basal parts. The diminutive winter shoots 
of Brongniartella had not yet begun to elongate, and the old over
wintering branches of Griffithsia flosculosa were still dormant.

The additions to the species list together with a number of “Scliizo- 
nema” diatom tufts are the long-searched-for representatives of 
Kjellman’s Tilopterideae formation even though they occurred Avith 
a very Ioav frequency.

After this dredging Dr. Gustafson explained to me that the Gåsö 
locality might have been one of the old localities used, Avhere the 
dredge was pulled in from land. The mark on Kjellman’s map, 
however, covers the aboA^e-mentioned shalloAV 150 m out from the 
shore and in his daybook (University Library of Uppsala, No. D 
139:1) stands “N.Ö. udden av Gåsö nära Lysekil på ett par kabel-

B: Aglaothamnion bipinnalum (Crouan) J. et G. Feldmann, male and female summer 
plant. Ibidem. H21/54. —■ x 48. Living material.

C: A. bipinnatum, small winter plant, a rosy, flat little feather (see PI. I f). Gåsö shell 
bottom, ca. 17 m, Oct. 17, 1955. K46:2/55. — x 48. Dying material.

D: A. bipinnatum, base of plant in C. with rhizoids. —- x 144.
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längder från land. Djup 8-10 famr.”, which should mean ca. 250- 
300 m from land but there is 30 m depth. In his doctoral thesis, howe
ver, we find an interesting bit of information (Kjellman 1872, p. 27). 
He records his Capsicarpella speciosa later called Scaphospora speciosa 
(Tilopterideae) as growing together with Haplospora globosa (Tilop- 
terideae) among bundles of “Dictyosiphon foeniculaceus” = Stictyo- 
siphon subarticulatus on a shell-bottom of 5-6 fathoms depth ( = 9-11 
m) at the northeastern part of Gåsö. This was in May 1870 and what 
he saw at that time from 5—6 fathoms was the actual rich growth 
of Stictyosiphon subarticuIatus-Haplospora globosa that he apparently 
had in mind when, 8 years later, he characterized his Tilopterideae 
formation, giving the depths 8-10 fathoms, including a vegetation 
dredged at Gåsö and Kornö from deeper depths, containing probably 
but scattered individuals of Stictyosiphon subarticulatus, Haplospora 
globosa and only a few Tilopteris Mertensii. I Avas not aAvare of this 
when the dredgings of April 20 were carried out.

A haul made on April 23, 1956, same place at Gåsö but close to 
land on a bottom of 8-9 m depth, covered Avith algal drift, yielded, 
in fact, living Aporrhais pes-pelecani carrying bundles of Stictyosiphon 
subarticulatus but no Tilopterideae. A groAvth of Stictyosiphon subarti
culatus Avith Haplospora globosa was, hoAvever, found on April 25, at 
8 m on shell gravel outside the “harbour” of Bonden (see introduc
tion and PI. IV). The most abundant groAvth of Haplospora globosa 
I saAV this April Avas, hoAvever, in a Furcellaria belt at 3 and 6 m 
on rocks at Svenningeskär in the Gåsö Strait.

6. Dredging on June 22, 1956 (Station 43/56).

Same bottom as before; depth 17-16 m (echo sounding).

Additions to the list of species:
Derbesia marina 
Bryopsis plumosa 
Leptonema fasciculatum 
Desmarestia viridis 
Lomentaria clavellosa 
Ceramium rubrum

Remarks. The additional species Avere rare and very small (a feAV 
mm to a feAV cm high) sitting on Ascidiclla aspersa. A feAV individuals 
of Stictyosiphon soriferus were noted (see dredging 1).
So. Dot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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The vegetation was colourful and deeper red than in April as the 
Rhodomelaceae now were full grown (PI. II); formation of spo
rangia had begun in Polysiphonia. Spots of a lighter red were pro
nounced, composed of the developing Brongniartella byssoides, the 
numerous 2-4 cm high tufts of Antithamnion plumula and A. boreale, 
the more scattered Callithamnion corymbosum, Aglaothamnion furcel- 
lariae, A. bipinnatum, Seirospora griffithsiana and Trailliella intricata. 
Griffithsia flosculosa had started to form new shoots.

7. Dredging on August 21 and 28, 1957 (Stations 15-21)57 and 40/57).

Same bottom as before. Purpose: To search for Arthrocladia villosa, 
seen in August 23, 1955 (see No. 3). Unsuccessful (several depths 
between 14 and 19 m were investigated).

Addition to the list of species:

Griffithsia corallinoides

Remarks (concerning a depth of about 16-18 m). Again it was seen 
that Griffithsia flosculosa flourishes (Fig. 1 B, PI. I c—d) and becomes 
the representative species towards autumn, when Polysiphonia and 
Antithamnion decline and become more or less denuded of branches.

Griffithsia corallinoides was found (haul 16—14 m), 4 small indi
viduals, 3—4 cm high of the same shape (Fig. 1 C, PI. I b) as those 
collected by Luhr at Ekman’s original Sporochnus locality at Väder
öarna and of those collected by myself from deep waters at these islands.

Among rare species again encountered were Sphacelaria arctica 
(one individual) and Sph. plumula (two ind.), also Seirospora griffith
siana and Aglaothamnion bipinnatum (the last two with several 
individuals).

8. The Summary List of Species from dredgings in the deeper parts of Gåsö 
shell-bottom (20) 18-14 m.

Polysiphonia hemisphaerica, omitted from the list, was seen on the bottom 
sitting on Zostera detritus, thus it could have drifted in. This species with 6 
pericentrals occurs at St. Bornö in the Gullmar Fjord, observed during my 
divings growing sparsely on rocks and shell, often side by side with P. urceo- 
lata, between low water and 17 m and dredged as deep as 25 m.—The 
endolithes, diatoms and blue-greens have been omitted from this study.

Representative species designated in bold type.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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CHLOROPHYCEAE

Uronema curvatum Printz 
Entocladia viridis Reinke 
Chaetomorpha sp.
Cladophora gracilis (Griff.) Kiitz. 
Cladophora pygmaea Reinke 
Derbesia marina (Lyngb.) Kjellm. 
Bryopsis plumosa (Huds.) C. Ag.

PHAEOPHYCEAE

Haplospora globosa Kjellm. 
Sphacelaria caespitula Lyngb. 
Sphacelaria radicans (Dillw.) C. Ag. 
Sphacelaria plumigera Holmes 
Sphacelaria arclica Harvey 
Sphacelaria plumosa Lyngb. 
Sphacelaria plumula Zanard. 
Ectocarpus confervoides (Roth) Le 

Jolis
Giffordia ovata (Kjellm.) Kylin 
Giffordia sandriana (Zanard.) Hamel 
Feldmannia Kjellmani Kylin 
Lithoderma extensum (Crouan) Hamel 
Lilhoderma fatiscens Aresch.(?) 
Sorapion Kjellmani (Wille) K. 

Rosenv.
Leptonema fasciculatum Reinke 
Slictyosiphon subarticulatus (Aresch.) 

Hauck
Stictyosiphon soriferus (Reinke) K. 

Rosenv.
Desmarestia aculeata (L.) Lamour. 
Desmarestia viridis (Müll.) Lamour. 
Arthrocladia villosa (Huds.) Duby

RHODOPHYCEAE

Asterocytis ramosa (Thwaites) Gobi 
Goniotrichum elegans (Chauv.) Le 

Jolis
Erythrocladia polystromatica P. 

Dangeard
Erythrotrichia carnea (Dillw.) J. Ag.

Audouinella efflorescens (J. Ag.) 
Papenf.

Audouinella pectinata (Kylin) 
Papenf.

Acrochaetium Daviesii (Dillw.) Nag. 
Rhodochorton Rothii acc. Dillw. 
Cruoriella Dubyi (Crouan) Schmitz 
Rhododermis elegans Crouan (?) 
Hildenbrandia prototypus Nardo 
Lithothamnion Lenormandi (Aresch.) 

Fosl.
Lithothamnion sp.
Cruoria pellita (Lyngb.) Fries 
Furcellaria fastigiata (L.) Lamour. 
Phyllophora Brodiaei (Turn.) J. Ag. 
Phyllophora membranifolia (Good, et 

Woodw.) J. Ag.
Phyllophora Traillii Holmes in Batt. 
Lomentaria clavellosa (Turn.) Gaill. 
Trailliella intricata Batt. 
Antithamnion plumula (Ellis) Thur. 
Anlithamnion boreale (Gobi) Kjellm. 
Ceramium rubrum (Huds.) C. Ag. 
Spermothamnion repens (Dillw.) K. 

Rosenv.
Griffithsia corallinoides (L.) Batt. 
Griffithsia flosculosa (Ellis) Batt. 
Seirospora griffithsiana Harvey 
Aglaothanmion furcellariae (J. Ag.). 

G. Feldm.
Aglaothanmion bipinnatum (Crouan)

J. et G. Feldm.
Callithamnion corymbosum (Sm.) 

Lyngb.
Delesseria sanguinea (L.) Lamour. 
Phycodrys sinuosa (Good, et Woodw.) 

Lamour.
Brongniartella byssoides (Good, et 

Woodw.) Sm.
Polysiphonia urceolata (Dillw.) Grev. 
Polysiphonia elongata (Huds.) Ilarv. 
Polysiphonia violacea (Roth) Grev. 
Polysiphonia nigrescens (Dillw.) Grev. 
Rhodomela virgata Kjellm.
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Gåsö shell-bottom algae (fig. e from Väderö Storö) in natural size. 
a: Antithamnion boreale, Gåsö shell-bottom, 17—16 m, June 22, 1956. K43/56. 
b: Griffithsia corallinoides (corallina), Ibid., 16-14 m, Aug. 21, 1957. K21:2/57. 

c, d: Griffithsia flosculosa (setacea), Ibid., ca. 17 m, Oct. 17, 1955. K46:l/55. 
e: Sphacelaria plumula, Väderö Storö, 18 m, July 23, 1954. H90/54.
/: Aglaothamnion bipinnatum, Gåsö shell-bottom, ca. 17 m, Oct. 17, 1955. K46:2/55.

Sterile winter plants grown on Ascidiella aspersa. See also on G. flosculosa (d). 
g: Phyllophora Traillii, Ibid., 14 m, Oct. 17, 1955. K47:17/55. On Modiola.
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i

V/LoÅ

Gåsö shell bottom vegetation, 17-16 m, in June (June 22, 1956. K43/56). 
Rhodomelaceae maximum. See p. 339. — £ of natural size.
Sphacelaria (Chaetopteris) plumosa (d, g, i); Phyllophora Brodiaei (e, h, o); Antithamnion 
plumula (/); Ceramium rubrum (r); Delesseria sanguinea (k); Brongniartella bt/ssoides 
(c, m); Polgsiplionia urceolata (n, /); P. elongata (o, b, /); P. nigrescens (p, q).
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Shell-bottom vegetation of Bonden 21 m, Sept. 2, 1957. K59/57. See p. 322. 
Arthrocladia villosa - Sporochnus pedunculatus association. — £ of natural size.
Dictyota dichotoma (h, k); Cutleria multifida (d, m); Sporochnus pedunculatus (A, /, n, 
o, q); Arthrocladia villosa (a, c, g, j, I, p); Dudresnaya verticiltata (coccinea) (e); in i Clado- 
phora sp.
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Shell-gravel vegetation of Bonden 8 m, April 25, 1956. K27:l-3/56. See p. 324 and 338. 
“Kjellman’s Tilopterideae formation”. — § of natural size.
Stictyosiphon subarticulatus in the sense of Areschoug 1876 (Hot. Not. Lund), young 
plants (centre of picture); Tufts of Haplospora globosa (to the left and right) with Giffor- 
dia ovala, Potytretus Reinboldi and Sorocarpus uvaeformis inmixed.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om
märkliga växtfynd o. d.

Botaniska Sällskapets sammanträde den 115 februari 1958 till firandet av 
Sällskapets 75-åriga tillvaro.

Den 29 december förra året fyllde Botaniska Sällskapet i Stockholm 
75 år. För att celebrera denna viktiga händelse i Sällskapets historia hade 
den 18 februari i år en enkel minneshögtidlighet — som samlat ett 100-tal 
deltagare — anordnats i stora hörsalen på Kung], Farmaceutiska Institutet.

Vid denna sammankomst lämnade Sällskapets ordförande, professor 
Carl Malmström, en redogörelse för vad som hänt inom Sällskapet under 
de senaste fem åren, vartill fogades några reflexioner över Sällskapets ange
lägnaste uppgifter under de närmaste decennierna. I anslutning till denna 
redogörelse lämnade lektor Edvard von Krusenstjerna en kort rapport 
över de arbeten som utförts av den inom Sällskapet verksamma mosskom- 
mittén, och därefter höll överläkaren, med. dr Bertel Bager ett fängslande 
föredrag, åtföljt av vackra färgbilder, om ett besök på Teneriffa.

Efter sammanträdet följde supé på Stockholms högskolas studentkårs 
restaurang.

Professor Malmströms och lektor von Krusenstjernas anföranden 
återges här nedan.

Professor Malmströms anförande.

Då vårt Sällskap i dag samlats för att högtidlighålla sin 75-åriga tillvaro, 
vore en historik över Sällskapets verksamhet under de gångna 75 åren kanske 
på sin plats. Men då Sällskapets verksamhet fick en ganska ingående histo
risk belysning (också utgiven i tryck i Svensk Botanisk Tidskrift 1953), när 
Sällskapet firade sin 70-åriga tillvaro, synes det mig ganska onödigt att 
upprepa vad som då sades. Jag kommer istället att nästan enbart hålla mig 
till de senaste fem årens händelser.

Verksamheten har under denna femårsperiod liksom tidigare främst 
varit inriktad på: 1) sammankomster med föredrag och diskussioner, 
2) Stockholmstraktens botaniska utforskande, 3) exkursioner och 4) ut
delandet av stipendier.

Sammankomster. Sällskapet har årligen haft 4-5 sammankomster. På 
dessa har mest hållits växtgeografiska föredrag, men även systematiska och 
morfologiska har förekommit, liksom i en del andra ämnen. — De växt-
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geografiska föredragen har framför allt gällt botaniska forsk
ningsfärder i främmande länder, och föredragen har alltid åtiöljts 
av belysande och vackra färgbilder. Reseskildringarna har gällt vitt 
skilda delar av jordklotet.

Om vi börjar med Europa, så har botaniska reseskildringar lämnats av 
docent Erik Rennerfelt från Sicilien, av civilingenjör Gillis Een från 
Auvergne i Frankrike, och för icke så länge sedan berättade överste Carl 
Axel Torén om den resa genom Alperna, som han sommaren 1957 hade 
företagit tillsammans med professor Eric Hultén.

Om resor i Asien har vi endast haft ett föredrag. Detta hölls av professor 
Gunnar Erdtman och gällde den växtgeografiska och palynologiska forsk
ningsfärd, som lian 1956-57 gjorde genom Indien, Ceylon och Irak till
sammans med sin fru.

över afrikanska forskningsfärder har vi haft två föredrag: ett av docen
ten Rolf Santesson, som talade om sitt besök på Elfenbenskusten, och 
ett av dr Anton Sörlin, som skildrade sina forskningar på Seychellerna.

Om forskningsfärder i Nordamerika har konservator Olav Gxere- 
voll och direktör Ivar Ericson talat; den förre har berättat om sin färd 
till Central-Alaskas fjäll, och den senare har skildrat sitt besök i Grand 
Canyon, genom vilken Coloradofloden flyter.

Slutligen har vi haft tre föredrag över forskningsfärder inom olika delar 
av Sydamerika. Professor Folke Faoerlind har talat om sin resa till 
Galapagos-öarna, fil. kand. Kuno Thomasson om sin färd till Peru och 
professor Erik Asplund om sin senaste expedition till Ecuador.

Dessutom har föredrag hållits i svensk växtgeografi och över 
märkligare växtfyndi Sverige. Bland sådana föredrag må särskilt nämnas: 
om Kebnekajsevägens flora av assistent Carl Gustaf Alm, om det märk
liga sörmländska lövskogsområdet Kolsö på Mörkön (inte långt från Tull
garn) av licentiat Måns Ryberg, om den öländska vegetationen av 
amanuens Anders Martinsson och slutligen om Sveriges nordligaste 
hasselförekomster av dr Bertil Halden.

Sällskapet har också haft förmånen att som föredragshållare ha över
läkare Bertel Bager, som hösten 1956 talade om »Naturen som formgivare», 
och överläkare Gunnar Lundgren, som i februari 1957 fängslade oss med 
utsökta bilder av »Sveriges orkidéer i färg». F'örra året höll även Linnéfors- 
karen, förste bibliotekarien Arvid Uggla ett föredrag om »Linné och hans 
lärjungar». Vidare har professor Fagerlind vid ett sammanträde hösten 
1954 talat om Podostemonacéerna — de tropiska vattenfallens växter.

Vid flera tillfällen har demonstrationer förekommit av landskaps- och 
blombilder i färg. Sådana förevisningar har framför allt gjorts av magister 
Jan Tengnér och trädgårdsmästarna Karlis Elsknis och Kari. Rohde.

Stockholmstraktens botaniska utforskande. En av Sällskapets angelägnaste 
uppgifter under den gångna femårsperioden har varit att söka åstad
komma förteckningar över Stockholmstraktens mossor, lavar och stor
svampar. För att leda och utföra detta arbete har som bekant tre olika 
kommittéer varit tillsatta. För mosskommitténs verksamhet lämnar kom
mitténs verkställande ledamot, lektor Edvard von Krusenstjerna i ett 
Sv. Bot. Tidskr.y 52 ( W58) : 2
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efterföljande avsnitt en redogörelse. För de andra kommittéernas arbeten 
har följande uppgifter lämnats av agronom Nils Suber (för svampkom
mittén) och docent Sten Ahlner (för lavkommittén).

Svampkommitténs inventeringar har främst utförts inom tre områden. 
Det första området gäller innerkretsen runt det egentliga Stockholm, alltså 
Lilljansskogen, Haga, Karlberg, Ulriksdal och Södra Djurgården, det andra 
en yttre krets, bestående bl. a. av Bogesundslandet, Rydbo, Täby, Vallen
tuna, Huddinge, Tullinge, Munsö, Adelsö etc., och det tredje området 
Runmarö i Stockholms skärgård. Inom det första området har särskilt dr 
Gustaf Haglund, assistent Einar Ingelström och agronom Nils Suber 
varit verksamma, och inom det andra området Haglund, mykolog Hugo 
Stelin och Suber. Inom det tredje, Runmaröområdet, har omfattande in
venteringar utförts av Haglund och disponent Ragnar Rydberg jämte 
civilingenjör Olle Persson. Inom de båda Stockholmsområdena har över 
500 olika slag av storsvampar påträffats. — Svampkommitténs invente- 
ringsarbete har till stor del möjliggjorts genom ett anslag å 2000 kr., som 
kommittén erhöll 1951 från »Helge Ax:son Johnsons stiftelse».

Verksamheten inom lavkommittén har bestått dels i fältinventeringar 
och dels i genomgång av lavherbarier. Fältinventeringarna har utförts 
företrädesvis av intendent Torsten Hasselrot. Lavherbarier som genom- 
gåtts är framför allt Uppsala Botaniska Museums och Riksmuseets, men 
ett rikt material har också hämtats ur docent Gunnar Degelius’ stora 
lavherbarium. Lavkommittén har lagt upp ett kortsystem över lokalupp
gifter, och det omfattar för närvarande ca 6000 kort. Den i kortsystemet 
upptagna artstocken utgöres av ca 650 arter. — Lavkommittén har åt
njutit ekonomiskt understöd från Statens naturvetenskapliga forskningsråd 
och Stiftelsen Lars Hiertas minne, varjämte mindre anslag kommit från 
Botaniska Sällskapet.

Exkursioner har förekommit varje år utom 1955, då Sällskapet i stället 
besåg Skogshögskolans nyinredda skogsbotaniska institution och Skogs- 
bibliotekets nya lokaler, som demonstrerades, den förra av professor Erik 
Björkman och de senare av bibliotekarie Hellen Malmström.

De egentliga exkursionerna har till största delen anordnats tillsammans 
med Svenska Botaniska Föreningen. Av platser, som har besökts, må näm
nas: Ängsö nationalpark och Södra Väddö jämte Björkö i Stockholms skär
gård, Hammersta och Jursta i ösmo sn samt Korpberget i Salem.

År 1953 gjordes en tvådagarsexkursion till Kolmården, och året därpå 
besöktes Linnés Hammarby, Kungsängen, Linnémuseet och universitetets 
botaniska trädgård i Uppsala. 1953 hade vi även en exkursion till Södra 
Djurgårdens klassiska svamplokaler.

Det är många som varit vänliga att ställa sig till förfogande som ledare 
av exkursionerna, och främst bland dem må nämnas: lektor Erik Alm- 
quist, professor Erik Asplund, adjunkt Ingmar Fröman, assistent Einar 
Ingelström, kamrer Percy Olrog, professor Lars-Gunnar Romell, 
doktorerna Gustaf Sandberg och Anton Sörlin och förste bibliotekarie 
Arvid Uggla.

22 -583372 Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Stipendier. Sällskapet äger tvenne stipendiefonder: »Reseunderstödsfon- 
den» och »Solviksfonden» (den senare benämnd efter donators, revisor Einar 
Wiboms, bekanta sommarställe Solvik).

Ur den förstnämnda fonden har stipendier utgått under de tre sista åren 
och ur »Solviksfonden» alla år. Stipendierna har vanligen varit på 300 kronor, 
och de har tilldelats intendenten Torsten Hasselrot och lektor Edvard 
von Krusenstjerna för insamling av fynduppgifter för »Stockholms
traktens lavar» resp. »mossor».

För vartdera av åren 1953 och 1954 utdelade Sällskapet även ett rese
stipendium till gymnasieungdom å 100 kronor, som ställts till Sällskapets 
förfogande av förlaget Natur och Kultur.

Sällskapets funktionärer och medlemmar. Sällskapets funktionärer har 
både vad gäller styrelse och revisorer — varit desamma sedan 1953. Ja, 
Sällskapets sekreterare, Erik Söderberg, har innehaft sin viktiga post 
ända sedan 1928, alltså under 30 år, och vad han har betytt för Sällskapet 
är känt av alla.

Under de senaste fem åren har medlemsantalet glädjande nog ökat 
mycket. 84 nya medlemmar har inregistrerats sedan den 5 maj 1953, och 
Sällskapet består nu av 201 medlemmar, av vilka 8 är hedersledamöter och 
11 ständiga. Namnen på de personer, som för närvarande tillhör Sällskapet, 
framgår av en av adjunkt Ingmar Fröman utarbetad förteckning, som 
kommer att tillställas Sällskapets medlemmar.

Sedan år 1953 har Sällskapet genom döden förlorat icke så få medlemmar. 
Flera av dem har betytt mycket för Sällskapets verksamhet. Här må endast 
nämnas: direktör Govert Indebetou, disponent Sten Grapengiesser, 
intendent Gustaf Haglund, komminister John Lagerkranz och civil
ingenjör Arent Silfversparre.

Direktör Indebetou var vid sin död sommaren 1955 Sällskapets till in
valsåret äldste medlem, och han hade då tillhört Sällskapet inemot 62 år. 
Indebetous namn är nära förknippat med tillkomsten av »Stockholms
traktens växter». Han tog mycket aktiv del i första upplagans utarbetande, 
och för andra upplagan var han ordförande i redaktionskommittén. Han 
var också åren 1905-09 Sällskapets skattmästare. 1943 utsågs han till 
hedersledamot i Sällskapet.

Disponenten Sten Grapengiesser var en av vårt lands främsta växt- 
kännare med speciellt intresse för släktet Salix. Efter sin pensionering som 
disponent för Robertsfors bruk ägnade han mycken tid åt arbeten på Riks
museets båda botaniska avdelningar, där han bl. a. ordnade den paleobota- 
niska avdelningens ormbunkssamling.

Intendenten Gustaf Haglund var också en stor tillgång för vårt Sällskap 
genom sina betydande floristiska insikter, som han gärna lät Sällskapets 
medlemmar få del av. Han var en av de verksammaste krafterna inom 
Sällskapets svampkommitté, och hans tidiga bortgång innebar en stor för
lust för denna kommitté.

Komminister John Lagerkranz var en hängiven vän av Sällskapet, och 
han försummade sällan Sällskapets sammanträden. Som specialist på Grön
lands flora höll han vid flera tillfällen föredrag därom. Hans färgrika person
lighet kommer vi sent att glömma.
Sv. Hot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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Civilingenjör Arent Silfversparre var en kunnig bryolog. Han till
hörde Sällskapets mosskommitté, inom vilken han var en nitisk kraft.

Om sällskapets närmaste uppgifter. Då Botaniska Sällskapet för 75 år 
sedan kom till, var meningen med Sällskapet att det skulle bli ett fo
rum, där botaniskt intresserade personer under kamratliga former skulle 
kunna mötas. Så har Sällskapet också alltid fattat sin uppgift, även om dess 
verksamhet, som från början omfattade botanikens alla grenar, under ti
dernas lopp mer och mer har blivit en förening för floristik, taxonomi och 
växtgeografi.

Att intresset för sådan botanik är mycket stort här i Stockholm bevisas 
bäst därav, att Sällskapets medlemsantal ständigt har ökat och nu är större 
än någonsin. Sammanträdena brukar också vara väl besökta, liksom de av 
Sällskapet anordnade exkursionerna plägar samla många deltagare.

En mycket viktig sida av Sällskapets verksamhet är, som redan har be
rörts, arbetet till befordrandet av kunskapen om »Stockholmstraktens 
växter». Genom Sällskapet har, som alla vet, två upplagor av »Stockholms
traktens växter», behandlande fanerogamer och ormbunkar, kommit ut, och 
vi hoppas att det inte skall dröja länge, innan liknande arbeten över mossor, 
lavar och storsvampar blir färdiga.

Det skulle också, som jag framhöll för fem år sedan, vara mycket önskvärt 
om Sällskapet kunde åstadkomma en beskrivning över Stockholmstraktens 
naturliga växtsamhällen och sådana samhällen, som härleda sig ur det 
gamla odlingslandskapet. En sådan beskrivning skulle ha ett stort doku
mentariskt värde för kommande tid. Med tanke på hur snabbt naturen och 
det gamla odlingslandskapet försvinner runt Stockholm till följd av stadens 
och förorternas expansion borde arbetet för åstadkommandet av en sådan 
beskrivning sättas igång med det snaraste.

Vi har sålunda många uppgifter framför oss, där Sällskapets medlemmar 
kan göra viktiga insatser.

Lektor von Krusensljernas anförande.

När den mosskommitté tillsattes inom Botaniska Sällskapet, varom 
Carl Malmström talar i sina minnesord vid Sällskapets 70-årsjubileum 
(Sv. Bot. Tidskr. 1953, s. 346), var av de 73 delområdena i Stockholms
trakten ännu ungefär 20 okända och ca 30 mycket ofullständigt kända. 
Början till ett kortregister hade gjorts, och en av de första uppgifterna för 
den nya kommittén blev att bygga ut detta och få en överblick över vad 
som fanns — och framför allt vad som fattades. Samtidigt genomgicks hela 
Riksmuseets herbarium.

Med ekonomiskt stöd från Botaniska Sällskapet, Statens naturveten
skapliga forskningsråd och Helge Ax:son Johnsons fond har en stor mängd 
exkursioner företagits åren 1954-57, och f.n. finns ingen helt oundersökt 
socken. Men flera är fortfarande ofullständigt kända. En jämförelse med 
fanerogamfloran kan ha sitt intresse:

Drygt 1000 kärlväxter är kända från området. De minsta eller minst 
kända socknarna har ca hälften, de bäst kända ca § av detta antal (Stock
holmstraktens växter, 2:a uppl., 1936, s. xcm). Av bladmossor känner man 
22* - 583372 So. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 2
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från hela området över 400. Man kan emellertid inte vänta halva detta antal 
i flertalet socknar. För mossorna är 200 arter en hög siffra, som endast ett 
fåtal nått. Ett förhållandevis stort antal bladmossor (103 st.) är mycket 
sällsynta och endast funna i 1-4 socknar; ca 50 arter är mycket allmänna 
och visar 100 % konstans. Några av de edafiskt och topografiskt enformigaste 
socknarna i Stockholmsområdet står ännu kvar på 50-60 arter; högst 
ligger Djurö med 242. Det vikligaste skälet till skillnaderna torde dock \ara 
olikformig undersökning. Utom i Stockholm med grannkommuner, som 
undersökts ända sen 1800-talets början, har höga siffror endast nåtts av 
en del specialundersökta socknar. Nedan anges antalet bladmossor och 
(inom parentes) kärlväxter för några socknar:

Djurö (Hoffstein m.fl.) . 242 (759) 
Norrtälje (Agelin) . . . 232 (676)
Stockholm.......................... 230 (811)
Nacka................................... 229 (808)
Länna (Agelin, Persson) 225 (690) 
ösmo (Halle m.fl.). . . 202 (713) 
Tyresö (A. Uggla) . . . 197 (676)

Lovö................................... 191 (675)
Solna................................... 190 (770)
Ingarö (Florin) .... 171 (639)

Sånga............................... 58 (640)
östertälje.......................... 47 (605)

Carl Malmström.

Några öländska växtfynd.

Vid ett par augustibesök på Öland 1956 och 1957 gjorde jag några växt
fynd, som synas mig värda att meddela. Visserligen gäller det i huvudsak 
antropokorer, men två av dessa finnas mig veterligt ej förut omnämnda 
från ön — i varje fall finnas de ej upptagna i Sterners ölands-flora (1938), ej 
heller i hans efterlämnade kompletterande anteckningar, som nu bevaras på 
Riksmuseet och som jag haft tillfälle att ta del av i nu aktuella delar. 
Skulle så vara, att dessa arter blivit funna tidigare av någon annan 
vilket är högst sannolikt — hoppas jag denna notis kan locka fram ett 
meddelande därom; det är alltid av intresse, när det gäller nyuppdykande 
arter, att få säkerhet om det allra första fyndet. De för Öland (eventuellt) 
nya arterna äro följande:

Erigeron canadense. - Vickleby: kyrkbyn, fåtalig vid stora landsvägen 
1956 (och 1957).

Galinsoga ciliata. — Vickleby: trädgård i kyrkbyn, några exemplar i en 
blomrabatt 1956 (ej eftersökt 1957).

Att Erigeron. canadense skulle dyka upp på Öland var ju bara att vänta, 
så pass länge som den funnits bofast i Kalmar —- det är snarast förvånans
värt, att den dröjt så länge. De stora breddningsarbeten på landborgsvägen 
somutförts i Vickleby under senare år ha emellertid givit ökade chanser 
för en art som denna. De ha över huvud där medfört betydliga förändringar 
i omgivande vegetation, mest — tyvärr i negativ riktning genom att 
fördärva växtplatserna för åtskilliga öländska rariteter, som just där förr 
funnos i mängd men nu försvunnit eller få nöja sig med några usla halvrude- 
rata refugier, t. ex. Ranunculus illyricus, Verbascum thapsiforme, Carex
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958).-2
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obtusata; en art som Rosa rubiginosa, vars ljuva doft i ljumma sommar
kvällar spred sig kring vägen vid kyrkan, tycks vara ohjälpligt förlorad. 
— Å andra sidan ha en del synantropa element kommit till, åtminstone i 
en del fall för att stanna. Mest påfallande är hybriden Medicago falcata x 
sativa, sen länge bofast exempelvis vid Borgholm; den har nu invaderat 
Vickleby och brett ut sig yppigt utmed landsvägen och på många håll i 
kyrkbyn i en oändlighet av färgvarianter, för det mesta osedvanligt fula. 
I sammanhanget må nämnas en hybrid, som på ett ställe nära Vickleby 
kyrka uppträder på liknande sätt vid landsvägen, nämligen en i färgen 
mångformig hybridsvärm med Anthemis tinctoria som en av föräldrarna 
och rimligtvis A. arvensis som den andra; den har emellertid såtts in här 
avsiktligt av konstnären Arthur C:son Percy, enligt vad denne meddelat 
mig, men synes vilja hålla sig kvar.

Galinsoga ciliata, dvs. vad som tidigare (men med orätt) brukat kallas 
G. quadriradiata eller G. hispida, tycks numera vara den Galinsoga-avt, som 
oftast dyker upp på nya lokaler, beroende på att den i speciellt hög grad 
direktsprids med jord kring plantor från träd- och plantskolor — den visar 
sig därför särskilt gärna i blomrabatter och trädgårdsland. Säreget nog har 
mycket litet skrivits om dess spridning och förekomst i vårt land, i motsats 
till vad fallet är i flertalet europeiska länder. Jag har för avsikt att göra en 
sammanställning av de i Sverige funna arterna av släktet — det finns utöver 
denna och den först funna, G. parviflora, även en tredje belagd, vars kor
rekta bestämning och benämning tyvärr bereda åtskilliga svårigheter, som 
fördröjt mitt arbete; jag vore därför tacksam att få mig tillsända uppgifter 
om opublicerade fynd av dessa arter, åtföljda av beläggexemplar, som på 
begäran återsändas.

Följande fynd gälla arter, för vilka Sterner uppger några få öländska 
lokaler, dock ej de nedanstående.

Lonicera periclymenum. — Vickleby: Sandbergen, i ett par planterade 
talldungar och en d:o björkdunge, beståndsbildande men ej blommande 1957.

Sterner (1938) uppger för denna: »Als allem Anschein nach verwildert 
kommt sie am Waldrande bei Borgholm an mehreren Orten vor» och anger 
den som mycket sällan odlad. Varifrån beståndet vid Sandbergen härleder 
sig, kunde jag ej utfinna, inte heller något om dess ålder, som dock måste 
belöpa sig till åtskilliga år. Den syntes inte till som odlad i närheten men 
måste väl ändå ha ett sådant ursprung. Arten är ju känd för liknande före
komster även i andra provinser, bl. a. på flera håll kring Stockholm, och 
har genomgående •— och väl med rätta — tolkats som förvildad. Men 
skulle det vara omöjligt att i en del fall tänka sig en oavsiktlig införsel med 
skogsträdsplantor?

Juncus tenuis. — Vickleby: på en åkerväg mellan Sandbergen och Stora 
Frö, 1 tuva 1957.

Förekomstsättet är tydligen exakt detsamma som på två av Sterner 
nämnda lokaler i Torslunda; för den ena anges arten uttryckligen som 
sparsam. På hans tredje lokal (en beteshage i Hulterstad) anges den som
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sparsam och tillfällig. — Åkervägsförekomsterna äro en smula konsterne
rande, när man inte känner någon tänkbar primärförekomst på Öland; de 
verka ju avgjort sekundära. Åtminstone på min lokal fanns ingenting som 
kunde tydas som kommensaler, dvs. samtidiga inkomlingar — jag räknar 
inte som sådan den i närheten växande Euphorbia esula, som utan tvivel 
vandrat dit antingen från en redan 1902 upptäckt förekomst vid Stora Frö 
eller från den nedan nämnda gamla förekomsten i Resmo strax i närheten. 
Det kan kanske vara värt att påpeka, att sistnämnda art alltså tycks vara 
i färd med att sprida sig till nya lokaler — uppgifterna hos Sterner ge in
tryck av att den på sina då kända lokaler höll sig stationär.

Falcaria vulgaris. — Resmo: Y om Kleva, stort rikligt blommande be
stånd i en hårdsvingelvall 1957.

Lokalen är densamma som hos Sterner anges för en rad antropokorer, 
främst av dem Euphorbia esula, som alltjämt finns där i riklig mängd ehuru 
numera mest i periferin till den ursprungliga insåningsplatsen, en gammal 
betesvall som nu utvecklats till ett nästan fullständigt rent, tätt bestånd 
av Festuca irachyphylla — det största sammanhängande hårdsvingelbestånd 
jag över huvud sett i vårt land. Tyvärr undgick ju denna art nästan överallt 
hos oss floristernas uppmärksamhet långt efter det att den otvivelaktigt 
kommit in (rättare sagt: såtts in) och stabiliserat sig; den har ju också, 
ända till 1940-talet, i regel varit underrepresenterad i sydsvenska floraför- 
teckningar. Detta torde nog gälla även Öland, där Sterner 1938 som första 
fyndår anger 1922 och bara känner den från »einige zerstreute Fundorte 
auf N- und M-Öland». Han påpekar emellertid, att den under senare år allt 
oftare såtts in i gräsmattor och visat tendens att förvilda sig på ruderatmark. 
Jag kan härtill anmärka, att arten nu finns i Vickleby inte bara i själva 
kyrkbyn på dylik mark utan också bildar ett rätt utbrett bestånd S om 
kyrkan på landborgskanten i en kortvuxen hedartad vegetation, där den 
ser högst naturlig ut (och ofta magrare än den brukar vara). De tidigare 
lokalerna voro enligt Sterner mest sandiga ödeåkrar, alltså samma lokaltyp 
som den vid Kleva, varifrån arten uppges först 1924 (G. Samuelsson) men 
där den efter all sannolikhet är äldre. Från samma Samuelssonska invente
ring härleder sig också en annan fynduppgift från denna lokal, nämligen 
Linaria repens, vilken 1957 alltjämt fanns kvar i en liten grupp. Euphorbia 
esula däremot upptäcktes här redan 1906 av Sterner själv, likaså Nonea 
pulla, som här höll sig åtm. långt in på 1920-talet men nu tycks vara utdöd.

Det är naturligtvis frestande att räkna de båda sistnämnda arterna som 
inkomna på stället med en och samma sådd, men tyvärr är det inte möjligt 
att bevisa något härom eller ens att få några goda indicier. För vargtöreln 
blir frågan om åldern här desto svårare som den redan 1828 av Elias Fries 
rapporteras just från Resmo »spontanea et copiosa» — men tyvärr utan 
närmare uppgift om var i socknen den fanns. Nonea pulla tyder emellertid 
på utsåning av någon rysk frövara; tyvärr föreligga emellertid inga upp
gifter om kommensaler etc. från någon av dess få, i regel mycket obeständiga 
övriga svenska förekomster, och inte heller har jag kunnat finna några 
uppgifter om i vilka frövaror den fastställts som inblandning. Hegi anger 
emellertid arten som funnen på ett ställe i Västpreussen i sällskap med 
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Euphorbia virgata, och det må påpekas, att Sterner i sin ursprungliga upp
gift (i Svensk Bot. Tidskr. 1918) om Kleva-förekomsten kallade Euphorbia- 
arten här E. virgata, ej esula; i sin flora medger han emellertid, att han ej 
alltid kunnat hålla dessa isär på Öland och att vid Kleva »båda formerna» 
förekommo. För egen del har jag funnit en sådan uppdelning hopplös, inte 
minst efter att ha sett detta Euphorbia-bestånd, som jag besökte redan 1922 
och där då en stor formrikedom visade sig med både »typisk esula» och 
»virgata». Som ytterligare kommensaler vid Kleva nämner Sterner 1918 
Echium vulgare och Melilotus officinalis, av vilka dock ingen är signifikativ 
nog att ge närmare upplysning om införselhistorien.

Bland de arter jag iakttog på Kleva-lokalen var också Helichrysum 
arenarium, av Sterner 1938 karakteriserad som »Indigen, in der lichten 
Vegetation der Sandfluren und der sandigen Hügel; hemerophil, hauptsäch
lich auf sandigen, wüsten Äckern und an Wegen». Det skulle väl inte vara 
alldeles otänkbart, att den vid Kleva kunde ha inkommit direkt med frö 
av hårdsvingel — den är ju allmän i de trakter och samhällen, varifrån 
detta frö importeras. Men tyvärr har det i fråga om detta frö lika litet som i 
fråga om de nyssnämnda troligen ryska inkomlingarna varit möjligt att 
få några säkra uppgifter som skulle kunna avgöra, om det varit skulden till 
införseln av Linaria repens och Falcaria vulgaris vid Kleva, där det ju dock 
är högst sannolikt, att de äro av yngre datum än Nonea och Euphorbia. 
Trots att en del nyfynd gjorts och beskrivits för Falcaria från Sverige (se 
Almquist & Björkman i Svensk Bot. Tidskrift 34, 1940), har inte heller 
härigenom någon klarhet vunnits om med vilken speciell frövara den kom
mit in, endast att den införts med »vallfrö». I detta sammanhang må tilläggas 
ännu ett öländskt fynd av arten enligt Sterners anteckningar:

Ås: Näsby, mellan kyrkan och byn, i gräsmattan i allén, ca 25 ex., 1941 
N. Albertson.

Under besöket 1956 iakttog jag albinoformer av åtskilliga arter; i vad 
mån de tidigare äro bekanta från ön eller ej har jag ej efterforskat — Öland 
torde i detta hänseende inte vara så väl känt som t. ex. Skåne och Gotland, 
fastän jag har det intrycket att det förra landskapet har ovanligt mycket 
att bjuda på i den vägen. Särskilt på alvaret, där det intensiva solskenet 
hos flertalet kärlväxter framkallar en ovanligt kraftig antocyanbildning, har 
man ofta det intrycket, att växterna då och då bli överansträngda i det 
hänseendet och alldeles tappa förmågan till pigmentbildning — den ganska 
vanliga förekomsten av de vitblommiga och i övrigt bleka albinoformerna 
av Sedum album och Thymus serpyllum må tjäna som exempel. En enda 
form av dylik typ vill jag här nämna, dock ej funnen på alvaret utan på en 
äng nermot stranden i Yickleby, nämligen Centaurium minus f. albiflorum 
— detta därför att den uppträdde i stor mängd.

Slutligen må nämnas ett par hybrider, ingen av dem nämnd hos Sterner 
1938:

Salix aurita x caprea, ett stort, högt snår nära stranden ej långt S om 
Beijershamn i Yickleby; en synnerligen påtaglig intermediär form.

Galium mollugo x verum. Vickleby: på en gård i kyrkbyn 1956, i kanten
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av en gräsmatta av huvudsakligen Festuca rubra var. commutata, en större 
enhetlig grupp utan sällskap av någon av föräldraarterna.

Det vore ju högst egendomligt, om denna hybrid ej vore tillfinnandes lite 
här och var på Öland; i själva verket måste dess utelämnande i Sterners 
flora ha berott på något förbiseende, eftersom han i sina anteckningar har 
den från flera lokaler på Öland, varifrån den f. ö. publicerades redan av 
Aulin 1912 (Svensk Bot. Tidskr. 6, s. 384: Mörbylånga). Från Yickleby har 
S. en uppgift redan från 1922 (J. Berggren) och ett par senare; äldsta 
Ölands-fyndet är emellertid redan från 1887 (Högsrum, J. Wickbom, U). 
Från samma socken har S. också två senare fynd: nedanför Odins flisor
J. Berggren 1921 och Gladvattnet R. S. 1924. Slutligen har S. ett eget 
fynd vid Kastlösa: Bredinge 1906 och ett av V. Bratt vid Borgholm 1893.

Nils Hylander.

Taraxacum Railonsalae Hagl. et Saarsoo.

Planta altitudine mediocris, ad 30 cm alta.
Folia canescenti-viridia, lutescentia, sparse, in nervo mediano densiuscule 

araneoso-pilosa, plurima lanceolata, multilobäta, interlobiis piceo-margi- 
natis et interdum piceo-maculatis, petiolis brevibus, sat alatis et inferiore 
parte nervi mediani + intense rubro-violaceis. Folia exteriora lobis 
brevibus, deltoideis, approximatis, denticulis singulis instructis vel superio- 
ribus integris. Folia intermedia lobis lateralibus deltoideis, saepe sat 
longis et acutis (summis interdum apicibus rotundatis), ± patentibus, 
summis margine superiore integro vel dentibus singulis praedito, inferioribus 
crebrius denticulatis-subulato-dentatis, lobo terminali sagittato-cordato- 
sagittato, acutiusculo vel breviter mucronato, integro vel in uno alterove 
latere inciso et supra incisuram margine rotundato, lobulis basalibus acutis 
vel non raro rotundatis; interlobia mediocriter lata, brevia, denticulata vel 
subulato-dentata; in aliis speciminibus folia intermedia lobis longis, anguste 
deltoideis, saepe apicibus porrigentibus, in margine superiore subulato- 
dentatis et lobulis lobo parallelis instructis, lobo terminali hastato, in 
apicem sat angustum et acutum protracto.

Scapi folia superantes vel iis aequilongi, sub involucro densius araneosi, 
apice basique + colorati.

Involucrum mediocre, obscure olivaceo-viride, basi ovato-truncata. 
Squamae exteriores lanceolatae, vix marginatae, ca 2-3 mm latae, 
11-14 mm longae, sensim in apicem angustatae, arcuato-patentes-retro- 
versae, supra laete virides, glaucescentes, apicibus vel non raro pro maxima 
parte rubro-violaceae.

Calathium sat obscure luteum, ca 40 mm diametro, leviter radians. 
Ligulae marginales planae, extus stria fusco-violacea ornatae, interiores 
saepe apicibus croceis.

Antherae polliniferae.
Stylus et stigmata lutea vel leviter virescentia.
Achenium fusco-stramineum, 3,3-3,6 mm longum, vix 1 mm latum, 

superne latissimum et spinulis argutis, erecto-patentibus munitum, inferne 
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Fig. 1. Taraxacum Railonsalae Hagl. et Saarsoo. Typus.
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leviter tuberculatum vel basi laeve, in pyramidem 0,5-0,6 mm longam sat 
abrupte abiens.

Fennia. Ostrobottnia australis, Kaskinen. In graminoso ad stationem. 
17.VI.1956 leg. Artturi Railonsala (typus in Herb. Riksmuseum, Stock
holm, asservatur).

T. Railonsalae har år 1954 namngivits av framlidne dr G. Haglund, som
ej efterlämnat beskrivning på arten. Denna art företer rätt stor variations-
amplitud från växtplats till växtplats, varför den ofta har blivit förväxlad
med närstående arter. I vissa modifikationer påminner den habituellt om
T. acutangulum Markl., som dock har mörkare gröna blad med längre
från varandra avlägsnade, långa och vassa sidolober, längre och smalare
holkar med smalare och längre ytterfjäll samt mörkare märken. Individ
från mera exponerade växtplatser har likhet med T. subrubescens Dt,
vilken emellertid har smalare holkar med längre och mera tillbakaböjda
yttre holkfjäll och med längre näbb försedd frukt. Några former liknar
mycket T. slereodes Ekm. Denna kan dock skiljas bl. a. genom kortare och
mera triangulära sidolober, längre skaftade och obetydligt vingade blad,
mörkare märken och frukter med längre näbb. „ „B. Saarsoo.

CAROLI LINNAEI HERBARIUM STOCKH. 
Exempel: reduction 14 x. Max. 24 specimen. (IDC)
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Fig. 1. Specimens from the Linnsean Herbarium on microfiche.
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Linnaeus’s Books and Herbarium on Microfiche.

During the last few years, a new technique has brought a very practical 
method for the recording of books, manuscripts and even dried plants. 
Microfiche is a flat sheet of transparent film, 9 x 12 cm, on which is repro
duced about 40 or 60 pages, and which, by bearing a readable title, can be 
handled as a catalogue card; a white cover, which leaves the title visible, 
protects the fiches from scratching. The microfiches are easy to read in 
handy, small reader devices and are very easy to file.

The International Documentation Centre in Stockholm-Vällingby 
(Box 405) will publish all the printed works of Linnaeus and many other 
botanical books on these microfiches. Even the whole Linnsean Herbarium, 
kept in London, will be recorded in this way. The collection of 14,000 
specimens will cost about 600 U.S. dollars. One can subscribe even to 
certain groups or families.

All publications on microfiche, made at the many universities and insti
tutes using microfiche, are catalogued in the monthly “Micro Library”, 
which is a publication of the International Documentation Centre. The 
section on Botany lists many very rare and important volumes, such as 
those of Hooker, Scopoli, Roth, Thunberg, etc., which can thus be 
obtained at a trifling part of the cost of the originals.

Henri de Mink.
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RECENSIONER.

Eric Hultén m.fl., Vår svenska flora i färg jämte ett urval 
växter från de nordiska grannländerna. Planscher och teckningar 
av Henning Anthon. Häfte 1 och 2. AB Svensk litteratur, Stockholm 
1958. 88 s., 32 +XVI pl. Pris per häfte 12:—.

Bildfloror med färgglada illustrationer har vid flera tillfällen sett dagens 
ljus under de två senaste decennierna. Det har dock alltid varit fråga om 
arbeten i mindre format. »Vår svenska flora i färg» är av helt annan stor
leksordning. Ska man jämföra med tidigare verk, går tanken närmast till 
Lindmans »Bilder ur Nordens flora», eftersom vårt andra stora floraverk 
från senare tid, »Vilda växter i Norden», bygger på 1 argfotografier.

Uppläggningen är antagligen redan bekant för alla intresserade. I färdigt 
skick kommer arbetet att bestå av två band, som utkommer häftesvis med 
tillsammans 20 häften, av vilka de två första nu föreligger i handeln. Om
kring 1200 arter ska beskrivas, därav 800 illustrerade i färg och ett hundratal 
i grått. Textdelen innehåller ett stort antal teckningar. Slutligen tillkommer 
ett antal reproduktioner av färgfotografier över växtsamhällen.

Boken är resultatet av ett skandinaviskt samarbete. Den ges sålunda ut 
med dansk, norsk och svensk text. Den svenska upplagan, som närmast 
intresserar oss, har redigerats av Eric Hultén. För den norska svarar Knut 
F*gri och för den danska Mogens Skytte Christiansen, som skrivit den 
ursprungliga texten. Den svenska upplagan är således närmast en översätt
ning och bearbetning av denna. Det danska ursprunget betonas ytterligare 
av att illustrationerna utförts av Henning Anthon, som tidigare bl. a. 
gjort bilderna till ett arbete över Danmarks fåglar.

Bildmaterialet utgör som alltid i ett arbete av denna typ stommen, till 
vilken texten sedan ansluter sig. Anthons växtavbildningar kommer antag
ligen inte att falla alla i smaken, i varje fall inte vid första anblicken. Men 
fråga är om inte många vinner i längden, även om det är vanskligt att yttra 
sig över något som till stor del blir en fråga om tycke och smak. Jag nämnde 
nyss Lindmans »Bilder ur Nordens flora», som till största delen är baserad 
på Palmstruchs »Svensk Botanik». Men dessa föregångare jämför man 
gärna, medvetet eller omedvetet, »Vår svenska flora i färg». Palmstruch- 
Lindmans avbildningar har här i landet stått som norm för hur växtplanscher 
bör se ut. Men Anthons planscher varken kan eller bör jämföras med dessa. 
Tekniken är alltför olika. De lätt stiliserade växterna hos Palmstruch- 
Lindman, där alla detaljer inte desto mindre framträder med stor skärpa, 
för tanken till utsökta herbarieexemplar med färgerna i behåll. Det senare 
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gäller i varje fall Lindmans bilder. Anthon har i stället avbildat den levande 
växten, så att det syns att den är nyss upptagen ur jorden, gärna litet till- 
rufsad och med vissna och trasiga blad sittande kvar. Växtens habitus 
framträder tydligt härigenom och ger åskådaren ett helhetsintryck som en 
äldre tids illustratörer inte alltid kunde ge. Men det är oundvikligt att detta 
måste medföra en mindre detaljskärpa. Skalan tillåter i många fall inte 
heller någon större utförlighet. Enskilda blommor har därför avbildats i 
naturlig storlek som ett komplement, och de många tuschteckningarna bil
dar ytterligare ett sådant. De senare är ofta utmärkta och fyller väl alla 
krav som kan ställas på dem.

Tyvärr har färgerna inte alltid utfallit så väl. Reklambilden över pulsa- 
tillorna hör sålunda inte till de mer lyckade. Pulsatilla pratensis har fått 
exakt samma kulör på blomman som P. vulgaris. Även grönskan ställer 
man sig litet frågande inför. Men å andra sidan kan flera exempel nämnas 
på en mycket god färgavvägning, t. ex. Taxus, aracéerna, Polygonatum- 
arterna, Potamogeton perfoliatus och gramineus.

Häfte 2 upptas huvudsakligen av gräsen. Dessa har avbildats i grå ny
anser, och det är inte utan att det känns vilsamt att se på dem efter alla 
färgkaskaderna i häfte 1. Grästeckningarna är vanligen så skickligt gjorda 
att det är lätt att identifiera modellerna utan att snegla på texten — vilket 
inte alltid kan sägas i liknande fall. Ska man anmärka på något, blir det 
på Elymus, som verkar missbildad, till en del sannolikt beroende på att 
skalan är för liten.

I samma häfte förekommer också en rad landskapsfotografier, flertalet 
efter original av E. Hultén. De bildar ett av de värdefullaste inslagen i 
verket. Annars ger sig uppställningen i stort sett av sig själv i böcker av 
detta slag, men med introduktionen av olika vegetationstyper på grundval 
av färgfoton har »Vår svenska flora i färg» tillförts ett material som har 
nyhetens behag. Måtte dessa bilder få läsaren att inse att växtvärlden inte 
bara består av olika, mer eller mindre rara nummer i floran utan även av 
växtsamhällen som präglar landskapsbilden. Skärpan kan det tyvärr vara 
litet si och så med, och man undrar först om reproduktionstekniken varit 
den bästa. Men sedan upptäcker man en sak, som är mycket viktig: vegeta- 
tionsbilderna bör inte betraktas på vanligt läsavstånd. Håller man häftet 
på 50-60 cm håll, träder landskapet fram på ett helt annat sätt!

Återstår så texten. Som redan nämnts bör den närmast ses som en för
tydligande kommentar till bilderna. Innehållet utgörs av en systematisk- 
morfologisk beskrivning av de avbildade arterna och några till. Den lämnar 
också åtskilliga uppgifter om utbredning, växtsätt, ev. användning m. m. 
Ett särskilt omnämnande måste ges de utbredningskartor som Hultén 
låtit publicera över en del arter av större intresse. De ger många värdefulla 
upplysningar, bl. a. därför att de visar totalutbredningen, så att den skandi
naviska delen av utbredningsområdet fogas in i sitt rätta sammanhang.

Alldeles utan anmärkningar kan texten inte slippa undan. Det danska 
underlaget lyser igenom ibland. Hjärtbladen betecknas sålunda vanligen 
som groddblad. Vidare möter man vissa diskutabla påståenden, synbarligen 
tillkomna i stor hast. Hanblommorna hos Juniperus, pollineringen hos Iris, 
definitionen av nod på fig. 30 (men ej i texten) och beskrivningen av gräsens
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hylle får vara exempel på företeelser som det är svårt att få någon klar 
uppfattning om. Ett direkt missvisande uttryck är »insektsbefruktning» — 
det orimliga i termen är uppenbart för envar, men varför använda den, när 
ett ord som pollinering finns att tillgå? Det tar också emot att acceptera 
»frön» för gräsens frukter i ett botaniskt arbete, även om detta är avsett för 
en större läsekrets och uttrycket i fråga används i dagligt tal. Med tanke på 
verkets omfång och förtjänster och inte minst på den spridning och be
tydelse, som det sannolikt kommer att få för en botaniskt intresserad all
mänhet, önskar man att de följande häftena kommer att sakna sådana 
skönhetsfel. Det finns nämligen all anledning att tro, att »Yår svenska flora 
i färg» kan stimulera till ett ökat intresse för den svenska växtvärlden och
dess sammansättning. ... _ ,Mans Ryberg.

Curt Backeberg, Die Cactaceae. Handbuch der Kakteenkunde. 
Band I. Einleitung und Beschreibung der Peireskioideae und Opuntioideae. 
Mit 618 zum Teil färb. Abb. im Text und 35 Tafeln, xvi, 638 s. Stör 8:o. 
VEB. Gustav Fischer Verlag, Jena 1958. Pris inb. DM 74. —.

Backeberg har gjort ett flertal expeditioner till Mexiko och kaktusom
rådena i Sydamerika och har bl. a. varit chef för en av de mest kända 
kaktusträdgårdarna vi ha, nämligen Jardin Exotique de Monaco, där han 
själv hade sin mycket stora privata samling. Vidare har han stått i centrum 
för världens kaktologer under en mångfald år och har i regel (delvis till
sammans med Werdermann) fått sig tillsänt för revision det mesta av de 
samlingar som gjorts under de tre sista decennierna. Han har också bakom 
sig ett flertal, huvudsakligast populära, arbeten om kaktussystematik och 
odling; bland dessa kunna vi nämna den stort upplagda Kaktus-A B C 
tillsammans med greve Knuth, som 1935 utgavs på danska, och vilken nog 
flitigast använts som handbok av de skandinaviska amatörerna. Det här 
anmälda bandet, det första av fem delar, får väl anses som det slutliga 
resultatet av en lång livsgärning inom kaktologien. Bortsett från en del 
mindre detaljer, till vilka jag återkommer nedan, är också detta band 
mycket representativt, och kommer, trots det dyra priset, att bli en nöd
vändighet för alla kaktusintresserade, såväl fackmän som amatörer — de 
sistnämnda ha kanske blivit litet favoriserade i uppställningen av arbetet. 
Det är ju nu också snart fyrtio år sedan Britton & Roses stora monografi 
utkom, och mycket har hänt på kaktusfronten under den mellanliggande 
tiden; jag behöver endast nämna de stora samlingar som hopbragts av 
Backeberg själv, Knuth, Werdermann, Troll, Cardenas, Castellanos 
och Hutchison.

Denna första del upptar, efter inledning, programförklaring och en del 
historiska data (med full rätt givande en eloge åt nydanaren inom kaktus
systematiken Karl Schumann), de båda underfamiljerna Peireskioideae 
och Opuntioideae. I inledningen kommer författaren in på en del nomen
klaturfrågor, i vilka jag ofta fullkomligt håller med honom diskussionsmäs- 
sigt men tyvärr som laglydig botanist måste reagera mot; demokratiskt sett 
kunna vi ju ej motsätta oss de av en majoritet bestämda kongressbesluten, 
hur underliga dessa än synas. 1 denna del ha vi också en synopsis över 
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kaktussystemet (vilket helt saknades hos Britton & Rose), där vi se att 
släktenas antal nästan fördubblats sedan den nämnda monografien; vi ha 
nu att laborera med ej mindre än 220 släkten, medan Britton & Rose 
hade 122. I detta band är också alla huvudnycklarna med — från under
familjer ned till »Untersippen», vilket kanske ej är så praktiskt; man kom
mer ju på detta sätt att alltid bli tvungen att använda minst två band för 
att klassificera en art.

Den taxonomiska delen är rikt illustrerad, det stora flertalet mycket 
vackra bilder tagna av författaren själv, och det är synd att texten till 
dessa i regel är alltför avkortad vad gäller lokaler för de vilda arterna. En 
uppgift som »Bolivia» säger mycket litet, om man tar i betraktande den stora 
variation vi ha inom detta land, som trots allt är ett av de mindre sydame
rikanska. Dessutom är det tråkigt, att reproduktionen av färgfotografierna 
ej är den bästa. De i original säkerligen utmärkta bilderna ha nu genom
gående fått en fadd färg. Likaså kan man anmärka på att de odlade for
merna kommit med litet för mycket bland bilderna — liksom också bland 
beskrivningarna — men detta kan nog förklaras med att amatörer och 
trädgårdsmän troligtvis komma att bli de största köparna. Det är väl 
också så man får förklara den litet förvånande formen att börja en syste
matisk monografi: »Regnum vegetabile, Divisio Spermatophyta» etc. Sådant 
är väl knappast nödvändigt.

Systematiskt sett är, som sagt, släktindelningen betydligt utökad sedan 
Britton & Rose och har lagts upp på en betydligt bredare bas. Peires- 
kioideae har nu tre släkten, mot tidigare endast ett, bland dessa Maihuenia, 
som tidigare ställdes i Opuntioideae. Yarför denna överflyttning har skett, 
har jag personligen svårt att fatta (liksom att Quiabentia och Peircskiopsis 
höra till Opuntioideae). Om frånvaro eller förekomst av glochidier skall anses 
som det viktigaste vid urskiljandet av grupper av så hög kategori som 
underfamiljer, skapas ett artificiellt system, som i det långa loppet blir 
omöjligt att använda. Skall man vara tvungen att stoppa fingrarna i en 
Opunlia-areol för att vara säker på att det inte är en Maihuenia (och så gå 
två eller tre veckor och svära över det onda fingret), så är det något fel på 
systemet. Att Backeberg nu har 16 släkten i Opuntioideae, där Britton & 
Rose endast hade 7, är ingen vinst, framför allt som avgjort dåliga släkten 
såsom Nopalea och Grusonia behållas. Bryts sedan också stora grupper som 
Tephrocactus och Austrocylindropuntia (det borde vara förbud mot så långa 
namn, särskilt om de efterföljas av ett artnamn som tephrocactoidesl) ut ur 
Opuntia, som trots allt fortfarande har mer än 200 arter, så skapas efter 
hand ett kaos, som det blir svårt att klara sig ut ifrån. Här komma vi också 
in på Backebergs bestämningsnycklar, vilka som regel äro svåra att komma 
tillrätta med. Man har ofta fem eller sex karaktärer att välja på. Som ett 
exempel skall jag ta ett fall (s. 452), dock endast med 4 karaktärer: 1. 
»Baum- oder buschförmig bzw. niedrig bei ein und derselben Art oder deren 
Rasen.» 2. »Baumförmig werdend, weder dimorph noch unten weit ver
zweigt.» 3. »Baumförmig, unten weit verzweigt ...», och 4. »Strauchig- 
buschig bzw. aufrecht verzweigt ...». Detta gäller ej arter utan »Unter
reihen». Man kommer lika säkert till en bestämning genom att spela krona 
och klave. I nycklarna finns också en annan sak, som kanske, om man rätt
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kan använda den, kan underlätta arbetet men dock ser litet underlig ut. 
Man är ju van vid att de rader i en nyckel, som börja längst till vänster 
bilda en sammanfattning av två eller flera arter. Ej så här, man hoppar 
fram allt längre mot höger och kommer så till slut fram till endast en 
enda art —■ ingen står som motsats. Det synes också som om nycklarna 
genomgående äro gjorda efter levande material, vilket kanske är nödvändigt 
inom denna familj, men de äro på detta sätt också i det närmaste omöjliga 
att använda för herbariebruk.

Här komma vi så till Backebergs lokaluppgifter för de olika arterna. 
Med svåra bestämningsnycklar har man ofta en viss hjälp, om man vet den 
exakta lokalen där växten samlats, men dessa uppgifter saknas oftast här; 
man får i regel endast veta landet där arten är samlad. I en monografi som 
denna kunde man åtminstone fordra att få lokal och samlare för typen. 
Vissa geografiska uppgifter äro också felaktiga; så nämns t. ex. en provins 
»Los Andes» i Argentina — denna försvann 1933 och delades upp på 
Jujuy, Salta och Catamarca.

Och så en sista anmärkning. Det ser tråkigt ut i ett arbete som detta 
att läsa (s. 418): »Reihe 5: Airampoae Backbg. (... —Parviopuntia Marn. 
Soul, [nur ein Name] pro parte, 1955).» Man är ju van vid att latin användes, 
även då det gäller synonymer.

Som sammanfattning måste man dock säga att boken kommer att bli 
nödvändig för alla dem, som av kärlek eller tvång syssla med dessa sucku- 
lenter, och att vi hoppas på en snar komplettering av verket. Gustav 
Fischer Verlag är också att gratulera till upprätthållandet av sina stora 
vetenskapliga traditioner.

Benkt Sparre.

Sigfrid Arnell, Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. I. 
Hepaticae. — C. W. K. Gleerup, Lund 1956. 308 s. Pris 35:—.

För var och en, som under de sista tio-femton åren haft anledning att 
syssla med nordisk levermossystematik utan att som direkt specialist vara 
hemmastadd i den hepatikologiska tidskriftslitteraturen, har bristen på en 
modern handbok i ämnet varit påtaglig. H. W. Arnells skandinaviska 
levermossflora med tryckåret 1928 har i vissa delar föråldrats kraftigt. 
Detsamma gäller Jorgensens Norges levermoser, som utkom 1934 och 
som endast omfattar vårt västra grannlands arter. Det modernaste verket 
har varit Buchs 1936 utgivna Suomen maksasammalet. Trots det utmärkta 
bildmaterialet — i motsats till de båda förut nämnda flororna är den 
illustrerad — har den på grund av sin finska text fått en begränsad använd
ning. Det i förhållande till Norden i övrigt relativt ringa artantalet — unge
fär två tredjedelar av de nordiska arterna är kända från Finland — har 
ytterligare minskat florans användbarhet för den nordiske floristen. Lever- 
mossdelen av C. Jensens Danmarks Moser, som kom ut 1915, är ävenledes 
illustrerad, men på grund av sin ålder och det begränsade artantalet an
vändes den föga, åtminstone utanför Danmark. Det verkar för övrigt som 
om utgivandet av nationella mossfloror för de olika nordiska länderna är 
på retur, något som de flesta torde hälsa med tillfredsställelse.
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Denna inledande översikt visar att Sigfrid Arnells nu utkomna nor
diska — ej fennoskandiska, som huvudtiteln till floraserien säger — lever- 
mossflora varit starkt efterlängtad, samtidigt som den nämner några av de 
viktigare nordiska verk författaren haft att bygga på.

Enligt vad författaren meddelar i förordet är det främst H. W. Arnells 
och Buchs ovannämnda floror som fått bilda stomme vid den nya florans 
utarbetande. De systematiska nyheter arbetet uppvisar, när det gäller ny
tillkomna släkten, arter och varieteter, är i övervägande grad knutna till 
författarens och Buchs namn. Den sålunda tillämpade uppdelningen av 
det gamla, stora Jungermannia-sliiktat liksom behandlingen av den be
svärliga Lophozia ventricosa- gruppen är som väntat den av dessa författare 
tidigare utvecklade eller accepterade. Divergerande åsikter har ju här rått 
på flera punkter, främst gentemot K. Müller. Det intrikata Cephaloziclla- 
släktet har helt omarbetats, och vi finner nu 14 nordiska arter gentemot 23 
i H. W. Arnells flora. K. Müllers värdefulla revisionsarbete av den ti
digare, främst till Douins namn knutna systematiken har här gett värdefulla 
impulser för genomarbetningen av detta släkte. När man här liksom på en 
del andra håll märker att författaren rönt inflytande från denne framstående 
hepatikolog, blir man ej förvånad. Müllers överblick av den europeiska 
hepatikologien var ju sällsynt god, och han intresserade sig även för högre 
taxa i långt större grad än andra hepatikologer. I den nya floran finner vi 
vidare, att de kritiska Chiloscyphus fragilis och Ch. rivularis har inordnats 
som varieteter under Ch. polyanthus, varigenom släktets arter reducerats 
till 3. Även härvidlag har författaren följt Müller, ihcc/a-släktet har fått 
ett väsentligt nytt ansikte, och Proskauers utbrytning av Phaeoceros ur 
Anthoceros har accepterats. Dessa exempel visa att skillnaden gentemot 
H. W. Arnells flora är stor. Har man Buchs lilla flora till hands vid en jäm
förelse blir dock förloppet ej fullt så diskontinuerligt.

Floran upptar fullständiga examinationsschemata. Artöversikterna, som 
anmälaren närmast kommit i kontakt med, synas vara väl genomarbetade. 
I en del fall (exempelvis för en del arter inom Lophozia-släktet) har hela 
artbeskrivningen placerats inom artöversikten. Gentemot tidigare floror 
intar karaktärer såsom cellstorlek och oljekropparnas antal, storlek och ut
seende i övrigt en framskjuten plats. Uppgifterna rörande groddkornen är 
också utförligare och fullständigare. Kromosomtalsuppgifter har införts i 
den mån författaren haft kännedom om dem. Den engelska texten är, 
såvitt anmälaren kan göra anspråk på sakkunskap i denna fråga, klar och 
redig.

En del arter, som ännu icke anträffats men kan tänkas finnas inom det 
nordiska floraområdet, har även medtagits och fått fullständig beskrivning. 
De har undandragits den genomgående numreringen av kända arter men 
är eljest satta med samma stilsort som dessa. Antalet kända arter uppgår 
till 297, ett tal som kanske förefaller mången överraskande lågt, när det 
gäller en så välkänd och flitigt bearbetad mossgrupp.

Förhållandevis många varieteter har medtagits. Flera av dessa är 
relativt nya och utgör då i regel storcelliga typer av exempelvis Trilomaria 
quinquedenlata, Lophozia alpestris och L. wenzelii. En hel del av de äldre 
varieteterna är däremot säkerligen av tvivelaktigt värde, och man önskar
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nog att författaren varit litet mera meddelsam om sin åsikt om flera av 
dem. Anmälaren har svårt att tro, att det taxonomiska värdet av exempelvis 
någon av de uppräknade varieteterna av Porella laevigata kan sättas lika 
högt som det hos Blepharostoma trichophyllum var. brevirete eller Scapania 
mucronata var. praetervisa.

En stor fördel med den nya floran är att flertalet arter är avbildade. En 
del av teckningarna är original, men huvudparten är hämtad från andra 
arbeten. Det förnämliga och uppskattade bildmaterialet i Buchs finska 
flora synes restlöst ha överförts i den nya handboken och kan sägas bilda 
stommen i illustrationsmaterialet. Många teckningar är hämtade ur Mac- 
vicars brittiska flora eller ur K. Müllers arbeten. Någon enstaka härrör 
från C. Jensens danska flora. Illustrationerna fyller högt ställda anspråk. 
Den astigmatiske anmälaren kanske dock skulle ha föredragit en del av 
bilderna, främst de Buchska, reproducerade i en något större skala.

Behandlingen av varje art avslutas med ståndortsuppgift, en kort redo
görelse för den nordiska utbredningen och en koncentrerad uppgift om ut
bredningen i övrigt. Där varietet medtagits, har dess ståndort och utbred
ning givits jämte huvudartens. Man skulle nog ha önskat en aning fylligare 
framställning av detta avsnitt. Någon enstaka inadvertens i den växt
geografiska terminologien kanske också kan vålla den i hithörande nomen
klatur oinitierade litet undran. Termen »alpine» har sålunda i något fall 
slunkit över till den nya floran i den bemärkelse, som äldre botanister för
knippade med ordet och som väl få växtgeografer nu använder, men har i 
övrigt begagnats i sin modernare betydelse att åsyfta bältet ovan björk
skogsbältet. Smärre anmärkningar kan även riktas mot en del av uppgifterna 
om den nordiska utbredningen. För den av G. Lohammar (Sv. Bot. Tidskr. 
1940) kartlagda Ricciocarpus natans saknas ett par landskap, bl. a. det 
lokalrikaste, Uppland, i uppräkningen.

Floran avslutas med en engelsk-svensk ordlista över använda facktermer, 
ett index, som när det gäller arter och lägre taxa är grundat på epitet, och 
en karta över Norden. Förklaringarna till de använda förkortningarna av 
provinsnamnen återfinnes däremot kanske en aning opraktiskt i början av 
boken (s. 4-5). Papper och tryck är utmärkta.

Det är ett stort och gediget arbete författaren lämnat ifrån sig. Han har 
med heder skilt sig från den svåra och grannlaga uppgift som skrivandet av 
en flora innebär. Tar man i betraktande att floran är ett fritidsarbete vid 
sidan av en krävande läkartjänst, blir författarens prestation minst sagt 
imponerande.

Olle Mårtensson.
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