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ÉTUDES URÉDINOLOGIQUES.

PAR

LENNART HOLM.

1. Sur les écidies des Oenothéraeées.

La systématique des Champignons est, on le sait, å un degré 
éminent basée sur des caractéres sporaux, ce qui doit étre justifié dans 
une étendue considérable, vu le conservatisme relatif des spores. 
Done a priori la systématique des Roubles doit se trouver dans une 
situation favorable, celles-ci étant uniquement bien fournies de 
divers types sporaux, au meilleur cas de pas moins de cinq. Par 
conséquent il est au fond assez remarquable que leur systématique 
soit å un tel degré fondée seulement sur les téleutospores. En second 
lieu on a considéré les urédospores qui en bien des cas ont fait 
l’objet d’etudes approfondies en but taxonomique et diagnostique. 
Par contre, la morphologie des pycnospores et des basidiospores est 
un chapitre presque tout å fait négligé mais qui peut mériter d’etre 
écrit. Enfin, pour ce qui est des écidiospores, celles-ci sont habituelle- 
ment déerites dans des ilores et des manuels, mais en général d’une 
facon tres superficielle : le plus souvent seulement une indication 
de la table et une phrase stéréotype disant que la membrane est « ver- 
ruqueuse ». Le seul mycologue qui, å un plus haut degré, ait porté 
intérét å la morphologie des écidiospores est 1’éminent Klebahn, 
surtout dans son traité des Urédinées pour la « Kryptogamenbora 
der Mark Brandenburg » (1913-1914). Celui-ci rappelle que la 
verrucosité de la paroi écidiosporale n’est nullement si monotone 
qu’on le croit : au contraire, chez bien des espéces, la membrane 
est irréguliérement verruqueuse, pourvue aussi de verrues plus gros
ses (« gröbere Warzen » selon Klebahn). Certaines espéces possédent 
aussi des verrues singuliéres, appelées « Plättchen » par Klebahn; 
ce sont des verrues tres grandes, brillantes, se détachant facilement. 
Le terme francais convenable pour ces structures me semble étre 
« granule ». Klebahn présente une mise-au-point des espéces, ou b 
a observé ces granules (op. eit, pp. 104-105) en remarquant :
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Fig. 1. Ecidiospores de (a) Puccinia Redfieldiae, (b) P. Oenotherae sur Zauschneria 
cali/ornica, (c) id. sur Boisduvalia densiflora, (d) P. Oenotherae heteranthae, (e) P. 
Veratri, (f) P. Peckii, (g) P. Jussiaeae, (h) P. pulverulenta, (i) Uromyces plumbarius sur 

Oenothera, (j) id. sur Gaura. — 800 x, env.

« Vielleicht werden sich die beschriebenen Erscheinungen künftig auch 
für die Systematik verwenden lassen ... Immerhin fällt es schon jetzt auf, 
dass in gewissen Formenkreisen die erwähnten Erscheinungen auftreten, in 
andern fehlen, und dass sich auch Unterscheidungsmerkmale für verschie
denartige Aecidien auf derselben Nährpflanze (z. B. Puccinia Zopfii und 
callhae, Uromyces geranii, Puccinia polygoni amphibii und Aecidium Tranz- 
schelianum, Puccinia chondrillae und P. Opizii) daraus ergeben. » (op. cit.,
p. 106).

Cependant, cette oeuvre de pionnier de Klebahn n’a pas été 
poursuivie et, å tout prendre, eile est restée fort négligée : ainsi eile 
n’a laissé aucune trace dans le manuel cTArthur (1934). Les 
critériums diagnostiques que l’on peut d’aventure tirer des ecidio
spores ne sont presque jamais pris en consideration. Par contre 
1’aspect du péridium et la forme et l’ornamentation des cellules 
péridiales ont été examinés en détail en plusieurs cas : un travail de 
pionnier å cet égard est la classification des écidies sur les Ombelli- 
féres par Juel (1899).

Il nous semble que les intentions klébahniennes méritent d’etre 
poursuivies et c’est pourquoi nous avons examiné le stade écidien 
d’un grand nombre des Urédinées afin d’en tirer éventuellement des 
informations d’intérét taxonomique. Dans cette premiere étude nous 
publierons les résultats de nos recherches sur les écidies des Oeno- 
théracées. Notre travail a comme premier but d’examiner si le stade 
écidien peut donner des indications quant aux rapports des Rouilles 
autoiques infestant cette famille, question dont la réponse sera 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1063): 2



ÉTUDES URÉDINOLOGIQUES 131

affirmative. Comme un resultat secondaire de notre examen il en 
ressort quc, dans certains cas, les écidiospores nous donnent un 
moyen de différencier entre des espéces voisines. Puisque les rcn- 
seignements sur les écidiospores se trouvant dans les manuels sont 
le plus souvent erronés, nous avons jugé convenable d’en faire ici 
la description. Un apercu général des Roubles sur Oenotheraceae lut 
donné par Bisby (1917). Les écidies trouvées sur cette famille ne 
représentent nullement une coupure homogene mais appartiennent å 
4 ou 5 espéces-groupes, dont trois sont hétéroxénes, le stade dicaryo- 
tique se développant sur les families Gramineae, Cyperaceae et 
Liliaceae rfespectivement. En outre nous rencontrons des Puccinia- 
cées autoi'ques, appartenant å mon avis å deux groupes différents.

1. La phase dicaryotique sur Gramineae.

Ce groupe est représenté par au moins deux espéces nord-améri- 
caines, å savoir Puccinia Aristidae et P. Redfieldiae. La premiere 
est remarquablement polyphage dans sa phase monoearyotique— 
Arthur (1934) en indique une bonne centaine de plantes hospita- 
liéres, de 22 families, mais 1’espéce n’a été trouvée que sur deux 
Oenothéracées, å savoir Oenothera scapoidea et O. chamaenerioides. 
La phase alternante est connue sur les genres Aristida, Distichlis, 
Hilaria et Scleropogon. Ce n’est que derniérement que le cycle évo- 
lutif de Puccinia Redfieldiae fut éclairci, grace au travail de Soliieim 
et Cummins (1959) qui par des expériences montrérent que Aecidium 
Anograe en est le stade écidien. Celui-lå semble étre inféodé å 
Oenothera (Anogra) Nuttallii tandis que l’autre phase n’est connue 
que sur Redfieldia flexuosa.

Ces deux espéces de Puccinia se ressemblent beaucoup dans tous 
leurs stades. Les écidies et les écidiospores en semblent étre presque 
identiques. Les écidies sont cylindriques, parfois tres longues — 
jusqu’ä 0,8 mm, selon Arthur. La paroi extérieure des cellules 
péridiales est ornementée d’une facon bien caractéristique — les 
fines verrues étant disposées de facon semblable å une empreinte 
digitale. Ce type d’ornementation se retrouve chez un certain nombre 
de Rouilles sur des Graminées pour quelle raison nous fumes 
convaincus de la connexion d’Aecidium Anograe avec une Urédinée 
graminicole avant d’avoir connaissance du travail de Cummins et 
Solheim. Les écidiospores sont globuleuses å oblongues, souvent 
plus ou moins anguleuses, en général 23—27 p, å paroi fmement et
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densément verruqueuse, d’environ 2 [i d’épaisseur, parfois plus, les 
« coins » un peu renforcés (fig. la). Nous voulons attirer l’attention 
sur le fait que la verrucosité est absolument reguliere, meine sous 
l’immersion, toutes les verrues étant de la méme taille, ce qui est 
remarquable parmi les Urédinées sur Oenotheraceae, comme nous 
allons le montrer.

La ressemblance extraordinaire des stades écidiens de Puccinia 
Aristidae et de P. Redfieldiae confirme la parenté déjå indiquée par 
les urédospores et les téleutospores. Ce couple d’especes est done un 
exemple d’un phénoméne rencontre parfois parmi les Cham
pignons parasites; qu’une espéce strictement liée å un seul support — 
ici P. Redfieldiae — s’est évoluée d’une espece polyphage — ici P. 
Aristidae (ou une espece apparentée). La premiere semble aussi 
étre un peu plus avancée de point de vue morphologique, les urédo
spores n’ayant en général que 4 pores germinatifs, tandis que P. 
Aristidae en a 6 ce qui doit étre une condition plus primitive.

2. La phase dicaryotique sur Cyperaceae.

Ici nous rencontrons deux espéces, å savoir Puccinia Peckii ( = P. 
extensicola Oenotherae Arth.) de 1’Amérique du Nord et Puccinia 
Circaeae-Caricis, espece eurasiatique. Celle-ci alterne entre Circaea 
et quelques espéces de Carex du groupe Distigmaticae. Celle-lä forme 
les stades O +1 sur un grand nombre d’especes du genre Oenothera 
ainsi que sur Chamaenerium angustifolium et sur trois espéces de 
Gaura (Arthur, 1934), les stades II +III étant formes sur diverses 
espéces de Carex (Arthur, op. cit., en donne 18).

Ces deux espéces sont trés proches l’une de l’autre, leur stades 
écidiens étant ä peine å distinguer, autrement que grace au support, 
bien entendu. Comme chez le groupe précédent la phase monocaryo- 
tique a eile aussi un mycélium local. Les écidiospores sont polyédri- 
ques å arrondies, en général 15 /x environ, å paroi trés mince et pour 
la plupart trés finement verruculeuse, en partie si finement qu’elle 
semble lisse, meine sous l’immersion. En outre il y a des verrues plus 
grosses et des granules, jusqu’a 5 [i (fig. 1 f, 2d). Une bonne descrip
tion d’Aecidium Circaeae fut donnée par Klebahn (op. cit., pp. 870- 
871). Malheureusement Gäumann dans son grand ouvrage de 1959 ne 
reproduisit pas cette description mais la diagnose inexacte et peu 
satisfaisante de Sydow (1923, p. 161) oil la présence des granules 
n’est pas indiquée. La description des 'écidiospores de P. extensicola 
donnée par Arthur (1934, p. 197) n’est pas meilleure.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Fig. 2. Ecidiospores de (a) P. Oenotherae sur Zauschneria californica, (b) P. Oenolherae 
heteranthae, (c) P. Veratri, (d) P. Peckii (colorées par le bleu coton). — 650 x , env.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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3. La phase dicaryotique sur Liliaceae.

A ce que nous sachions une espéce seulement est å nommer ici, å 
savoir Puccinia Veratri DC. ex Duby, formant ses spermogonies et 
ses écidies sur Epilobiiim et les stades urédo et téleuto sur Veratram 
album coll. Le mycelium monocaryotique est généralisé. Les éci- 
diospores sont polyédriques-arrondies ou un peu oblongues, en 
général 15—18 p, å membrane mince ( < 1 g), densément verruculeuse, 
en partie paraissant lisse meine sous l’immersion. En outre il y a 
des verrues plus grosses, passant sans limite en granules jusqu’ä 
5 p (fig. le, 2c, 3d). Les écidiospores sont å peine å distinguer de 
celles du groupe précédent. Les descriptions que 1’on en trouve dans 
les manuels sont peu satisfaisantes puisque 1’existence des granules 
et des grosses verrues est négligée : « wall light-yellow, thin, 1 u, 
finely verrucose » (Arthur 1934, p. 273), « mit einer gelblichen, 1 g 
dicken warzigen Wand » (Gäumann op. cit., p. 863), « membrana 
gälbuie, 1 g grosime, verrucoasä » (Sävulescu 1953, p. 823).

4. La phase dicaryotique sur Oenotheraceae.

Les espéces se rapportant å cette coupure appartiennent å deux 
groupes tout å fait différents, å savoir å une catégorie, représentée par 
une seule espéce, Puccinia Jassiaeae, å mycelium local (cette espéce, 
voir ci-dessous) ainsi qu’a une autre catégorie, comprenant les 
espéces restantes, dont la phase monocaryotique est généralisée. 
Ces derniéres espéces furent traitées dans une monographic impor
tante de Cummins (1932). La notion d’espéce de cet auteur n’est pas 
aussi vaste qu’on le trouve chez ses prédécesseurs, Bisby (1917) et 
Arthur (1920) qui unissent toutes ces formes en deux espéces seule
ment, notamment Puccinia Epilobii-tetragoni et Uromyces plum- 
barius. Cummins réparlit les Puccinia macrocycliques sur quatre 
espéces, å savoir P. Oenotherae, P. glabella, P. Gayophyti et P. Epi
lobii-tetragoni ( =P. pulverulent a) dont les trois premiéres sont stricte- 
ment américaines tandis que P. pulverulent a se trouve aussi en Europe. 
Ces espéces förment une trés belle ligne devolution : P. Oenotherae 
est, pour la plus grande partie, un Eu-Puccinia typique aux téleuto- 
spores pourvues d’un pédicelle persistant et d’une paroi lisse et 
fortement épaissie au sommet. P. glabella a aussi des téleutospores 
lisses mais å paroi peu épaissie et å pédicelle caduc. Chez tous les 
deux le pore germinatif inférieur est situé å proximité immédiate de la 
cloison de séparation. P. Gayophyti et P. pulverulenta sont des Bul- 
Sv. Bot. Ticlskr., 57 (1963): 2
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Fig. 3. Ecidiospores de (a) P. Jussiaeae, (b) P. pulverulenta, (c) U. plumbarius sur 
Gaura, (d) P. Veratri. — a, b, c 650 x , d 1600 x , env.

So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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V _

Fig. 4. Ecidiospores de (a) P. Oenotherae sur Zauschneria, (b) P. Oenotherae heteranthae, 
(c) P. pulverulenta, (d) P. Jussiaeae, (e) U. plumbarius sur Oenothera. — 1600 x, env.

Si). Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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la riete å paroi téleutosporée verrueuleuse et å pédicelle caduc. 
Celui-lå semble le moins avancé en tant que le pore germinatif 
inférieur est encore situé immédiatement audessous de la cloison, 
tandis que chez P. pulverulenta ce pore est plus basal, condition 
avancée, cf. Savile, 1955.

Dans son manuel de 1934 Arthur suit en réalité 1’exposé de 
Cummins mais quant au P. Oenotherae il en distingue une sous-espéce 
nouvelle, P. Oenotherae heteranthae (Ell. et Ev.) Arth., basée sur le 
P. heterantha Ell. et Ev. Cette derniére forme, d’ailleurs notée 
déjå par Cummins, se distingue de la forme principale par ses 
téleutospores å membrane moins épaissie et å pédicelle moins 
persistant. On la trouve, selon Arthur, sur cinq espéces d’Oenothera 
du groupe Taraxia. Arthur ainsique Cummins basent leur classi
fication de toutes ces formes exelusivement ou presque sur des 
caractéres téleutospores. Ainsi Cummins nous dit: « Pycnia are of 
small systematic use in this group of species.... Aecia are likewise of 
little help » (op. cit., p. 234) et encore, « If emphasis is placed on 
urediniospores or aeciospores there is justification for such a species 
grouping as urged by Bisby » (p. 335). Cependant, notre étude sur 
les écidiospores de ces Urédinées nous a donnée un avis contraire et 
nous allons chercher å montrer ci-dessous que, dans certains cas, 
les écidiospores sont d’un intérét taxonomique considérable.

Puccinia Oenotherae.

Espéce assez polyphage, dont nous avons eu l’occasion d’étudier 
17 différentes collections écidiennes, indiquées ci-dessous, sur 7 
différentes plantes-hötes, représentant 5 genres. Notre examen a 
révélé que ce matériel est clairement inhomogene, deux différents 
types d’écidiospores étant représentés. Les collections 1-10 (fig. 
1 b-c, 2 a, 4 a) ont des écidiospores å paroi le plus souvent assez 
épaisse, jusqu’a 1,5 ju, irréguliérement verruqueuse avec beaucoup 
de grosses verrues, parfois composées, jusqu’a 1,5 p. Mais il n’y a 
pas de granules ce qui caractérise surtout ces spores. Chez les 
collections 11-17 (lig. Id, 2b, 4b) nous trouvons des verrues de 
taille tres variable — de petites verrues < 0,5 p jusqu’a de grosses 
verrues qui passent sans limite en granules de 3 p. La membrane 
sporale semble étre plus mince, ne dépassant pas 1 p d’épaisseur. 
La taille sporale ne différe guére chez les deux groupes, étant en 
général 18-22 x 13-18 p.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Il est evident que ces deux types représentent au moins deux taxa 
différents, se distinguant nettement. Bien entendu, notre matériel 
n’est pas tres vaste, des collections écidiennes étant peu frequentes 
dans les herbiers, mais en tout cas nous n’avons pas trouvé de 
matériaux intermédiaires. Si ces deux formes méritent d’etre tenues 
a part, le probléme se présente comment les désigner. Comme il 
ressort de la liste ci-dessous une récolte sur Boisduvalia densiflora 
est représentée dans lc premier groupe (n° 1), fait intéressant parce 
que cette plante est l’hote-type de P. Oenotherael Nous en concluons 
que P. Oenotherae sensu stricto a des écidiospores du premier type, 
et encore que, du point de vue écidiosporée, les numéros 1-10 
semblent appartenir å une seule et meine espéce. Remarquons 
encore que l’autre matériel du premier groupe est récolté sur Clarkia 
rhomboidea (n° 2-3) et sur Zauschneria californica (n° 4-10) ce qui 
confirme l’opinion de Bisby, de Cummins et d’ARTHUR, selon laquelle 
P. Clarkiae et P. Zauschneriae sont des synonymes de P. Oenotherae. 
Quant au second groupe, il comprend entre autres le matériel-type 
de Puccinia heterantha (n° 15) chose tres interessante, justifiant 
I’avis d’ÄRTHUR de le considérer comme un taxon propre. Cependant, 
il me semble douteux que notre deuxiéme groupe soit homogene — 
il faut noter que, outre Oenothera heterantha et 0. ovata, nous trou- 
vons ici des plantes hospitaliéres comme O. strigosa et Godetia 
epilobioides, selon Arthur n’hébergeant que P. Oenotherae. En tout 
cas il ne peut ici étre question de P. Oenotherae s. str., å en juger 
d’apres les écidiospores.

Matériel examine.

Sur Boisduvalia densiflora: 1) Californie, Garberville, 15.VI.1942, leg. 
Tracy 17149 ( Cal. Fungi 945, distrib. by the Herb. Univ. Calif., UPS). 
Sur Clarkia rhomboidea: 2) Washington, Falcon Valley, 23.VI.1893, leg. 
Suksdorf (S). 3) Wash., Klickitat Co., 5.V.1894, Suksdorf ( Barth., N. 
Am. Ured. 159, S). Sur Zauschneria californica: 4) Californie, Berkeley, 
22.11.1893, leg. Blasdale ( Barthol., N. Am. Ured. 1359); 5) id., 23.III. 
1893, leg. Blasdale; 6) id., 5.VI.1893, leg. Blasdale ( Syd., Ured. 865); 
7) id., 3.III.1894, leg. Blasdale ( Ell. & Ev., N. Am. F. 3140, UPS); 8) id. 
1.III.1922, leg. Parks ( =Cal. Fungi 125, distrib. by the Herb. Univ. Calif., 
S); 9) id., IV. 1922, leg. Parks 1315 (S). 10) Utah, Salt Lake County, Wasatch 
Mts, Wild Creek Canyon, 22.VI.1905, A. W. Garrett (S).

Sur Oenothera: 11) Californie, Berkeley, O. ovata, 1.1893, « sec. laboratory 
cultures by W. C. Blasdale » ( =Ell. & Ev., N. Am. F. 2995, UPS). 12); id., 
O. ovata, 1.III.1894, leg. Blasdale ( Syd., Ured. 874, UPS). 13) Cal., 
Monterey, O. ovata, 26.11.1916, Mrs J. Clemens, s. n. U. plumbarius (S). 14) 
So. hot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Cal., Palo Alto, O. ovata, 9.III.1918, leg. Bartholomew (“Barth., N. Am. 
Ured. 1958, S). 15) Montana, Basin, O. heterantha, 7.V.1892, leg. Kelsey 
(UPS). 16) Montana, Wisdom, O. slrigosa, 29.VI.1917, leg. Wolpert ( 
Barth., N. Am. Ured. 2052, S). — Sur Godetia epilobioides: 17) Washing
ton, Klickitat Co., 12.V.1894, leg. Suksdorf ( Syd., Ured. 1063, S, UPS).

139

Puccinia pulverulenta.

Les écidiospores de cette espece (fig. lh, 3 b, 4 c) ressemblent å 
celles de P. Oenotherae heteranthae mais s’en distinguent par leur 
membrane plus mince aux granules en général un peu plus grandes. 
Une bonne description en fut donnée par Klebahn (op. cit., p. 336) : 
« Sporen polyédrisch bis ellipsoidisch, 18-22 : 15-20 p, nach 
Fischer bis 25 p lang. Membran kaum 1 p dick, farblos, mit sein- 
feinen Warzen von kaum 1 p Abstand und ausserdem mit einigen 
grossen, mitunter abfallenden plattenartigen Warzenbildungen. »

Uromyces plumbarius.

L’examen des écidiospores a révélé que Uromyces plumbarius 
aussi est une espece collective. Nous avons pu en étudier 22 collec
tions écidiennes indiquées ci-dessous, représentant manifestement 
deux groupes difierents; un groupe, numéros 1-12, aux écidiospores 
en moyenne 14—15 p de diam., subglobuleuses, å membrane finement 
et densément verruculeuse, en partie paraissant lisse mais pourvue 
de verrues plus grosses et de granules jusqu’ä 5 p (fig. 1 i, 4e). 
Encore un autre groupe, numéros 13—22, aux écidiospores en général 
plus oblongues et plus grandes, en moyenne 18 p environ. La 
différence principale est Vabsence de granules véritables, les grosses 
verrues pouvant par exception atteindre 2 p (fig. lj, 3 c). Comme il 
ressort de notre liste ci-dessous, ces deux types montrent une correla
tion intéressante avec les supports, le premier groupe étant restreint 
å Oenothera (0. biennis, O. laciniata et O. parviflora) tandis que le 
second type n’est trouvé que sur Gaura. Cet état des choses indique 
fortement que la Rouille de Gaura est un propre taxon different. 
Elle a aussi été décrite comme telle sous le nom de Uromyces gaurinus 
(Peck) Long. Peut-étre ne mérite-t-elle pas d’etre reconnue comme 
une espece particuliére, mais eile est certainement digne d’étre 
admise au rang de variété.
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Matériel examiné.

Sur Oenothera biennis: 1) Iowa, Decorah, Y.1885, leg. Holway s. n. 
Aecidium Epilobii (S). 2) Kansas, Riley Co., Manhattan, 5.VI.1885, s. n. P. 
Epilobii-tetragoni, leg. Kellerman (S). 3) Massachusetts, Nantasket, 25.VI. 
1885, leg. Seymour s. n. P. Epilobii-tetragoni (S). 4) Nebraska, Sargent, 
20.VI.1903, leg. Bates (= Barth., F. columb. 3893, S). 5) New Jersey, 
Newfield, VI.1898, s. n. Aecidium Oenotherae ( =Ell. & Ev., F. columb. 
1388, S). 6) New York, Ithaca, 6.VI.1903, leg. Whetzel (S). — Sur Oeno
thera laciniala: 7) Delaware, Senford, 4.VI.1908, leg. Jackson (UPS). 8) 
Nebraska, Grand Island, 31.V.1906, leg. Bates (=Barth., N. Am. Ured. 
493, S). 9) S. Carolina, Clemson Coll., 6.V.1920. leg. Ludwig ( = Barth., 
N. Am. Ured. 2393, S). — Sur Oenothera linifolia: 10) Illinois, Jackson, 
27. IV. 1882, leg. Seymour (S). 11) Illinois, Makanda, 27. IV. 1882, leg. Seymour 
(S). — Sur Oenothera parviflora: 12) Canada, New Brunswick, Woodstock,
11.VII.1956, leg. Anderson, DAOM 41933 (UPS).

Sur Gaura coccinea: 13) Colorado, Col. Springs, 11.VI.1879, leg. Jones 
(type d’Aecidium gaurinum Peck!, S, UPS). 14) Montana, Helena, 11.VI. 
1888, leg. Kelsey (S). (15) id., 18.VI.1891, leg. Kelsey ( =Ell. & Ev., N. 
Am. F. 2894, S. UPS). 16) id., été 1888, leg. Anderson (S). 17) Montana, 
Bozeman, 13.VI.1914, leg. Swingle ( Barth., N. Am. Ured. 1495, S).
18) New Mexico, Raton, 14.VI.1917 (=Barth., N. Am. Ured. 1790, S).
19) S. Dakota, Rondell, VI.1896 (“Griffiths, W. Am. F. 40, S). 20) 
Wyoming, Thermopolis 28.VI.1924 (= Barth., N. Am. Ured. 3192).
Sur Gaura sinuata: 21) Oklahoma, Devol, 8.V.1923 (“Barth., N. Am. 
Ured. 3291). 22) Texas, Austin, 16.III.1901, leg. Long ( = Syd., Ured. 1802, 
S).

Puccinia Jussiaeae.

Espéce particuliére pour les genres Jussiaea et Ludwigia, occupant 
pour plusieurs raisons une position å part parmi les Urédinées 
traitées ici (vide infra). Les écidiospores sont subglobuleuses ä 
anguleuses, en moyenne 15 /i environ, å paroi mince, densément 
verruculeuse, en partie paraissant lisse, avec des verrues isolées et 
plus grosses et des granules jusqu’a 5 p (fig. 1 g, 3a, 4d). Arthur, 
dans ses descriptions (1921, 1934), ne dit rien de l’irrégularité des 
verrues. On voit par lå que les écidiospores sont analogues å celles 
d’Uromyces plumbarius s. str. et de Puccinia Peckii. En somme, nous 
soulignons les ressemblances des écidiospores de nos groupes 2-4, la 
plupart étant granuliféres, condition en général pas tres commune.

5. Sur la genese des formes autoiques.

Dans un travail d’un intérét et d’une richesse dfidées extraordinai- 
res Jackson (1931) discuta les tendances et les voies devolution 
chez les Urédinales. Sa these fondamentale est que, dans une grande 
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extension, les Rouilles hétéroiques sont primitives å 1’égard des 
Rouilles autoiques et, å notre avis, il en présenta des raisons con- 
vaincantes. Si 1’on part de ce principe pour la génése des formes 
autoiques, deux cas sont évidemmant concevables : ou ces formes se 
produisent sur l’hote écidien de l’espece originale ou bien sur l’höte 
téleutosporé. Cette derniére alternative ne semble étre réalisée que 
rarement, mais un exemple indisputable doit en étre le Melampsora 
Amygdalinae, espéce macrocyclique, formant les stades 0 +1 +11 + 
III sur Salix triandra. Citons Jackson: « If heteroecism is primitive, 
however, it is possible to account for certain autoecious species which 
occur on the host for the diplont only by assuming that rarely the 
basidiospores have acquired the ability to infect the host which bore 
them, thus establishing the haploid thallus on the host for the diplont. 
It is only by this method that it is possible to account for the origin of 
the aut-eu- Melampsora Amygdalinae Kleb, on Salix... » (op. cit., 
pp. 94-95). Jackson pense, certainement å bon droit, que, dans la 
vaste majorité des cas, les espéces autoiques se sont formées sur 
l’hote écidien de 1’espéce hétéroique maternelle. Cela est évidemment 
toujours le cas pour les formes endo et micro et en somme pour les 
nombreuses Rouilles ne possédant qu’une seule génération, étant 
aussi la regie pour les aut-eu-formes, du moins panni les Puccinia- 
ceae. Mais ici Jackson présente un raisonnement a.ssez compliqué 
et å notre avis invraisemblable en cherchant å rendre plausible que 
les aut-eu-formes se sont dévéloppées via des types endo et opsis. 
Il est intéressant que Jackson essaie de baser cette these sur un 
exemple nous intéressant particuliérement ici: « If this reasoning be 
applied to the species listed ... it will be noted in the first group that 
there exists P. Epilobii-Fleischeri, an -opsis form on Epilobium having 
aecial and telial characters similar to those of P. Veratri. Should 
urediniospores appear in such a transitional -opsis form, it might 
conceivably give rise on the one hand to the aut-eu-form P. Epilobii- 
tetragoni Avhich has the systemic aecial character of P. Veratri as 
well as similar teliospores, and on the other hand to the microform 
P. Epilobii which develops in a systemic manner similarly to the 
haplonts of all the three forms of longer cycle » (op. cit., p. 92). II 
faut dire que cet exemple n’est pas tres convaincant. D’abord ni 
P. Epilobii-Fleischeri ni P. Epilobii.-tetragoni ( =P. pulverulenta) 
n’ont « telial characters similar to those of P. Veratri », loin de lå, 
étant par contre tres proches Fun de l’autre. Done P. Epilobii- 
Fleischeri appartient å Bullada, ne pouvant certainement pas étre
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primitif par rapport å P. Oenotherae, ce qui est la conséquence 
inévitable du raisonnement de Jackson. Mais 1’espéce se laisse sans 
difficulté dériver de P. pulverulenta, comme une forme ayant perdu 
le stade urédo, ce qui peut s’expliquer comme une adaptation å une 
breve période de végétation, Epilobium Fleischeri étant surtout une 
plante alpine et sous-alpine. Comme l’a souligné surtout Savile 
(1953) le phénoméne de « short-season adaptation » est commun 
chez les Rouilles alpines et arctiques.

L’idée de Jackson de dériver le groupe de P. pulverulenta du P. 
Veratri nous semble cependant tres bien fondée et nous voulons 
suivre cette pensée. Une similitude frappante est, bien entendu, la 
condition généralisée des phases monocaryotiques. Les mycéliums 
écidiféres généralisés ne sont pas assez communs pour que leur 
existence sur le méme support puisse ctre une simple coincidence. 
Il s’agit plutot d’un cas comparable aux troisgroupes d’especes d'Uro- 
myces, sürement voisins, formant leur phase écidifére et généralisée 
sur Euphorbia et la phase alternante sur des Caryophyllacées, des 
Légumineuses et des Euphorbiacées respectivement. En ce qui con- 
cerne la morphologie des cupules écidiennes, c’est-å-dire la forme des 
cellules péridiales, on n’en peut guére tirer des conclusions, ces 
caractéres étant malheureusement assez variables méme dans le 
groupe de P. Oenotherae. Cependant, nous n’y trouvons pas de 
raisons å présenter contre la parenté présumeé. D’autre part, 
comme il ressort de notre exposé ci-dessus, il y a une tres grande 
similitude entre les écidiospores de P. Veratri et celles de certaines 
formes autoiques, notamment P. pulverulenta et Uromyces plum- 
barius, surtout par la présence de granules. Cette condition doit 
etre considérée comme soutenant notre hypothése parce que les 
écidiospores granulées ne sont nullement tres communes. Il faut 
souligner que Puccinia Veratri est en elfet une espéce fort avancée, 
les urédospores étant pourvues d’un seul pore germinatif et les 
téleutospores se dissociant en deux cellules, å la facon de Tranz- 
schelia. En somme nous sommes d’accord avec Jackson en croyant 
que P. Veratri et le groupe de P. Oenotherae ont une origine commune, 
étant dérivés d’une Urédinée hétéroxéne qui alterna entre une 
Liliacée et une Oenothéracée. Remarquons aussi que Veratrum est 
regardée comme une Liliacée primitive.

Quant å P. Jussiaeae il faut trouver une autre descendance. 
L’espece fut traitée å fond par Jackson (1911, pp. 61—62) qui, d’une 
facon convaincante montra que ce Pucciniopsis ne posséde qu’une 
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seule génération, locale, engendrant non seulement des spermogonies 
et des écidies mais aussi des téleutospores. Si nous voulons y appli- 
quer notre hypothése de travail, en dérivant cette espéce d’une forme 
hétéroique, il n’y a que deux éventualités å notre disposition, å 
savoir ou les Rouilles graminicoles du type P. Redfieldiae, ou les 
Rouilles caricicoles du type P. Peckii. La premiere ne peut étre que 
réfutée, en raison des differences tres considérables en péridium et 
en écidiospores. D’autre part nous ne voyons pas d’obstacles å 
la seconde alternative, déjå défendue par Jackson, par contre il y a 
des raisons assez bonnes : 1) La grande similitude des écidiospores 
granuliféres. 2) Les cellules péridiales ont le méme contour oblique
ment rhomboidale. 3) Le mycélium écidifére rough le support. 
4) Les téleutospores présentent une ressemblance indéniable, déjå 
soulignée par Bisby.

Summary.

On the morphology and taxonomy of the aecidia 
on Oenotheraceae.

This paper deals with the rusts with aecia on Oenotheraceae and 
the dicaryotic stage on Gramineae, Liliaceae, Cyperaceae or Oeno
theraceae respectively. The author has examined the aecidia of a 
number of species and particularly the surface ornamentation of the 
aecidiospores is found to be of considerable taxonomic interest. 
The study has revealed that Pnccinia Oenotherae and Uromyces 
plumbarius are heterogeneous, the aecidiospore characters speaking 
strongly in favour of treating Puccinia heterantha Ell. et Ev. and 
Uromyces gaurinus (Peck) Long as taxa of their own. The problem of 
the origin of the autoecious forms is also dealt with and on the basis 
of aecial characters the author argues for deriving P. Oenotherae and 
its allies from some heteroecious form similar to P. Veratri, while 
P. Jussiaeae is regarded as a derivative from the caricicolous P. 
extenso group.
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DREI NEUE ARTEN DER FLECHTENGATTUNG 
PHYLLISCUM.

VON

AINO HENSSEN.1

Unter den Flechten, die Malme seinerzeit von der ersten Regnell- 
schen Expedition nach Südamerika mitbrachte, befanden sich zwei 
unbekannte Phylliscum-Arten. Eine weitere Art sammelte ich 1961 
in Kalifornien.

Bisher waren drei Arten der Gattung bekannt, Pli. demciiigeonii, 
Ph. japonicum und Ph. microphyllum. Sie sind gekennzeichnet durch 
den Besitz von genabelten Thalli mit flachen Loben, paraphysen- 
losen Apothecien mit punktförmiger Öffnung sowie Chroococcaceen 
als symbiontische Algen mit verhältnismässig grossen Zellen und 
roten Gallerthüllen.

Die neuen Flechten haben ebenfalls symbiontische Chroococca
ceen mit grossen Zellen und roter Gallerte, gleichzeitig jedoch wie 
Anema-Arten Apothecien mit Paraphysen und erweiterter Scheibe.

Die Gattungen Anema und Paulia sind später mit Phylliscum zu 
vereinen, da die Flechten sowohl im Habitus als in der anatomischen 
Struktur übereinstimmen und die unterschiedlich braune Färbung 
der Phycobionten-Gallerte nicht als ein ausreichendes Merkmal für 
die Aufrechterhaltung einer gesonderten Gattung gelten kann (Hens- 
sen 1963).

Die folgende Übersicht beschränkt sich auf die sechs Arten mit 
rothülligen Phycobionten. Der Beschreibung der neuen Arten wird 
eine kurze Charakteristik der bekannten vorausgestellt.

Methodik. Die Anatomie der Flechten wurde an Quetschpräparaten oder 
an Gefriermikrotomschnitten von 15 /x Dicke untersucht. Einbettungs
medium war Lactophenol+ Baumwollblau. Alle Massangaben beziehen sich 
auf Lactophenol-Präparate. — Zur Aufnahme der Mikrophotographien 
diente ein Ultraphot II-Gerät von Zeiss, zur Herstellung der Zeichnungen 
von Fig. 8-15 ein Zeichentubus der Firma Wild. Fig. 3-7 wurden mit Hilfe

1 Department of Botany, University of Toronto.
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eines Stereomikroskops gezeichnet, Fig. 1 und 2 fertigte der Künstler J. 
Induss in Uppsala an. — Die Namen der botanischen Museen werden in 
der üblichen Weise abgekürzt. Asah bedeutet das Privatherbar von Professor 
Asaiiina in Tokio, Hsn mein eigenes Herbar in Marburg.

Dem Naturhistorischen Reichsmuseum in Stockholm danke ich für die 
Erlaubnis, die von Malme gesammelten Flechten untersuchen zu dürfen, 
Dozent R. Santesson in Uppsala für die Überlassung unbearbeiteter Pro
ben von der Elfenbeinküste. Professor Y. Asahina in Tokio und das Natur
historische Museum in Wien sandten mir freundlicherweise Material der 
beiden japanischen Arten für die vergleichende Untersuchung.

Finanzielle Unterstützung erhielt ich durch ein Stipendium der American 
Association of University Women sowie durch Gelder des Canadian Natio
nal Research Council.

Übersicht.

Im Zusammenhang mit einer Revision der Lichinaceen und Ephe- 
baceen (Henssen 1963) wurde gezeigt, dass die Gattung Phylliscum 
ihre natürliche systematische Position innerhalb der neu umgrenzten 
Familie Lichinaceae hat. Als Basis für die Neufassung der Flechten
familien diente die Ontogenie der Ascocarpien. Die variable Ent
wicklung der Phylliscum-Apothecien (eingeschlossen die neuen Ar
ten) fand Erwähnung. Es wird deshalb hier nicht näher darauf ein
gegangen.

Thallus. Der Thallus besteht aus einer Scheibe, die mit der Mitte 
der Unterseite auf dem Substrat unmittelbar ohne Rhizinen befestigt 
ist. Der Rand ist gekerbt oder eingeschnitten gelappt. Die Thalli 
stehen einzeln oder gehäuft und können insbesondere bei Ph. tenue 
zu Krusten Zusammenflüssen, die habituell Pyrenopsis-Arten gleichen.

Von Ph. macrosporum wird im Unterschied zu den anderen Arten 
zunächst ein Primärthallus gebildet, eine dünne, dem Substrat mit 
der ganzen Unterseite aufliegende, Rosette mit strahligem Rande 
(Fig. 5). Begrenzte Stellen dieses Lagers entwickeln sich zu schei
benförmigen Sekundärthalli mit freien Rändern, indem mehrere 
benachbarte Areolen gleichzeitig miteinander emporwachsen. Der 
restliche Primärthallus löst sich auf, so dass schliesslich nur noch 
die Sekundärthalli vorhanden sind (Fig. 1).

Die Thalli der anderen Arten entwickeln sich jeweils aus einer 
einzelnen kleinen Scheibe. Sie ist bei Ph. testudineum anfänglich 
einförmig glatt, später entstehen radiale Kerben und dann trans
versale Zerteilungen.

Das weitere Wachstum erfolgt bei Ph. demangeonii und den bei- 
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den japanischen Arten vorwiegend in zentrifugaler Richtung, bei den 
neuen Arten dagegen vertikal, d. h. mehrere Thalluschichten werden 
übereinander angelegt (Fig. 20).

Die Loben sind bei den neuen Arten verhältnismässig klein und 
bilden eine geschlossene Schicht, springen höchstens am Rande et
was vor (Fig. 2, 3, 4). Sie sind in der Mitte des Thallus rundlich oder 
eckig, am Rande mehr oder minder gestreckt. Rei Ph. demangeonii 
und Ph. microphyllum ist der Thallus entweder ähnlich aufgebaut 
(Fig. 6) oder einzelne Loben entwickeln sich frei von den übrigen 
(Fig. 7). Der Thallus von Ph. japonicum schliesslich ist vollständig 
aus langgestreckten Loben zusammengesetzt.

Die anatomische Struktur ist bei allen Arten die gleiche: Die 
Hyphen bilden ein unregelmässiges Netzwerk innerhalb der Algen
gallerte, die Zellen sind — zumindest anfänglich — mehr oder min
der eckig (Fig. 13-15).

Im Thallus von Ph. demangeonii und den beiden japanischen Ar
ten entstehen Hohlräume, und die angrenzenden Hyphen differen
zieren sich zu dickwandigen, zylindrischen Zellen (Fig. 21).

Apothecien. Die Apothecien werden laminal angelegt. Bei Ph. 
testudineum bleiben sie völlig eingesenkt, und nur die krugförmig 
vertiefte Scheibe verrät ihre Anwesenheit (Fig. 4), bei Ph. deman
geonii und den beiden japanischen Arten wölbt sich der Thallus 
bald über ihnen empor (Fig. 6, 7). Ph. tenue hat Apothecien mit 
vorspringenden Thallusrändern und stark erweiterten Scheiben (Fig. 
3), Ph. macrosporum von Beginn an mehr oder minder aufsitzende 
Apothecien (Fig. 1). Die Öffnung der Apothecien ist punktförmig 
oder in verschiedenem Grade erweitert, wenn Paraphysen entwik- 
kelt werden.

Die Asci sind zylindrisch und dünnwandig. Die Spitze ist ent
weder bleibend abgerundet oder verjüngt sich mit zunehmender 
Reife. Die Wand der Ascusspitze ist bei den japanischen Arten häufig 
uneben (Fig. 17), bei den übrigen Arten glatt.

Die Sporen sind stets einzellig und farblos, ellipsoid oder fast 
rund. Plasmabrücken werden in den ellipsoiden Sporen häufig ge
bildet und täuschen eine Zweizelligkeit vor, insbesondere wenn gleich
zeitig die Sporenmilte leicht eingeschnürt ist (Fig. 8, 19). Die Wan
dung ist in reifen Sporen mehr oder minder stark verdickt, die Sporen 
von Ph. macrosporum haben ausserdem ein Epispor (Fig. 18). Die 
Anzahl der Sporen im Ascus beträgt bei Ph. demangeonii 16, bei den 
anderen Arten 8. — Für Ph. demangeonii werden in der Literatur 8-
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bis 16-sporige Schläuche angegeben. Ich zählte bisher ausschliesslich 
16 Sporen pro Ascus.

Ph. demangeonii und die japanischen Arten haben Apothecien mit 
einem gut entwickelten Gehäuse aus verflochtenen Hyphen. Am 
oberen Rand des Gehäuses werden die Hyphen frei und biegen sich 
nach innen ein (Fig. 17, 22). Paraphysen fehlen normalerweise. In 
degenerierten Apothecien von Pli. microphyllum, in denen die Asci 
gar nicht oder nur spärlich zur Entwicklung gelangten, werden je
doch abnorm Paraphysen gebildet. Das Hymenium ist zunächst von 
einem dichten Netzwerk anastomosierender Hyphen ausgefüllt, die 
zur Oberseite gekehrten Enden der Hyphen lösen sich aus dem Ver
band und verdicken sich (Fig. 11).

Die neuen Arten haben Apothecien mit schwach ausgebildetem 
Gehäuse aus parallelen Hyphen. Paraphysen sind bereits in der 
jungen Anlage vorhanden. Sie sind primäre Paraphysen (über die 
Terminologie vgl. Henssen 1963), netzig verzweigt und anastomo- 
sierend. Die Zellen enthalten teils grosse Vakuolen (Fig. 10). Später 
wachsen zwischen die Asci sekundäre Paraphysen ein, entweder von 
charakteristischer Form, d. h. scharf septiert und die Zellen mit Aus
wüchsen versehen (Fig. 10) oder atypisch mit gleichmässig rund
lichen Zellen bzw. von gleicher Gestalt wie die primären Paraphysen.

Die subhymeniale Schicht besteht allein aus dem Hypothe- 
cium oder zusätzlich aus einer abgesetzten Bildungsschicht der Para
physen.

Pycniden. Die Pycniden sind einfach oder zusammengesetzt. Die 
Conidiophoren sind gewöhnlich langzeilig und dünn und bilden 
die Conidien terminal wie üblich bei den Lichinaceen. Bei Ph. tenue 
ist ein Übergangstyp zu beobachten mit teils kurzzeitigen Conidio
phoren und lateraler Conidienbildung (Fig. 8). Die Conidien von 
Ph. demangeonii sind nadelförmig und sichelig gekrümmt, bei den 
anderen Arten sind sie kurz zylindrisch und beidendig spitz.

Verwandtschaft der Arten. Die sechs Phylliscum-Arten können zu den 
beiden folgenden Gruppen zusammengefasst werden:

I. Grosslobige Formen; Apothecien mit gut entwickeltem Gehäuse aus ver
flochtenen Hyphen, punktförmiger Öffnung, spitzen Asci und ohne 
Paraphysen: Ph. demangeonii, Ph. japonicum, Ph. microphyllum. II.

II. Kleinlobige Formen; Apothecien mit schwach entwickeltem Gehäuse 
aus parallelen Hyphen, erweiterter Scheibe, abgerundeten Asci und 
Paraphysen: Ph. macrosporum, Ph. tenue, Ph. testudineum.
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Die Arten der ersten Gruppe sind zweifellos nahe miteinander ver
wandt. Von den Arten der zweiten Gruppe leitet Ph. tenue über zu 
Pyrenopsis-Arten (s.l., d. h. inclusive Pyrenopsidium etc.). Ph.macro- 
sporum steht vielleicht am nächsten noch unbeschriebenen Pyrenop- 
sidaceen, die durch den Besitz ausgedehnter Horizontalthalli mit 
aufrechten zylindrischen Loben ausgezeichnet sind.

Standort und geographische Verbreitung. Alle Arten sind steinbewoh
nende Flechten und gedeihen an Stellen, die zeitweise im Jahr der 
Überrieselung von Wasser ausgesetzt sind, insbesondere in Sicker
wasserstreifen auf Blöcken und Felsflächen.

Ph. demangeonii ist in Europa und Nordamerika verbreitet. Ph. 
japonicum und Ph. microphyllum sind nur von Japan bekannt. Ph. 
testudineum wurde in Afrika und Südamerika gesammelt, Ph. ma- 
crosporum in Brasilien und Ph. tenue in Kalifornien.

Schlüssel zum Bestimmen der Arten.

1 a. Thallus grosslobig, Randloben länger als 0,5 mm, Asci zugespitzt, 8- 
bis 16-sporig, Paraphysen (normal) fehlend.
2 a. Thallus 5 bis 20 mm breit, bis zur Mitte in Loben zerteilt, Sporen 

zu 8 im Ascus, oval. 3. Ph. japonicum
2b. Thallus bis 5 mm breit, nicht bis zur Mitte in Loben zerteilt, Rand

loben ca. 1 mm lang.
3 a. Sporen zu 16 im Ascus, oval. 1. Ph. demangeonii
3b. Sporen zu 8 im Ascus, rund. 2. Ph. microphyllum

lb. Thallus kleinlobig, Randloben bis 0,5 mm lang, Asci abgerundet, Para
physen stets vorhanden.
4 a. Apothecien bleibend eingesenkt, Thallusrand nicht vorstehend, 

Scheibe wenig erweitert, Sporen oval, 8-9 x 4-5 p.
6. Ph. testudineum

4b. Apothecien aufsitzend oder mit vorstehendem Thallusrand, Scheibe 
deutlich erweitert.
5a. Sporen reif mit Epispor, fast rund, 13-15 x9-13 p.

4. Ph. macrosporum
5b. Sporen ohne Epispor, oval 8-11,5 x4-5 p.

5. Ph. tenue

Beschreibung der Arten.

L Phylliscum demangeonii (MOUG. et MONT, in MONT.) Nyl.

III.: Thallusrand Fig. 6; Längsschnitt durch ein Apothecium Fig. 22; Asci 
in verschiedenen Entwicklungsstadien und Sporen Fig. 12.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Thallus bis 5 mm breit, eine einförmige, am Rande gekerbte 
Scheibe oder mehr oder minder eingeschnitten gelappt. Randloben 
bis 1,2 mm lang und 0,6 mm breit. Apothecien mit punktförmiger 
Öffnung. Asci spitz, 16-sporig; Sporen ellipsoid, häufig mit Plas
mabrücke, 7-10 x3-4,5 Paraphvsen fehlend. Conidien nadel- 
för mig, gekrümmt.

2. Phylliscum microphyllum ASAIIINA.

III.: Thallusrand Fig. 7; Längsschnitt durch ein Apothecium Fig. 17; 
Ascus, Sporen und abnorm gebildete Paraphysen Fig. 11.

Thallus bis 5 mm breit, eine einförmige, am Rande gekerbte 
Scheibe oder mehr oder minder eingeschnitten gelappt. Randloben 
bis 1 mm lang und 0,3 mm breit. Apothecien mit punktförmiger 
Öffnung. Asci spitz, 8-sporig; Sporen fast rund, 7-10 x 6-8 /1; 
Paraphysen normal fehlend, in degenerierten Apothecien mitunter 
zahlreich, netzig verzweigt und mit länglichen Zellen. Conidien zy
lindrisch.

3. Phylliscum japonicum A. Zahlbr.

III.: Längschnitt durch einen Thallus mit Pycnide Fig. 21; Asci mit 
Sporen Fig. 19.

Thallus bis 20 mm breit, bis zur Mitte in Loben zerteilt. 
Apothecien mit punktförmiger Öffnung. Asci spitz; Sporen zu 8, el
lipsoid, häutig mit Plasmabrücke, 8-12 x 4-6 p; Paraphysen fehlend. 
Conidien zylindrisch.

4. Phylliscum macrosporum A. HeNSSEN n. sp.
III.: Primärthallus Fig. 5; Sekundärthalli Fig. 1; Längsschnitt durch den 

Thallus Fig. 20; Hyphennetz und Algenzellen Fig. 14; Längsschnitt durch 
ein Apothecium Fig. 16; Ascus und Paraphysen Fig. 10; reife Sporen Fig. 18.

Thallus rubro-nigricans, statu juvenili rosulatus, effiguratus et substrato 
adpressus, aetate foliaceus et umbilicatus; lobuli rotundati. Hyphae reti
culum irregulärem formantes, cellulis angulatis. Apothecia sessilia, ad 
0.3 mm lata, disco expanso urceolatoque. Asci cylindrici, apice rotundati. 
Sporae 8-nae, simplices, ecoloratae, ellipsoideae, 13-15.5 x 9-13 p. Para- 
physes evolutae. Conidia cylindrica, 2.5-3.5 xl /i. Alga ad familiam Chroo- 
coccacearum pertinens, tunica gelatinosa rubente vestita.

Holotypus: Brasilien, Malme Nr. 770 (S).

Primärthallus dunkelrot, bis 6 mm breit, häutig, rosettig, areoliert, 
am Rande strahlig, dem Substrat mit der ganzen Unterseite auflie
gend. Areolen etwa 0,2 mm breit, am Rande bis zu 0,4 mm gestreckt. 
Sv. Bot. Tidshr., 57 (1963): 2
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Fig. 1. Phylliscum macrosporum (Holotypus, ca. 50 x)
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Sekimdärthcilli schwarzrot, bis 1,5 mm breit und 0,5 mm hoch, 
schuppig bis blättrig, mit freiem gekerbtem Rand. Loben 0,2—0,3 mm 
breit, rundlich oder am Rande langgestreckt.

Hyphen in unregelmässigem Netz, Zellen eckig oder abgerundet, 
kurz oder gestreckt, ca. 2,5-8 x 2-4,5 p.

Apothecien halb eingesenkt oder aufsitzend, bis 0,3 mm breit, mit 
dickem Thallusrand und krugförmig vertiefter, erweiterter Scheibe. 
Hymenium 100-140 p, stark gallertig, oberwärts braun; subhyme- 
niale Schicht 30-85 p, farblos, mit verflochtenen Hyphen; Gehäuse 
aus wenigen, parallelen Hyphen, Zellen am oberen Rand erweitert. 
Asci zylindrisch, abgerundet, 82-100 x 10-17 p. Sporen zu 8 im 
Ascus, farblos, einzellig, fast rund, reif mit dicker Wand und Epispor, 
13-15,5 x 9-13 fj,_ Paraphysen 2-2,5 p dick, + netzig verzweigt, 
mit keuligen oder kopfigen Enden, jung mit vakuolenhaltigen Zellen, 
alt obere Zellen mit Auswüchsen. Mit Jod färben sich das Hymenium 
und die subhvmeniale Schicht blau.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Pycniden mit einfacher oder geteilter Höhlung, wenn einfach im 
Schnitt 45-60 g breit. Conidiophoren langzeilig, 1-2 g dick, die Coni- 
dien terminal bildend. Conidien zylindrisch, beidendig spitz, 2,5— 
3,5 xl /x.

Phycobiont: Chroococcacee mit roter Gallerthülle. Zellen 4-15 /1, 
Gallerthüllen 8-20 fx lang.

Standort und Verbreitung: auf zeitweise feuchtem Gestein in Süd
amerika. Fundorte. Brasilien: Rio Grande do Sul, Cascata de Her- 
menegilda prope Pelotas, auf Granit, 1892 Malme 770 (S); Porto 
Alegre, prope Belem Velho, 1893 Malme 1323 (S).

Kennzeichnend für die Art sind der häutige Primärthallus, die mehr 
oder minder aufsitzenden Apothecien mit dickem Thallusrand sowie 
die grossen fast runden Sporen mit Epispor.

Von den beiden anderen Arten mit kleinen Loben und abgerun
deten Asci unterscheidet sich Ph. testudineum durch eckige Felderung 
und eingesenkte Apothecien, Ph. tenue durch einen zarteren Thallus 
sowie kleinere und ellipsoide Sporen.

5. Phylliscum tenue A. Henssen n. sp.

III.: Habitus Fig. 3; Hyphennetz und Algen Fig. 15; Ascus, Paraphysen 
und Sporen, Conidiophoren und Conidien Fig. 8.

Exs.: Isotypen werden später als Exsiccat verteilt.
Thallus rubro-nigricans, plagulas solitarias vel aggregatas formans, squa- 

mulosus vel foliaceus et umbilicatus, latit. ad 1.5 mm et ad 0.5 mm crassus, 
lobulis rotundatis. Hyphae reticulum irregulärem formantes, cellulis angu- 
latis. Apothecia pro parte immersa, ca. 0.2 mm lata, margine thallode 
conspicuo praedita, disco plano et expanso. Asci cylindrici, apice rotundati. 
Sporae 8-nae, simplices, ecoloratae, ellipsoideae, 8-11.5 x 4-5 /x. Paraphyses 
evolutae. Conidia cylindrica, 2-3.5 x 1-1.5 /x. Alga ad familiam Chroococ- 
cacearum pertinens, tunica gelatinosa rubente vestita.

Holotypus: Vereinigte Staaten, Henssen Nr. 13 627 f (S).

Thallus schwarzrot, schuppig bis blättrig, breit genabelt, bis etwa 
1 mm breit und 0,5 mm hoch. Thalli einzeln oder zu einer Kruste 
gehäuft. Loben einförmig rundlich oder am Rande gestreckt, ca. 
0,1-0,2 mm breit, die Begrenzung oft undeutlich und die Thallus- 
oberlläche dann gleichmässig rauh oder körnig.

Hyphen in unregelmässigem Netz, Zellen eckig oder abgerundet, 
ca. 2-8 [x lang, vorwiegend kurz.

Apothecien etwa 0,2 mm breit, zunächst eingesenkt, der Thallus
rand jedoch bald dick hervorstehend; Scheibe flach, stark erweitert. 
Hymenium 45-90 g, stark gallertig, farblos; subhymeniale Schicht 
30-170 [x, farblos, mit verflochtenen Hyphen oder an der Basis mit 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2



netzig verzweigten Hyphen; Gehäuse gallertig, mit wenigen paralle
len Hypen. Asci zylindrisch, abgerundet, 49-57 x8,5-13 [x. Sporen 
zu (2-)8 im Ascus, farblos, einzellig, ellipsoid, 8—11,5 x4— 5 ju, häufig 
mit Plasmabrücken. Paraphysen jung (primäre) netzig verzweigt und 
mit eckigen Zellen, später (sekundäre) mit rundlichen Zellen und 
kopfigen Enden; eckige Zellen ca. 2 /x, rundliche 4—5 fx breit, Zel- 
länge ca. 2—10 fx. Mit Jod färben sich die Hymenialgallerte und die 
subhymeniale Schicht blau.

Pycniden mit einfacher Höhlung, im Schnitt 40-75 [x breit. Coni- 
diophoren 1-2,5 fx dick, gewöhnlich einfach und langzellig (Zellänge 
7-10 [x) und die Conidien terminal bildend, seltener verzweigt und 
kurzzeilig (Zellänge 2,5-5 /x) und die Conidien terminal und lateral 
bildend. Conidien zylindrisch, beidendig spitz, 2-3,5 x 1-1,5 fx.

Phycobiont: Chroococcacee mit roter Gallerthülle. Zellen 4-12,5 /1, 
Gallerthüllen 8-20 [x lang.

Standort und Verbreitung: auf zeitweise feuchtem Gestein im west
lichen Nordamerika. Fundorte: Vereinigte Staaten, California: 
Humboldt Co., Coast Range, Pine Ridge Summit, ca. 25 km NO von 
Arcata, in 1000 m Höhe auf anstehendem vulkanischen Gestein, 
1961 und 1962 Henssen 13 627 f (S); Marin Co., Coast Range, Mt. 
Tamalpais, in ca. 300 m Höhe auf Blöcken aus Serpentin, 1961 
Henssen 13 659 g (Hsn, TRTC).

Kennzeichnend für die Art sind die kleinen Thalli, die Apothecien 
mit dick vorstehendem Thallusrande und weiter, flacher Scheibe 
sowie die verschieden gestalteten Paraphysen.

Pli. tenue ist die kleinste der Phylliscum-Arten. Habituell am ähn
lichsten sind Kümmerformen der japanischen Art Ph. microphyllum, 
bei der abnorm auch netzig verzweigte Paraphysen in den Apothe
cien entwickelt werden. Diese Art ist jedoch leicht an den zugespitz
ten Asci und den fast runden Sporen zu erkennen.

Wenn die Thalli zu Krusten gehäuft sind, erinnert der Habitus an 
Thalli von Pyrenopsis-Arten. Pyrenopsis haemaleella hat nach Fink 
(1935 S. 147) einen squamulosen Thallus, unterscheidet sich jedoch 
durch breitere Sporen, dünne Paraphysen, ein oben braunes Hy
menium und eine unterschiedliche Jodreaktion (nach den Angaben 
von Nylander 1877 S. 457).

6. Phylliscum testudineum A. Henssen n. sp.

III.: Habitus Fig. 2 und 4; Hyphennetz und Algen Fig. 13; Längsschnitt 
durch ein Apothecium Fig. 23; Ascus, Paraphysen und Sporen Fig. 9.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Fig. 2. Phyltiscum testudineum (Holotypus, ca. 40 x).
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Thallus rubro-nigricans, foliaceus, umbilicatus, convexus, nitens, plagulis 
ad 2.5 mm latis et 0.5 mm crassis, solitariis vel aggregatis; lobuli centrales 
angulati. Hyphae reticulum irregulärem formantes, cellulis angulatis. Apo- 
thecia omnino immersa, margine thallode inconspicuo, disco urceolato, 
punctiformi aut modice expanso. Asci cylindrici, apice rotundati. Sporae 8- 
nae, simplices, ecoloratae, ellipsoideae, 8-9 x 4-5.5 /x. Paraphyses evolutae. 
Conidia cylindrica, 1.5-2.5 x 1-1.5 /x. Alga ad familiam Chroococcacearum 
pertinens, tunica gelatinosa rubente vestita.

Holotypus: Brasilien, Malme Nr. 2723 (S).

Thallus schwarzrot, bis 2,5 mm breit und 0,5 mm hoch, gewölbt, 
glänzend, mit zentralem Nabel auf dem Substrat befestigt. Loben 
ca. 0,2(-0,3) mm breit, rundlich oder eckig, am Rande mehr oder 
minder gestreckt und dann bis ca. 0,4 mm lang, vorspringend. 

Hyphen in unregelmässigem Netz, Zellen eckig oder abgerundet,
2.5- 7 x 1-2,5 /.i, vorwiegend gestreckt.

Apolliecien meist einzeln, den Feldern vollständig eingesenkt, 
Scheibe vertieft und etwas erweitert. Hymenium 45-85 p, stark gal
lertig, oberwärts braun; subhymeniale Schicht 25—70 p, farblos; 
Gehäuse kaum entwickelt. Asci zylindrisch, abgerundet, 38-50 x
4.5- 8,5 p. Sporen zu 8 im Ascus, farblos, einzellig, ellipsoid, 8-9 x 
4-5,5 p. Paraphysen (primäre und sekundäre) ca. 2 p dick, netzig 
verzweigt mit länglichen Zellen und keuligen Enden. Mit Jod färbt 
sich die Hymenialgallerte bläulich.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2



DREI NEUE ARTEN DER FLECHTENGATTUNG PHYLLISCUM 155

Fig. 3-7. — Fig. 3. Phylliscum tenue (Holotypus), Thallusausschnitt; Randloben und 
gehäufte Apothecien. — Fig. 4. Ph. testudineum (Holotypus), Thallusausschnitt; Felder 
der Thallusmitte eckig, eingesenkte Apothecien. — Fig. 5. Ph. macrosporum (Holotypus), 
Primärthallus; Randzone. — Fig. 6. Ph. demangeonii (Probe aus Kalifornien: Hsn 
13 627 c), Thallusausschnitt; Rand gekerbt, Apothecien mit punktförmiger Öffnung. 
— Fig. 7. Ph. microphyllum (Asah 3613), Thallusausschnitt; Thallusrand eingeschnitten 

gelappt, Apothecien mit punkförmiger Öffnung.
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Fig. 8-10. — Fig. 8. Phylliscum tenue (Holotypus); von links nach rechts: Ascus mit 
Sporen (das Plasma koaguliert); junge Paraphyse mit eckigen Zellen; Paraphysen mit 
rundlichen Zellen aus altem Apothecium; Sporen, die oberste fast reif, mit verdickter 
Wand und Plasmabrücke; Conidiophoren, teils mit kurzen Zellen; Conidien. ■— Fig. 9. 
Ph. testudineum (Holotypus), Ascus, Sporen (unreif) und Paraphysen. — Fig. 10. Ph. 
macrosporum (Holotypus); Ascus mit Sporen; junge netzig verzweigte Paraphysen mit 

vakuolenhaltigen Zellen; ältere Paraphysen, Zellen teils mit Auswüchsen.
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Fig. 11-15. — Fig. 11. Phylliscum microphyllum; Ascus mit verjüngter Spitze (Asah 
3883); abnormal gebildete Paraphysen (Asah 3883); Sporen (Asah 3613). — Fig. 12. 
Ph. demangeonii (Probe aus Kalifornien: Hsn 14 620 a); Asci in verschiedenen Ent
wicklungsstadien und Sporen. — Fig. 13. Ph. testudineum (Holotypus); Hyphennetz und 
Algen. — Fig. 14. Ph. macrosporum (Holotypus); Hyphennetz und Algen. — Fig. 15. 

Ph. tenue (Holotypus), Hyphennetz und Algen.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Fig. 16. Phylliscum macrosporum (Holotypus); medianer Längsschnitt durch ein Apo- 
thecium (300 x). — Fig. 17. Ph. microphyllum (Lectotypus); medianer Längsschnitt 

durch ein altes Apothecium (300 x).
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Fig. 18-23. — Fig. 18. Phylliscum macrosporum (Holotypus); reife Sporen mit Epispor 
(750 x). — Fig. 19. Ph. japonicum (Holotypus); Asci mit Sporen (800 x). — Fig. 20. 
Ph. macrosporum (Holotypus); Thalluslängsschnitt (120 x), — Fig. 21. Ph. japonicum 
(Zahlbr., Lieh. rar. exs. 349: W); Längsschnitt durch Thallus mit Pycnide (300 x). — 
Fig. 22. Ph. demangeonii (Probe aus Torne Lappmark: UPS); seitlicher Längsschnitt 
durch ein Apothecium (300 x). — Fig. 23. Ph. tesludineum (Holotypus); medianer 

Längsschnitt durch ein Apothecium (300 x).
So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Pycniden mit einfacher Höhlung, im Schnitt 45-60 [x breit. Con- 
diophoren ca. 1,5 [x dick, langzellig, Conidien terminal bildend. Coni- 
dien zylindrisch, beidendig spitz 1,5-2,5 x 1-1,5 /1.

Phycobiont: Chroococcacee mit roter Gallerthülle. Zellen 4-11,5 /1, 
Gailerlhüllen 8-17,5 [x lang.

Standort und Verbreitung: auf zeitweise feuchtem Gestein in Süd
amerika und Afrika. Fundorte: Brasilien, Matto Grosso, Cuyaba, 
1894 Malme 2723 (S). — Elfenbeinküste, cercle of Séguéla, 15—20 
km W von Séguéla, in ca. 300 m Höhe aid' feuchten Felsplatten der 
Bowal-Vegetation und bei Mankono in ca. 400 m Höhe aut offenem 
Fels eines Hügels, 1954 Santesson 10 690 a, 10 708 b, 10 709 a und 
b (UPS).

Kennzeichnend für die Art sind die glänzenden, gewölbten Thalli 
mit schliesslich eckigen Felderchen, die an den Panzer einer Schild
kröte erinnern (Name!), sowie die völlig eingesenkten Apothecien 
mit nur wenig erweiterter Scheibe.

Die Loben der Thallusmitte können auch bei Pli. demangeonii 
eckig sein, doch sind sie grösser wie auch der Thallus selbst, weitere 
Unterscheidungsmerkmale sind die nadelförmigen Conidien und 
zugespitzten Asci mit 16 Sporen.
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KOMPLETTERINGAR TILL V ÄRMLANDS 
KÄRL VÄXTFLORA.

AV

ERIK ALMQUIST.

När Fredrik Hård av Segerstad (f 1957) vid halvsekelskiftet 
slutförde sin ståtliga monografi över den värmländska kärlväxt- 
floran, fick jag förtroendet att rådfrågas om ett och annat rörande 
hans artförteckning, och han sände mig även korrektur till påseende. 
Fingranskning var ej ifrågasatt, men jag hann se, att en och annan 
fyndort hade tappats bort i den väldiga mängden. Hård fick upp
gifter om det saknade (jämte litet som förut blivit glömt), och han 
införde något av detta i korrekturet. Återstoden bad han mig att 
själv publicera vid kommande tillfälle.

Det är denna Hårds önskan jag omsider villfar genom följande 
bidrag, något utökat med egna nyare rön och mycket med andras. 
— Själv har jag ej på 20 år exkurrerat i Värmland men flera gånger 

rest igenom och därvid, liksom under korta besök på några platser, 
gjort en del iakttagelser. Dessa gälla dock huvudsakligen synantrop- 
floran. För övriga bidrag har jag främst att tacka fil. mag. Sven 
Fransson (Arvika) och läroverksadjunkt Torsten Sundin (Nynäs
hamn). Den förre har meddelat åtskilligt från Arvikatrakten, bl. a. 
en fullständig artförteckning från Berg-halvön i Glafsfjorden (Älgå 
s:n), ävensom litet från Sillerud, Mangskog m. fl. snr. Av adj. 
Sundin har bekommits en längre förteckning över tidigare fynd (mest 
i Dejetrakten) jämte meddelanden om Karlstads hamnflora m. m. 
från de sista åren. Härtill komma talrika lokaluppg:r mest från 
östra Vänertrakten av köpman Evert Nyqvist (Kristinehamn), 
vilken jag även är skyldig ett speciellt tack för påpekandet av Euréns 
dagbok (se nedan); dessutom spridda bidrag av prof. A. Fredga 
(Uppsala), förf. K. J. Påtfeldt (Skillingsfors), prof. N. Sylvén 
(Lund) och lektor E. Wiman (Kristinehamn) m.fl. Ur artlistor av J.W. 
Håkanson (f 1951) och M. Jacobson (jfr Hård p. 378) tillägger jag
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några få, som Hård ej nämner. Även anför jag några fynd av lektor
F. Lundberg (f 1959). Vid besök i Lund 1960 fick jag till fälle 
genomse hans till Botaniska museet nyss överlåtna samlingar från 
Västerdalarna, som visade sig innehålla kollekter även från Värm
land (1950-t.). Så långt lokalidentifieringen hade klarats, nämner jag 
dessa; mera torde nu stå att finna i museet, där hans samlingar 
inordnats.

Sedan ovanstående skrevs, har jag dels i Riksmuseet funnit åt
skilligt nytt (se nedan), dels fått ett mycket värdefullt bidrag av prof.
N. Söderström (Lund). Han har under sin tjänstetid som överläkare 
i Karlstad (1954-62) noterat varjehanda kring staden men ännu 
mer vid sommartillhåll i sydv. Vrm., bl. a. Vråna i Långserud 
(beläget »i en eutrof oas», varom hans bidrag nogsamt vittnar).

I Riksmuseet påträffades ett ej obetydligt material som synes ha 
varit Hård obekant, nämligen anteckningar av prof. G. Samuelsson 
och statsgeol. H. E. Johansson m. 11. (se nedan efter litt.-förteck
ningen). Ehuru deras flesta viktigare fynd redan äro kända, för
tjänar även återstoden delvis att dragas i ljuset. Jag har därför 
excerperat vad som tycks vara nytt. Detta har betr. J:s anteckningar 
funnits angeläget, emedan hans i regel med lätt hand blyertsskrivna 
notiser till stor del redan nu äro mycket svårtydda och i en framtid 
torde bli + oläsliga.

Till sisl har jag återgett några flora-anteckningar av okänt ursprung 
i olika ex. av Larssons floror (mitt eget el. museets).

Ur den antydda dagboken (publ. 1927) må följande nämnas. Lektor 
Erik Eurén (f 1793) var lärjunge till Linné och säkert en ganska god 
växtkännare; i dagboken omtalas »botanisering» på flera håll i södra Vrm., 
men endast 4 växter namnges. Särskilt under studieåren vistades han 
mycket på Höjden ( = Barsjöhöjden) i Väse — en dåtida herrgård, som i 
senare skrifter (Larsson, Ringius, Hård) ofta blivit nämnd för sina många 
förvildade växter. Måhända har Eurén haft något med dessas inplantering 
att skaffa. — Några växtfynd omtalas även i S. Liljeblads reseanteck
ningar 1797 (publ. 1924). På sin färd, varunder han ett stycke hade sällskap 
med den unge Wahlenberg, besökte Liljeblad även Euréns trädgård i 
Karlstad och berömmer den. En erinran om de bägge fyller något ut den 
magra 1700-tals-historiken. Den kan f. ö. prydas upp med de flikbladiga 
alarna, beskrivna från Vrm. på 1790-talet och alltså nästan lika ärevördiga 
som ornäsbjörken.

I artförteckningen återkomma de nyss antydda tillika med varjehanda 
kommentarer av annat slag, som endast beröra Hårds kap. XI (Växtför- 
teckning); jfr dock anm. 2 (p. 186).

Rättelser har jag inte många, frånsett »prima loca». Hård gjorde sig 
sedvanlig möda att utleta den äldsta tryckta källa, som antyder förekomst 
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inom provinsen, och han lyckades i de flesta fall. Jag bidrog något men 
förbisåg liksom han, att litet kunde hämtas t. ex. ur Neumans flora. Att i 
sådant syfte genomsnoka floror och uppsatser (utöver huvudkällorna) ger 
mera tidspillan än valuta. Jag har dock — mest händelsevis — kommit 
på diverse förbisedda primäruppgifter och inflickar en del i artlistan, medan 
resten sammanförts i anm. 1 (p. 185). — Beträffande källcitat bör f. ö. 
påpekas, att Hård företrädesvis åberopade beläggexemplar, oftast läm
nande därhän, om lokalen förut publicerats eller icke. Tryckta källor för 
detalj uppgifter citeras merendels blott om beläggex. saknas. I ganska 
många fall, där sagesmän anföras, kunde han dock ha citerat i VNF publi
cerade meddelanden av desamma.

Jag har givetvis försökt kolla mitt nyare material (och delvis även det 
äldre) mot Hårds lokallistor. En suck har ibland känts befogad över svårig
heten att hitta vad man däri söker. Hårds vidlyftiga material är tyvärr 
opraktiskt ordnat och det hela mycket svårläst på grund av långt drivna 
förkortningar. Det kan visst hända, att jag förbisett något. Enstaka misstag 
och störande småfel, som observerats vid läsningen, rättas nedan (ej peti- 
tesser som t. ex. frånvaron av ! vid en del av Hårds egna fynd).

Som redan framhölls av en recensent (G. Lohammar i SBT. 1953), är 
Hårds kategorifördelning av synantroperna (bofast el. tillfällig) ej alltid 
så lyckad; hans bedömande förefaller delvis grundat på sydsvensk erfaren
het. Från de bofasta har Hård själv avfört exv. lin-ogräsen, som dock länge 
voro stationära; andra, som säkert aldrig varit det, kvarstå däremot oför
tjänt med fetstil ( = bofasta). Minst ett halvt dussin sådana borde redan då 
ha degraderats (liksom numera väl även Agrostemma m. fl.). Å andra sidan 
äro några, som Hård ansåg tillfälliga, nu + stabiliserade. — Lohammar 
påtalade f. ö. godkännandet av några skäligen dubiösa förekomster (Scirpus 
fluitans o. a.). Vissa frågor av dessa slag beröras också nedan.

När det finns orsak att misstro lokaluppgifter, har dock Hård i regel satt 
klammer omkring el. helt förtigit dem. Men jag vill understryka den reserva
tion, som Hård (p. 376) på begäran intog rörande predikanten J. E. Bodins 
utsagor. Dessa förmedlades av mig, som 1922 genomgick hans herbarium 
(i Djupvikens by, där B. då bodde som pensionär). Han hade växter från 
många trakter, bl. a. Roslagen, som närmast intresserade mig. Men jag 
noterade dessutom en hel del annat, även vad B. uppgav ur minnet. Som 
detta dock delvis härrörde från 1800-talet och en amerika-vistelse låg emel
lan, får man ju räkna med vissa minnesfel. Jag meddelade hans uppgifter till 
Hård som observanda för fältarbetet; då denne likväl fann dem värda att 
återge, kan man endast hoppas, att det mesta är korrekt. Värmländska 
lokaluppgifter ur B:s herbarium äro säkert fullgoda.

Den som har anledning att detalj studera LIÅrds flora hittar säkert mer 
som kan anmärkas. Annat är ej att vänta, när det gäller ett material av 
denna storleksordning. Att Hård, som led av tidvis mycket svår ohälsa, 
dock lyckades hålla det hela samman och med ringa spill föra redigeringen 
till slut, var en prestation i ordets bästa mening. Och man förstår tillfullo 
hans åstundan att få sitt arbete tryckt och utgivet i befintligt skick, fastän 
viss komplettering och justering av artförteckningen ej medhunnits.

Det nya lokalmaterialet ändrar principiellt nästan ingenting i Hårds
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kartbilder. En och annan mera framskjuten utpost ss. Carex disticha kring 
Glafsfjordens nordända kan ju påpekas. Av sällsyntheterna ha t. ex. 
Cardamine flexuosa, Centaurium vulgare och Ceratophyllum demersum upp
täckts på varsin ny fyndort. Men ingen inhemsk art har veterligen till
kommit, frånsett en av Hård uteglömd (Bolrychium matricariifolium) och 
en tillfällig (Epilobium parviflorum). Att synantropfloran erbjudit mer i 
nyhetsväg ligger i sakens natur.

Under sina sista år publicerade Hård ännu ett par växtgeografiska upp
satser och sammanskrev också några tillägg och rättelser till sin stora bok. 
Detta kom i tryck (1957) kort efter hans frånfälle.

Redan i floran hann Hård tillrättalägga några + mystiska kartprickar i 
Hulténs nyss utgivna atlas (1950). Ännu några dylika beröras nedan.

Hård var mycket återhållsam betr. former o. dyl. Vad mitt material 
erbjuder av sådant (mest färgavvikelser) återges här, delvis med tillägg ur 
Larssons flora. I den kan man f. ö. finna mer av samma slag, vita blåbär och 
mycket annat.

Strax före Hårds flora kom i Bot. Not. ett viktigt komplement om floran i 
Munkfors (Hedlund & Sundell 1951). Detta hann ej citeras av Hård, 
som i gengäld har en del egna rön från trakten, vilka saknas hos de förra. — 
Senare har intet större floristiskt bidrag publicerats men väl meddelanden 
och uppsatser med stoff för olika lokalfloror. Beaktas bör alltså (frånsett 
Munkfors): betr. Silbodal Fransson (1958), betr. Brunskog Steen (1956), 
betr. östmark dels Broberg (hos Hård 1957), dels Fiiidén (1959). — I art
listan har jag sammanfört spridda el. svårfunna notiser ur andra, mest nyare 
publikationer, dessutom några remarkablare fynd i de nyssnämnda och däri 
uppgivna nya arter (dock ej tillfälliga kulturflyktingar, varav Hedlund & 
Sundell uppgett betydligt fler än Hård). — En kompletterande men säkert 
ej komplett litteraturförteckning följer nedan.

Med ett tack till mina bidragsgivare vill jag härmed övergå till 
artförteckningen. Den berör spridda delar av södra och mellersta 
Värmland upp fill Torsby och Ekshärad men knappast alls de 
nordligare socknarna. Jag följer Hårds uppställning och nyttjar 
samma nomenklatur (el. av honom anförda synonymer). Lokalan
ordningen är däremot skiftande, rent praktiskt betingad, med stä
derna nämnda för sig och sockennamn i mån av behov. En del 
förkortas ungef. som hos Hård (p. 127), delvis dock mer, delvis 
mindre. Oftast förekomma: Arv. = Arvika; Br. = Brunskog; Fr. = 
Frykerud; Gi. =Gillberga; Gr. = Grava; Kil = St. Kil; Kro. = Kroppa; 
Krhmn = Kristinehamn; listad = Karlstad; Lå. =Långserud; Mang. = 
Mangskog; NR. = N. Råda; NU. = Ned. Ullerud; S/7/. =Sillerud; 
Sv. = Svanskog; VK. = Visnums-Kil; ÖU. =Öv. Ullerud.

* (vid växtnamn) betecknar nya arter el. hybrider (ej nämnda hos 
Hård 1952); * (vid ortnamn) =ny för ifrågavar. stad el. socken (med 
reservation på grund av ovan antydd svårighet att kolla).
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! markerar mina egna fynd. — Sagesman (se ovan) förkortas i 
regel: Fsn = Fransson; Fga =Fredga; Lundb. = Lundberg; Nqt = 
Nyqvist; Påtf. = Påtfeldt; Sam. = G. Samuelsson; Sdn = Sundin; 
Söd. =Söderström; Siv. =Sylvén; se vidare Hård (p. 375 ff.).

Andra förkortningar: BJ =Bergslagsbanan (f. d. Bergslagernas 
järnv.); jv = järnvägs-; k. = karta (hos Hultén etc.); v. (framför 
ortnamn o. d.) = vid. — När undantagsvis herb.-belägg citeras, 
följer jag Hårds manér.

Ortnamnen återfinnas i regel på generalstabens kartblad (om än ej 
alltid på de senast utgivna). En del förklaras hos Hård (p. 382 ff.). — 
Här ännu några:

Visn. Ingevallstorp, ca 1 km V om kyrkan; Mang. ’Trolldalen’ v. 
Röstorp, strax Y om södra gården; Fcirn. Ljustjärn, ca 1 km NÖ om 
Långbanshm (enl. Ced. inom Gåsb., vilket ej stämmer med uppgiven 
höjdsiffra, 213,5 m).

Bestämningarna stå för sagesmännens räkning. Fransson har dock 
meddelat talrika beläggex. som överlämnats till Uppsala bot. mu
seum, och Lundbergs uppg:r härröra som sagt ur Lunds bot. museum.

Artförteckning.

Woodsia ilvensis. — I likhet med många andra, som ej konsekvent an
tecknats, har denna fått alltför låg frekvens (»spridd»); säkert allm. i alla 
klipprika trakter, i varje fall i sydv. Vrm. (Loh. 37)! Tillägg exv. *Lå. 
Elofsbyn, Vråna, Ö. Kolsäter (Söd.); *Stav. Näs (id.); * Älgå Berg (Fsn). 
— Åtm. västerut allmännare än följ. (tvärt emot Hulténs atlas).

Cystopteris fragilis. — Enl. Hård »h. o. d.», snarare täml. allm.! Tillägg 
exv. *Stav. Näs (Söd.); * Älgå Berg (Fsn), Ränkesed!; *Br. Edane (ban- 
sprängn.)!; Sunne kyrkbacken!; Färn. Limbergsåsen (på länsgränsröset)!

Struthiopteris filicastrum. — Många nya lok., särsk. i Fryksdalen! Min 
formulering (i Holmbergs flora): »täml. allm. i lägre del. av Vrm.» vidhålles, 
givetvis bortsett från det flacka låglandet närmast Vänern (jfr Loh. 37).

Dryopteris austriaca. —■ Älgå Berg flst. (Fsn); *NU. Deje (berg v. stn)!
D. thelypteris. — *Lå. ca 1 km NV om Vråna (Söd.).
Asplenium septentrionale. — * Älgd Bergsklätten (Fsn); *Arv. Storkas- 

berget (id.); sydv. Vrm:s bergområden »snarast t. a.» (Söd.).
Blechnum spicant. — *Sill. Sulerud N om tjärnet (1955 Fsn).
Polypodium vulgare. — Nordlig fyndort: Eksh. Knoände (1903 E. Dahl).
Pilularia globulifera. — *La. fist. v. Aspen (Söd.).
Botrycliium luuaria. — Sv. Gränsjön (Sam.); *Skill. S. Sandviken (Påtf.); 

NU. Höjeberg (Sdn); Ölme Rudsberg; * Lungs. Krogen; Sunne Lövåsen o. 
Getnäs ’Lolyckan’ (allt Sam.). — Säkert mkt förbisedd.

*B. matricariifolium (Retz.) A. Br. — Sten Eriksson 1936 p. 22: Br. 
Strandhöjden (id.). Även i Munkfors, 2 fynd (se Hedl. & Sundell).

B. multifidum. G. Ad. Traneberg (We 1826 p. 682); Eksh. Hara (Sdn).
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Equisetum hiemale. *Gi. Nysäter (Söd.); *Deg. N om Duvedalsängen 
(H. Joh.); *Kro. Nykroppa stn (banvall)!; Fryks. Oleby (d:o)!; *Älvsb. kring 
Östanås (v. Berg p. 21).

Lycopodium immdatum. — V. Emt. Grundsjön (1955 Lundb.).
L. complanatum. - Älgå Örsjön (Fsn); *Skill. Bodasätra m. fl. st. (Påtf.); 

Sunne Getnäs (Sam.). •— ssp. chamaecyparissus: först i BN. 1855 p. 72.
Selaginella selaginoides. — Gräsm. Kalvhöjden (1957 Fsn); Eksh. Ö om 

sjön Knon (Afz.) o. sannol. många fler lok.
Isoetes lacustris. — *Seg. Aspbergs- o. Bråtevikarna (Ced. p. 12); *Lå. 

Aspen (Söd.); Älgå Berg, vanlig (Fsn); J. Ny Ottebol ’Flagan’ (hb. Bodin); 
Sunne Stor-Jangen (Lundb.). — »Isoetes» i många sjöar i Bergslagen (Ced.), 
oftast nog denna.

I. echinospora. *Visn. Kolstrandsviken (Sam.); Älga Berg (Fsn); V. 
Emt. Slomtjärn (Lundb.); Sunne Stensjön o. Stor-Jangen (id.); Färn. 
sjön Långban jämte föreg. (Ced. p. 145).

Picea excelsa. — f. virgala: Säffle; Kil »nära samhället v. en dansbana»; 
NU. Höjeberg (allt Sdn). Även på Hammarön (VNF 9 bild p. 23). — För
visso hör hit »v. viminalis» hos Larsson (5 lok.).

Typha latifolia. — Ses allt oftare längs banlinjerna, t. ex. Sv. Svaneholm v. 
jvbron (1943)!, Ed Segmon stn!, Arv. bortåt Kärrsmossen!, Väse Yälinge 
(å)!, Ölme Väglel, Visn. Björneborg (sjövik)!, NU. Deje (tjärn v. stn)!, 
Sunne Lerälven v. jvbron! (allt 1960-t.). Även Gr. Klingerud (FI. Joh.). 
Anm.-värt ymnig i Ö. Fåg. (jfr Hård), bildar där enorma bestånd i lertagen 
kring Skattkärr o. Grän o. kantar banan halvmilslångt!

T. angustifolia. —. *VK. Edsvattnet (N. i V. p. 246); Ölme Ölmeviken 
(Ced. p. 8); *Gunn. Gunnern (eni. bild i »Vi» 1956 n:r 9 p. 12); *Kil S. Hyn o. 
*NU. Smårissjön (H. Joh.). — Utdöd i ÖU. Karsjön (längesedan torrlagd: 
Sdn).

Sparganium hyperboreum. — Hård 1934 p. 5, Samuelsson 1934 p. 72. 
S. simplex. Älgd Sulviken allm. (Fsn); Hagfors Gärdet i Uvån!
S. ramosum. Seg. Aspbergsviken (Cf.d. p. 12); *0. Fåg. Stavnäs (dike)!; 

* Älgå Sulviken allm. (Fsn).
Potamogeton obtusifolius. *Seg. Aspbergsviken (Ced. p. 12); * Älgå 

Sulviken v. Bergs brygga (Fsn); Arv. Speketjärn (id.).
P. pusilbis. Seg. Aspbergs- o. Bråtevikarna (Ced. p. 12); Ölme Ölme

viken (ib. p. 8); *Järn. Mjögsjön (Fsn); Köla Mjögsjön S om Växvik (id.); 
*Färn. Långban, Hyttsjön o. Ljustjärn (Ced. p. 150).

P. alpinus. * Älgå bäcken min Örsjöarna (Fsn); *NU. Blysjöns nö. till
flöde (Sdn). Uppges även för flera sjöar (Ced. p. 12, 113, 150).

(P. alpinus x natans. — Kstad i älven (Hagström hos Neuman 1901 p. 
798, ej i senare publ.); torde ha varit P. gram. x natans?)

P. gramineus x natans. — Hagström i K.V.A. Handl. 55: 5 (1916) p. 219. 
P. perfoliatus. - Ölme Ölmeviken (Ced. p. 8); * Älgå Sulviken v. Bergs 

brygga (1953 Fsn); *Färn. Långban o. Yngen o. *Gåst>. Bjursjön (Ced. p. 
61 o. 150).

Elisma natans. — Först publ. av Andén i Fältbiologen 1951.
Stratiotes aloides. — *Seg. Aspbergsviken; *Ö. Fåg. & Väse Arnöfjärden; 

Ölme Hagel- o. Ölmevikarna (allt Ced. p. 8-12). — Utplanterad omkr. 1890 
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i sjöar i Bergslagen ss. Fårn. Hemtjärn (v. Hennikeh:r), Hyttsjön, Ljus
tjärn (jfr Hård) o. Kro. Baggtjärn v. Storfors (Ced. p. 53, 54, 59, 89, 150); 
kallas »braxenborre» o. säges ha gått bra till i lugna vikar (Ced. p. 147). 
Måhända var den även v. Lesjöfors inplanterad?

Hydrocharis morsus-ranae. — Kstad Färjestad (Sdn); Gr. Öjenäs (H. Joh.). 
*Digitaria sanguinalis. — Hård 1944 p. 238: Kstad Sandgrund (Hü G 01). 

- (Arv. i en importerad Azalea-kruka i handelsträdgård (1948 Fsn).) 
Setaria italica. — v. praecox: Kstad Yttre hamnen (1959 Sdn).
Milium effusum. - VK. Prästön (VNF 9 p. 32); Väse V. Timmerön (H. 

Joh.); NU. Håbergskullen (id.); *Mang. Röstorp ’Trolldalen’ (Fsn). 
Alopecurus geniculatus x pratensis. — *Krhm hamnen (1960 Sdn). 
Agrostis gigantea Roth. — Ej särskild av Hård, men uppg. som var. 

(bl. a. efter Larss. 52, verkl. denna?). Av mig sedd i *Kstad (Ö. stn etc.), 
*Sunne köping, v. *Deje stn o. Charlottenberg (den sista publ. av Hård). 
Härtill * Älgå Berg på träda (Fsn, det. S. Björkman).—Allt synantrop före
komst.

*A. scabra Willd. — Kstad Lamberget på järnv. (flera tuvor 1959 Sdn). 
Calamagrostis epigejos. — Starkt underrepresenterad hos Hård; särsk. 

i sydv. Vrm. o. kring Vänern traktvis allm.! (exv. i Sill. 10-tals lok.).
C. arundinacea x lanceolata. — *Lå. Knappersbäcken (Linder. 46 p. 184 

ss. C. intermedia; jfr Hartm. 79 p. 516, där även \Vg:s växt identifieras). 
Apera spica-venti. *Kstad hamnen 1924 (Sdn). — Nu ingenstans bofast? 
Holcus lanatus. - Rudsk. Skagersbrunn (1939 Sam.); * Älgå Krokebol i 

vall (1953 Fsn). — Äldsta värml. fynd: Kstad c. 1840 (se Hård 57).
Avena pubescens. — * Älgå Berg flst. (Fsn) — märkligt isolerad lokal. 
Arrhenatherum elatius. Kstad Knappstad (H. Joh.); By Rolfserud 

(banvallar)!; * V. Emt. kring stn (d:o)!
Briza media. — Arvikatrakten sails., närmast sedd v. Älgå Berg (Fsn). 
Cynosurus cristatus. — Tillf, i *Gr. Skived (H. Joh.).
(Poa remota. * Väse. St. Timmerön (VNF 14 p. 26); verkligen?) 
Puccinellia distans. — Återf. i Krhmn 1956 (v. nedre stn: Almqu. 57 p. 

256); *Färn. Långbanshm (1939 Sam.).
Glyceria maxima. Gr. & Kil v. Hynsjöarna (H. Joh.); J. Ny Bergsjön 

o. Jösseälven!; Älgd kring Berg o. Sulvik allm. (Fsn); måhända så kring 
hela Glafsfjorden? De nämnda lok. delvis kartlagda hos Hård men glömda 
i texten, där i stället »f. picta» torde vara felförd ( = randgräs?). — Utom 
lågtrakterna säkerl. blott förv. (Hård); i alla händelser fullt naturaliserad 
ännu i Hagforstrakten (kring Värmullen o. dess avlopp)! — Färn. Hyttsjön 
(Ced. p. 150).

Festuca trachyphylla. —- * Rudsk. Skagersbrunn (1939 Sam.); Älgå Berg 
(gräsmattor: Fsn); Kro. Storfors stn 1956!; Lysv. v. kyrkan (massvis: 1918 
Sam.).

Lolium temulentum. — *Varn. Niklasdam (Hbg: Erikss. & Henning p. 
27).

Bromus inermis. — Kstad Kvarnberget (Söd.), Ö. stn o. Yttre hamnen 
(Sdn); *Fr. Fagerås stn (1962)!; *Arv. Sågudden (jvbank: 1950 Fsn); NU. 
Deje stn (vägkant, 1962)!

B. tectorum. Kstad Ö. bron ännu 1910 (Sdn), Centralstn (Söd.).
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Agropyron caninum. — *Stav. Stömne (Sylv. 39 p. 93, förut hos Larss. 
som Gi. Stömne); Älgå Jössefors (Fsn). — f. mutica: Ksiad Ö. bron (Sdn).

Hordeum jubatum. — Hård 1931 p. 10. — *Kstad Orrholmen (1960 Sdn).
(Eriophorum Scheuchzeri. — Måste betvivlas, ss. ej återf. av Hård på den 

av Larsson uppgivna fyndorten (Uvanå). Mera sannolikt förefaller »Klarelf- 
vens öfre lopp» (Hartm. 1854-79), varav 2 prickar hos Hultén (k. 287); 
men allt är nog ett uppkok på Larssons lokal, vars läge missuppfattats. 
Ena prickens ursprung kanske dock »N. Finnsk. Brogård» (Hbg medd. till 
Krok), helt obestyrkt.)

E. gracile. - *Arv. Långtjärn (1953 Fsn).
Scirpus silvaticus. — Snarast allm. i södra o. mell. Vrm:s lägre delar.
Sc. radicans. - Holmberg i BN. 1897 p. 153, Haglund i SBT. 1910 p. 

Ill (N. Råda). — Ehuru därigenom tidigast kända, äro Frödings fynd ej de 
första svenska, ty redan 1878 togs arten i Srm. (Vesterlund i SBT. 1910 
p. (158)). - Publ. från Ksiad Garvarådiket (1904: Nygren 25 p. 85).

(Sc. fluitans. — Det uppgivna fyndet i Långserud, skenbart bestyrkt 
genom ex. av Lindeberg själv, bör t. v. betvivlas. Uppgrn är ej den enda, 
som efter L. spökat i olika floror utan att kunna bekräftas. Orsaken an- 
tydes av S. Almquist (i Ark. f. bot. 11:11 p. 96): »han antecknade ej lokaler 
utan litade på sitt minne». Att minnet ibland svek honom, skulle jag kunna 
exemplifiera bl. a. från mälartrakten.)

Sc. acicularis. Älgå Berg, sydsidan (Sdn); *NU. Blysjön (id.). — Många 
lok. hos Ced. (p. 12, 113 osv.).

(Sc. parvulus. — Att lokalförväxling tydl. förelåg, uppvisades av N. Hj. 
Nilsson (BN. 1888 p. 140), jfr även Birger (SBT. 1912 p. 609).)

Sc. pauciflorus. Högerud V. Hungvik nära vikändan (1952 Fsn).
Carex diandra. *Arv. Stålsberga v. Mjögsjön (Fsn).
C. Pairae. — *Grums Gullsjö (H. Joh.).
C. disticha. Ham. Djupsundsholmar (H. Joh.); * Älgå Berg o. Jössefors 

(Fsn); *Arv. d:o Y om fabriken (id.).
(C. arenaria. — (Larsson 1846, dubiös uppg.). Kom in i Hartmans flora 

o. stod sedan — ehuru slopad av Larss. 1859 — alltjämt kvar (»vid Clarelf- 
ven», Hartm. 49-79); därav 2 prickar hos Hultén (k. 341), ett typiskt 
exempel på växtgeogr. misstags odödlighet. — Säker lokaluppg. först hos 
Hård 52.)

C. tenella. — *Br. Sandviken ’Höglunda’ (1952 E. Steen).
C. loliacea. Glava Linbråten (Fsn); Br. V. Takene (hb. Bodin).
C. canescens x dioica. - *Kil Yälsäter (H. Joh.).
C. elongata. Kil Välsäter (id.); Älgå Berg o. Arv. Jössefors (Fsn).
C. remota. *Sill. Sulerud N om tjärnet (1954 Fsn).
(C. ornithopoda. — En kartprick v. Liljendal (Hultén k. 370), grundad på 

ett felcitat hos And. & Birger 1912 p. 321.)
C. digitata. — Deg. Duvedalen 2 lok. (H. Joh.); Lå. Vråna (Söd.); *Ålgå 

Berg flst. (Fsn); * Bogen prgdn!; *Lysv. Ransby o. Vålberga (Sam.).
C. ericetorum. — Flam. Djupsundsholmar (H. Joh.); *Lysv. Ransby 

(Sam.).
C. Oederi v. oedocarpa (C. lumidicarpa). — * Älgå Berg (mkt typisk, 1950 

Fsn). — Förmodl. hör hit C. lepidocarpa (hos Hård med ?).
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C. pulchella. * Älgå Berg (+mellanff., Fsn); *Lysv. Vålberga (Sam.).
C. flava x Oederi. — *Kro Herrhult jämte föräldr. (1918 Sam.).
*C. hostiana x Oederi (?) — se Hedl. & Sundell 1951.
(Överhuvud är betr. halvgräsen ännu mycket oklart. Blott 1 lokal före

faller säker för C. vulpina, likaså för C. heleonastes m. fl. Värd utredning vore 
bl. a. C. muricata v. Liljendal (Larss.), av Hård begripligtvis utelämnad. 
Han måste sägas ha behandlat det osäkra stoffet med (tillräckligt?) stor 
urskillning.)

Acorus calamus. — Färn. Hyttsjön v. Långbansh:n (Ced. p. 150).
(Juncus alpinus. — 2 prickar hos Hultén (k. 431), enl. Sam:s lappkatalog; 

på samma lapp stå dock lok. från Lpl., artnamnet alltså kollektivt.)
Luzula pallescens. — Larsson 1859 p. 96 (förvisso riktig). — Många lok., 

sydligast v. *Rudsk. Skagersbrunn (Sam.); Älgå Berg (även i alstrandskog: 
Fsn).

Gagea lutea. Gz. Ö. Kolsäter (Söd.).
Allium schoenoprasum. — *Ölme Kummelön »par ex. 1887» (Ring. enl. 

Krok).
Lilium bulbiferum. — *Nysund Håkanbol (BN. 1886 p. 120).
Fritillaria meleagris. — *Visn. Ingevallstorp förv. (1960-61 Nqt). - 

»Kristineberg» (C. F. Sundberg R 07), i distraktion felskrivet namn. Jfr 
Taraxacum lilorale (Hård p. 369), där lokalen Krhmri Marieberg skrivits 
»Mariehamn: Kristineberg». Just 1907 samlade S. där talrika maskrosor, 
vadan Fritillaria torde vara från samma plats (Mariebergs sjukhuspark?).

* Asparagus officinalis L. — Kstad Norrstrand på banvall nära jvbron (par 
ex. 1961-62)1

Polygonatum officinale. VK. Prästön (VNF 9 p. 32); *Väse St. Tim
merön (VNF 14 p. 25); Kstad Jakobsbergsskogen (Söd.); Gi. Hössåsberget 
(id.); Älgå Berg, 1 lokal (Fsn); *Gr. Skivedstorp (H. Joh.).

P. multif lorum. * VK. Ö. Nötön (Nqt): *V. Fåg. 1 ställe (A. Unger).
P. verticillatum. — * Kil Storhöjden (H. Joh.).
Orchis incarnata. Betr. fyndet i Eda se Hård 57 (p. 557). — »Orchis av 

i'ncarnata-gruppen» i Nor Lillerudsmossarna (VNF 9 p. 30) tydl. = O. 
Traunst. hos Hård. — Båda arterna »med hybrider» i N. Ny (Hannerz 42 
p. 13).

Herminium monorchis. — Tabergs gruvor publ. av We 1833 (en av de mkt 
få nya lok. i den boken). Säges v. Motorp ha setts av Fröding (Hannerz 48).

Helleborine latifolia. — (Wahlenberg 1826, avser följ. art), Myrin 
1832 p. 244. — Grums Gullsjö (H. Joh.), Ö. Malsjö (Söd.); Lä. Vråna (id.); 
NU. Skarsjöberget (Sdn).

H. atrorubens. — Larsson 1852 p. 27 (Epipactis media). — *Sv. S om 
Hognerud (Söd.). — »Pajsberg (At)», skrivfel?; jag har den antecknad blott 
från Persberg (Ekströms kullar) o. Långbanshm (herrgm + stn), båda 
kända redan av Wc 1826 (se föreg.).

Cephalanthera rubra. — Funnen i * Töcksmark 1940 (se Hård 57 p. 557); 
på växtplatsen i Lå. ej återf. 1957-60 (Söd.).

Listera ovata. — *Deg. N om Duvedalsängen (1915 H. Joh.).
L. cordata. — Lå. Vråna (Söd.); Kstad Färjestad (H. Joh.); *NU. Höje- 

berg (Sdn).
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Goodyera repens. — Lå. Vråna (Söd.); Väse Arnön (nära badpl.) o. Skogs
berg (Nqt); *Gr. Skåre (H. Joh.); Nyed Sundsberget (id.); NU. Höjeberg o. 
Solberg (Sdn).

Corallorrhiza trifida. Lä. Vråna (Söd.); (Alst, el.) Gr. V. Höja (H. Joh.); 
Mang. Knaggen (Fsn); NU. min Höjeberg o. Risberg (Sdn).

Malaxis paludosa. — *Lå. Vråna v. 2 tjärnar (Söd.); *Färn. Gåsgruvan 
(1920-21 Fga).

Populus tremula v. villosa. — Kstad Inre hamnen (lok. nu bebyggd: Sdn); 
Köla Valfjället!; Eda Sjögervål!

Salix lapponum. — * Älgå Baggetorp (Fsn); Gunri. (Ingersbyns) Dams
tjärn (id.); Eda Häljeboda v. ’Höbäcksmon’!; Bogen Bogstjärn!; Sunne 
Ulvsby (Sdn).

[S. aurita x myrlilloides och S. aurita x myrt. x depressa v. Bofors, 
feltolkade? Togs av Rn för S. hastata, enl. etiketten »en ett par fot hög 
buske, ?, 4-5 mindre» (sterila?), uppvuxna i en urgrävning v. jvbanken; 
alltså en helt ung liten population. Då S. aurita, depressa o. repens finnas 
helt nära, måste väl härstamning från dessa misstänkas.]1

[S. caprea x lapponum. — Emot sin vana citerar Hård här ett par litt.- 
uppg:r men inga beläggex.; vid övriga SaZuc-hybrider gör han på goda grunder 
tvärt om och utelämnar även »prima loca». Rätt många säkra dylika kunna 
dock fås hos Skårman (1886, 1892 osv.) el. Floderus (1931).]

*S. acutifolia Willd. Förv. i Kstad v. Mariebergsviken, jämte S. 
acutif. x daphn. (»antagl. den odlade f:n») och S. daphnoides (allt Sdn, best. 
av C. Blom).

S. fragilis. - Kstad Inre hamnen (Sdn); Hagfors Gärdet v. Uvån!
Subspontana i Kstad v. Inre hamnen även S. alba (v. vitellina), *S. alba 

x babylonica, S. alba x pentandra, S. cfr fragilis x penlandra samt S. 
caprea x viminalis (allt ca 1960 Sdn, best. av C. Blom). Växtplatserna 
nu delvis förstörda.

Corylus avellana. Gr. Hjerpetan (H. Joh.); Fr. Ringstad v. tjärnets 
SÖ-sida (Folin p. 20); Eda: av mig sedd blott i Långelanda (vild?), Sjögervål 
(enst.) o. Fjäll (v. Lyckorna)! — Några gamla detaljuppg:r av intresse hos 
Hård 57 (p. 554).

Alnus glutinosa o. incana. — De värml. flikbladsff. av båda beskrevos 
redan av Liljeblad (Sv. Flora 1798) resp. Lundmark (K.V.A. Handl. 1790); 
jfr Hylander i SBT. 1957, där dessa m. fl. former närmare behandlas.

Betula alba v. lobulala. — Varn. nära England 1 ungt ex. (stud. Sune 
Hall); Krhmn Skogshult flera, det högsta ca 15 m (styckj. P. Hall; allt enl. 
Nqt). — Jfr Hylander i SBT. 1957.

*Fagns silvatica L. — Ett bestånd av »möjl. vild», självföryngrande bok 
v. Grums Sundserud (P. Stolpe: VNF. 14 p. 9); självsådd bok även v. Ölme 
Lundsholm (Hemberg 1918, jfr Langlet p. 355).

Quercus robur. - Wahlenberg 1809 p. 217 (Kummelön). - Dennasek- 
o. lindbestånd omtalas redan 1758 (E. Eurén: Nygren 27 p. 70). — Ekar 
sågos nordligast v. *Molkom o. Mölnbacka (v. Berg p. 4 o. 18).

1 I huvuddelen av herb. Rn (G) finnes ingen myrtilloides-hybrid från trakten. — 
För denna upplysn. har jag att tacka dr C. Blom, som undersökt saken.
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Humulus lupulus. — VK. Prästön + 2 torp (Nqt); *ÄIvsb. Östanåstrakten 
»selten» (v. Berg p. 21).

Cannabis sativa. — Kstad Örsholmen m. fl. ruderatlok. (1960 Sdn).
Urtica dioica. — Hesselius i K.V.A. Handl. 1747 p. 79 (»Vermeland»), 

Brännässlan tycks därmed vara det äldsta litterära belägget för Vrm:s 
örtflora (Linnés bidrag följde dock samma år). — Hesselius var den som 
fann de vita lingonen (jfr Hård p. 308).

Rumex crispus. — *Älgd Berg utmed stranden (Fsn).
R. maritimus. Alltjämt v. Panken (P. Stolpe: VNF 14 p. 11).
Polygonum dumetorum. - *Gr. Tollerud (H. Joh.); * Älgå Berg o. Ränke-

snipan (Fsn).
P. fagopyrum. — *Gräsm. Uddheden (1914 Siv.).
Chenopodium polyspermum. — Kstad Lasarettet (jämte C/l rubrum: 

Söd.); NU. Mölnbacka bruk 1920, ej återf. 1931 (Sdn).
*Ch. murale L. — Arv. Hj. Mobergs handelsträdg. v. Magasinsgatan 

(1950-51 Fsn).
Montia lamprosperma. Älgå Fröbol o. Berg utefter Glafsfjorden 

(Sdn); Vils. Vägsjöfors (Sam.).
*Claytonia perfoliata Donn. — BN. 1872 p. 189: »förvildad i Wermland»; 

beläggex. från Räm. »ad pra:dium Rämen» (Lag. U 1868). Torde ha varit 
trädgårdsogräs.

Stellaria nemorum. — * Älgå Berg (flst.) o. Y om Jössefors (Fsn); *Mang. 
Röstorp ’Trolldalen’ (id.); Kil Välsäter (H. Joh.).

Spergularia rubra. — Krhmn Fältet (gräsmatta: 1961 Nqt); Älgå Berg 
(vägkant: Fsn); NU. Höjeberg (gårdsplan: Sdn), Deje stn!; f. ö. på många 
bang:r ss. Karlstad C!, Filipstad V!, Daglösen!, Herrhult!, Hagforsl

Herniaria glabra. — Återf. i Krhmn 1956 (v. nedre stn: Almqu. 57 p. 256) 
o. 1960 (v. sopstn i hamnen: Sdn); * Kstad Yttre hamnen på järnv. 2 ex. 
1959 (id.).

[Agrostemma gilhago. — Ett par uppg:r (Klingerud o. Karaby 1943) fel
förda; båda gälla Silene dichotomal — Den förra såg jag 1941 (i Eda) men 
aldrig senare.]

Silene cucubalus. — *Visn. Vismenäs (banvall, rikl.)!; Silb. Årjäng (enst. 
v. stn 1962)!; *Gr. Skivedstorp (grustag: H. Joh.); NU. Höjeberg (Sdn).

S. rupestris. — Gr. Skivedstorp o. NU. Yisterud (H. Joh.); * Älgå Bergs- 
klätten (Fsn); f. ö. allm. i sydv. Vrm. (Loh. 37)!

S. nutans. — Sunne Ulvsby (Sdn).
S. dichotoma. — Se ovan (under Agrostemma). — Alltid + tillf., nu slut?
S. noctiflora. — Kstad Lasarettet (Söd.); NU. Deje i trädg. ca 1910 (Sdn).
Lychnis flos-cuculi f. fl. alb. — NU. Höjeberg (Sdn).
Melandrium dioicum. — Grums Slottsbrosundet alltjämt!; Väse Timmer- 

öarna (Hård mitt på s. 258); NU. Nordsjötorp (Sdn); ÖU. Edebysätern (id.).
M. album. Gr. Skåre stn (i trädg., 1943)!; *NU. Deje (Sdn).
Dianthus deltoides. — * Älgå Berg (Fsn); Br. Edane!; Räm. Lesjöfors! 

— v. glaucus: ÖU. Genbäcken (H. Joh.).
*D. barbatus. — Något förv. (Ring. 88 p. 109, Hedl. & Sundell); även 

exv. Nor Yarpnäs (1910 Jac.), Arv. Rud ’Oppstuga’ (1930 Håk.), Eda Lerot 
1941!
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*Nuphar luteum x pumilum. — Torsby bland föräldr. (Svenss. 45). 
Ceratophyllum demersum. — *Arv. Speketjärn (Fsn: Hård 57 p. 557). 
Trollius europaeus. *Deg. Degernäs (1939 Sam.), Duvedalsängen (1915

H. Joh.); *NU. Mölnbacka bruk (1920 Sdn).
Actaea spicata. *Visn. Djurgården (Nqt); Lå. Vråna (Söd.); Älgå 

Berg (hassellund) o. Mang. Röstorp ’Trolldalen’ (Fsn); Gr. N om Löved 
(H. Joh.).

Aquilegia vulgaris. * Älgå Berg (Fsn); NU. Höjeberg o. *ÖU. Edeby- 
sätern (Sdn); NR. Risäter redan på 1830-t. (Alz.).

Anemone hepatica. — f. alba: Lå. Vråna (»stor o. enhetlig population», 
Söd.); Värmsk. Ressbol (Sdn); Nyed (BN. 1841 p. 73); NR. Fagersand (Afz.). 
— 1. rosea: Värmsk. Ressbol, NU. Deje (nära stn) o. Nordsjöängen (Sdn). 

[*A. ranunculoides. — Kstad Örsholmen nära fabrik, cult.? (1960 Sdn).] 
Pulsatilla vernalis. ■— Brattf. Västerud, Pardix o. Pardixlun (Sdn). 
Myosurus minimus. *Arv. V:a prgdn på berghällar (Sdn); Gunn. Klan- 

derud (Kjellgr. p. 7); Sunne Getnäs o. *Lysv. kyrkbyn (1918 Sam.).
Ranunculus lingua. — *Seg. Aspbergsviken (Ced. p. 12); Fr. Bodetta 

(H. Joh.).
R. sceleratus. - *Borqv. nära kyrkan (1934 Sam.); Nor Varpnäs (Jac.);

NU. Blysjön (Sdn).
R. peltatus. —Vänern min Lurö-skären rikl. (N. i V. p. 216).
Thalictrum flavum. Väse V. Timmerön (H. Joh.); *Lå. Kastensbol o.

Slav. Näs (Söd.); * Älgå Berg, 1 strandlokal (Fsn).
Berberis vulgaris. * Älgå Berg, åtm. 1 buske förv. (Fsn).
Chelidoniuin majus. — Seg. Kärra (H. Joh.); Stav. Näs (Söd.); Kslad 

jvområdetl; Arv. d:o (Sdn), Skog (1949 Fsn).
*Papaver argemone L. — Tillf, funnen omkr. 1840 (Hård 57 p. 553). 
Corydalis nobilis. — Kslad Sjöstad (»ganska väl naturaliserad», Söd.). 
Subularia aquatica. — Visa. Kolstrandsviken (Sam.); *Seg. Aspbergs- o. 

Bråtevikarna (Ced. p. 12); *Boda Rinnen v. Långön (Lundb.); NU. Småris
sjön o. Visten (H. Joh.); Färn. 6 sjöar (Ced. p. 120, 150).

Lepidium ruderale. — Krhmn Inre hamnen!; Kstad d:o!, Yttre hamnen 
(Sdn), Ö. stn!; Arv. bangm (1890-t. B. Ekelund: flora-anteckn.), ännu 
1932-41!

L. densiflorum. — Krhmn övre o. nedre stn (talr. 1956)!; Kstad Yttre 
hamnen (Sdn), Centralstn (Söd.), Ö. stn nu spars.! — Nya jvlok. i övrigt: 
*Edane stn (lastkaj: Sdn); *Deje stn o. Dejeforsbruk stn 1962!; *Lindfors 
stn 1956!; *Filipstad V. stn par ex. I960!; *Sunne stn rikl. 1962! — Även 
återsedd i Hagfors (rikl. v. stn o. valsverket + rangerbangm, 1962)!

Thlaspi alpestre. — Arv. längs järnv:n, särsk. V-ut (Sdn); Vils. Vägsjöfors 
(1938 Sam.). — Äldsta värml. fynd sannol. Kro. Lillfors (1870 E. Lilje
björn enl. Krok ss. »Th. perfoliatum»).

Sisymbrium officinale. — Ham. Skoghall (H. Joh.); Kstad Kvarnberget 
(Söd.), jv- o. hamnomr. flst.!

S. altissimum. ■—• *Kstad Yttre hamnen 1924, Inre hamnen rikl. 1960 
(Sdn) o. ännu 1962! Måhända stationär?

S. sophia. — Skåre stn 1943!; *Deje stn 1962!; *Filipstad V. stn 1960! 
Återsedd på andra bang:r ss. Säffle!, Värml. Bro!, Kil!, Nykroppa!, bofast? 
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Sinapis alba. — Kstad Inre hamnen enst. 1962!
*Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. — Krhmti hamnen 1 ex. 1960 (Sdn).
* Brassica napus L. [raps], — Som förv. först iaktt. i Munkfors (Hedl. & 

Sundell 1951); nu sannol. på flera håll, t. ex. stambanans banvallar!
Raphanus raphanistrum. — Enl. Hård ej vanlig i Väner- o. lågtrakterna; 

nämnas kan exv. Visa. Björneborg!, By Billerud o. Nor Edsvalla (allt 1943)! 
Älgå Berg (Fsn), NU. Småris 1962! — Vitblommig v. Filipstad V. stn 
(enst. I960)!

Armoracia rusticana. — *Säffle bang:n rikl. 1962!; *Vålberg stn 1956!
Rorippa silvestris. — Kstad o. Arv. i handelsträdg:r (Sdn); = Hårds lok.?
Cardamine amara. — Alst. Ulvsby o. Gr. Fallängen (H. Joh.); Älgå Berg 

(Fsn); NU. Rosenberg (Sdn), Mölnbacka stn (Sam.).
C. flexuosa. — *Mang. Röstorp ’Trolldalen’ (1962 Fsn).
Dentaria bulbifera. — Tenow 1885 p. 44 (holme v. Strand i S. Råda).
Camelina alyssum. — Senaste kända fynd: *Esk. Gaperhult 1925 (Loh. 

37) o. * Kstad hamnen 1924 (Sdn). — *Räm. Hästberget (hos Hård felfört).
Turritis glabra. — NU. Hedås (Sdn), Mölnbacka stn 1956!
Arabis suecica. — Sporadisk på bang:r, exv. Brunsberg stn (Siv.), *Stor- 

fors stn 1956!, *Herrhult stn (1918 Sam.); även återsedd på järnv. i Arvika 
(Sdn). Kstad Yttre hamnen (id.), Flygfältet (Söd.), redan ca 1840 på stadens 
torvtak (Borgstr.). Äldsta fyndort dock sannol. Krhmn (jfr Hård).

Erysimum hieraciifolium. — Hagfors även på rangerbangm etc. 1962!
Berteroa incana. — *Forshaga v. jvbron 1961! — På de flesta lok. + 

tillf.; stabil förekomst åtm. kring Kstad, Krhmn, Degerfors o. Deje!
Bunias orientalis. — Också + tillf., utom v. Krhmn (Morabanan)!
Drosera intermedia. —- Älgå Berg (sydl. udden) o. *Arv. Långtjärn (Fsn).
Sedum spurium. - * Älgå Berg »stor förekomst» (Fsn); NU. Höjeberg 

(Sdn).
Tillaea aquatica. -*Ed Slottsbron (H. Joh.); *Gunn.v. Gunnern (Kjellgr. 

p. 7); *Gräsm. Grässjön (1914 Siv. enl. Sam.); *Lungs. Öjevettern (Fga).
Saxifraga tridactylites. — Ed Slottsbron (H. Joh.); *Lå. Vråna (Söd.).
*S. osloensis Knaben. — Knaben 1954 p. 135. Som där visas, hör allt 

värml. herb.-material av S. adscendens (med 1 undantag, Grönan) till den 
nyuppställda arten, vilken alltså torde vara förhärskande. Som ovissa 
kvarstå dock 7 å 8 lok. att utreda.

Chrysosplenium alternifolium. — Lå. Vråna (Söd.); Älgå Berg (Fsn); Mang. 
Röstorp ’Trolldalen’ (id.); Köla minst 4 nya lok.!; * Bogen min prgdn o. 
klockargdn!; *Br. Brunsberg (Siv.); NU. Bergsåsarna, Bärnhus, Vartorp o. 
NÖ om Kvarntorp (Sdn), Mölnbacka stn (Sam.).

Parnassia palustris. — * Visa. Ingevallstorp o. Yarn. England (Nqt).
Ribes grossularia. — * Älgå Berg i strandsnår (Fsn); Väse Helgestad!; 

Lysv. Ransby (Sam.); *NR. skogsbackar V om Rådasjön spars. (Afz.).
R. nigrum. — Arv. Mellbyn ’Haget’ (Håk.); *Br. Brunsberg (Siv.); 

Hagfors Gärdet v. Uvån (jämte R. pubescens)\
Spiraea [Sorbaria] sorbifolia. — Liksom S. salicifolia i Vrm. mycket förv.; 

t. ex. *Skived (rikl. längs banan)! o. *Lesjöfors (d:o, Almqu. 57 p. 243).
Cotoneaster melanocarpa. — *Gi. berg Ö om Ö. Kolsäter (Söd.).
Rubus idaeus. — f. chlorocarpus: NU. Solberg (c. 1 km från bebyggelse, ej
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odlad i trakten: Sdn); Eksh. Knappås’ skog enl. uppg. (Afz.). — f. simplicior: 
Kstad Inre hamnen (Sdn). — f. anomalus: Eksh. Kråkåsen (Larss. 68).

R. nessensis. — *Arv. stigen min Nordal o. Långtjärn (1953 Fsn); V. Emt. 
(el. *Br.?) min Slomtjärn o. Skogstorp (1957 Lundb.); *Älvsb. kring Östanås 
(v. Berg p. 19 ss. R. frutic.).

R. arcticus. — [»Bratt» Ramnäs utgår, se Hård 57.] — Att ifrågasätta dess 
indigenat i Vrm. (Hård) kan omöjl. gälla hela populationen; vad som 
anförts om förvildning torde delvis blott ha inneburit, att växten — sin 
hemerofila natur trogen — spred sig på »ny jord» (svedjor o. d.). »Alldeles 
vild ända ned till Wenern» (Ring. 88 p. 110) är säkert riktigt. - - Tillägg: 
NR. Sörby, ymn. (Afz.).

Fragaria vesca f. alba. — Eksh. Bergsäng (»hvitgul frukt», Afz.).
F. moschata. - Älgå Berg S om gdn (Fsn); Arv. »här o. var» (Håk.).
[F. viridis. — Lokalen Ed Bälnäs ligger i Dsl.]
Potentilla rupestris. *V. Fåg. Kabuhultet (»Kabbehåltatorp») några 

ex. 1875-77 (A. Unger); högst sannol. riktig, då den ju finns nerefter Dals
lands kanal, där båttrafiken förr var livlig.

* Potentilla canescens Bess. — Tillf, i Munkfors (Hedl. & Sundell).
[P. Tåbernaemontani. — Uppg:n härrör från Larsson 1868 (s. n. P. 

verna), jfr Hård 57 (p. 557). Att den avsåg P. Crantzii får väl tagas för givet.]
Geum rivale x urbanum. — *Grums Hasselviken (Söd.).
Alchemilla. - Till nedan anförda lokaluppg:r skulle kunna läggas många, 

som antecknats av G. Samuelsson (mest 1938); emedan dessa dock publi
cerats åtm. som kartprickar (Sam. 43), lämnar jag dem åsido.

A. subglobosa. — Stadd i spridning. Arv. Sofielund (1949 Fsn); * Kils 
bangård 1956!; Färn. Svartnäs!, Filipstad v. lasarettet etc.!

A. acutiloba. Som föreg. Färn. Daglösen etc.!; *Hagfors Björkliden!
A. micans. Som föreg. Älgå Berg (gräsmatta: Fsn); Sunne köpingen 

(allm.)!; Hagfors staden (d:o)!
f. adpressepilosa: Arv. Sågudden (3 ex. 1949 Fsn).
A. glabra. - Älgå Berg o. *Arv. Kyrkbyn (Fsn); Färn. Limbergsåsen!
A. Wichurae. - Arv. Sofielund o. Mang. Knaggen (Fsn).
A. glomerulans. — * Älgå Berg (Fsn).
[A. »oxyodonta». — Är en oklar f. av acutidens-gruppen från Nordm. Ta- 

berg (1938 Sam.), av honom betecknad »A. cfr.oxyodonta».]
Agrimonia eupatoria. - Enda kända lokal: Ölme Saxholmen (H. Falk. 

Larss. 1868). Remarkabelt nog funnen där ett sekel tidigare (1758 E. Euren: 
Nygren 27 p. 70) och återf. efter ännu ett sekel (c. 75 ex. 1961 E. Nyqvist).

*Rosa. — Helt utelämnat av Hård; man tycker att åtm. R. majalis kunde 
fått vara med. Men Hård är ej den ende, som resignerat inför Rosa-syste
matikens manifestationer i hans tid. De ha bl. a. undanskymt det enkla 
faktum, att inlandets vildrosbestånd till minst 99 % kan fördelas på 3 lätt 
fattbara huvudarter (el. 4, om R. dumalis utbrytes). Det må vara lämpligt 
att aktualisera Larssons utsagor med påbröd av det lilla som tillkommit. 
»Prima loca» inflickas.

R. majalis Herrm. (R. cinnamomea). — Wahlenberg 1824 p. 316. — I de 
flesta trakter + allmän, längst i norr dock mindre (där täml. dalbunden); 
på Näset sälls. (Loh. 37).
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[R. lomentosa Sm. — Visn. Lövön (Larss. 68), obestyrkt o. föga trolig.]
R. villosa L. (R. mollissima hos Larss.). — Wahlenberg 1809 p. 218. — 

»Allmän genom Wenerstrakten, Gillbergadalen och utefter Glafsfjorden» 
(Larss.); f. ö. spridd i hela sydv. Yrm. upp till Skillingsfors!, Köla o. södra 
Eda (flst.)!; därtill Deg. S om Knutsboi (H. Joh.), »Karlskoga» (SBT 1915 
p. 52), Kro. Herrhult (Sam.) och 3 andra snr i Bergslagen (Larss.) samt 
Ö. Emt. S. Ås (id.).

I rodologiska specialpubl. namnges ett fåtal värml. former av denna o. 
följ. art, merendels tagna i Tveta (av H. Fröding). Se Matsson i SBT 1915,
S. Almquist i Ark. f. bot. 1910 o. 1912.

R. dumalis Bechst. (R. canina + R. dumetorum hos Larss.). — Myrin 
1832 p. 196, 197. — »Teml. allm. i Wenerstrakten isynn. i Gilbergadalen», 
särsk. på Vänerns öar åtskill. namngivna lok. (Larss., Ring. 88); f. ö. 
spridd men spars. genom sydv. Vrm. ända till Blomskog o. Töcksmark 
(Loh. 37), Skillingsfors!, J. Ny (flst.)! o. Eda Tälle (hårbladig)! — Mot
svarar oftast ))R. glauca Vill.», dvs. med kala, opaka blad (så även enl. 
Larss.); hårbladig mest v. Vänern (id.). — Ehuru beläggex. i regel saknas, 
är det icke troligt, att något avser R. canina s. str.

R. rubiginosa L. — Hartman 1879 p. 277 (»Verml.»), Ringius 1888 p. 
110. [Kstad (Hü R 04), cult.?]; Varn. Östervik (Ring. R 85; l.c.). 
Uppg:n av speciellt intresse, därför att arten i Svealand nästan uteslutande 
träffas kring orter där kloster funnits, och även i Varnum omtalas ett sådant!

Rosa-hybrider ej veterligen funna, ej heller någon subspontan förekomst 
av de mycket odlade R. rugosa, R. rubrifolia m. fl.

*Lupinus polyphyllus Lindl. — (Dahl 1930 p. 157). — Upptogs ej av 
Hård; är dock som varaktigt förv. stundom riklig, t. ex. Kil Apertin 
(Dahl, Sylv.), J. Ny Anneborg (banskärn., 1932, 1941)!, V. Emt. Bäcke- 
bron stn! etc. — Någon gång odlad som markbindare, så vid Arv. Myroms 
hpl. (massbestånd på banslänter, med växl. blomfärger, tydl. hybrid)!

Medicago lupulina. — Kstad Lasarettet (Söd.); * Älgå Berg (Fsn).
[Melilolus altissimus. — Osäker! Liksom flera samtida torde Larssons 

uppgrr (bl. a. Ölme: Långnäs) snarare gälla följ. art, ehuru beskrivn. mot
svarar den förra ( =M. officinalis Willd.). Beläggex. saknas. — Ett par 
kartprickar hos Lindquist (i BN. 1925), citerade som »Karlstad» och 
»N. Ny» (Hård), äro blott kompilat ur Larssons flora. Men alldenstund 
»Sverige i 32 kartblad», som tydligen rådfrågats, blott upptar ett annat 
Långnäs (i N. Ny), har pricken placerats där.]

M. officinalis Desr. — Med följ. art v. Sanna sopstn (1960-62 Nqt), 
*Forshaga o. *Deje stn (c. 1910 Sdn).

M. albus. — Krhmn nedre stn (par ex. 1956)!, norra bang:n (1959) o. 
Sanna sopstn (1961 Nqt); *Kstad Orrholmen, Lamberget o. Yttre hamnen 
(c. 1960 Sdn). — Även v. *Kils bangård (1956-62)!, *Forshaga (nära kyrkan) 
o. *Deje stn (c. 1910 Sdn). — Sannol. bofast ehuru + sporadisk.

Trifolium spadiceum. —Lå. Vråna o. *Slav. Näs (Söd.); Älgd Berg (Fsn); 
NU. & Nyed »t. a.» (Sdn).

T. agrarium. — Älgd Berg (Fsn); *Arv. Högvalta ’Bråten’ (1930 Håk.); 
Sv. Hallanda, Sill. Kvarntorp, Gr. Skåre stn (allt banslänter, 1943)!; 
Lysv. Backa (d:o, 1962)!; NU. flst. (Sdn).
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T. procumbens. — Tillf, i Krhmn hamnomr. (1957 E. Wiman).
T. arvense. Nor St. Bårum o. Grums Gullsjö (H. Joh.); Slav. Näs 

(Söd.).
Anthyllis vulneraria. — * Älgå Berg i åkrar (1950 Fsn); Järn. Slerteg 

längs banan 1932!; *NU. Halla d:o 1956! Äldsta fynd: Ölme Saxholmen 
(1758 E. Eurén: Nygren 27 p. 70).

Astragalus glycyphyllus. — Gi. Hössås (Söd.); NU. Torpsbergets SV-sida 
(H. Job.); Färn. Hastabergets S-sida (Fga).

Vicia hirsuta. — *Kstad hamnen (1924 Sdn); * Älgå Berg (veteåker: Fsn); 
*Br. Brunsberg (Siv.); *Färn. Persberg (1935 Sam.).

V. tetrasperma. — Älgå Berg med föreg. (Fsn); Arv. Gate (1949 id.).
Y. silvatica. — Varn. Jutviken (enl. Olle Jonsson) o. Trehörningen; Ölme 

Raholmarna (allt Nqt); Deg. S om Duvedalen (H. Joh.); Grums Malsjö (id.); 
Lä. Yråna (Söd.); Skill, »mycket förekommande» (Påtf.); Arv. 1 km SÖ om 
Örshulta (Fsn); * Boda Rensnipan o. *Kil Lilltjärn (H. Joh.); NU. Möln- 
backa stn (Sam.).

V. villosa. -- * Älgå Berg på träda (1950 Fsn).
V. sepium f. fl. alb. — Sv. Gränsjön (1918 Sam.).
Latliyrus silvestris. *Grums Ö. Malsjö v. vägen (Söd.).
[L. heterophijllus. — VNF 9 (1936) p. 34 (Långbanshm). — Odlad v. 

Persberg 1797 (Liljeblad: S. Sam. p. 51). Samband min dessa förekomster 
kan förmodas.]

*L. luberosus L. - Säffle (Ldg. R 12). Odlad? Förv.? Tillf, adventiv?
L. niger. *NR. Rådasjöns V-sida i 1 lövbacke [Fagersand?], spars. 

(Afz.). — Den okända källan till en kartprick i norr (Hultén k. 1168) torde 
vara Ring. 88 p. 110, där Östmark nämnes under »Orobus vernus och niger»; 
att det gäller »den förra» tycks ha förbisetts.

L. vernus. - *Visn. Djurgården (Nqt); Boda Rensnipan (H. Joh.). 
Geranium sanguineum. - * Ed Segmon (Söd.); Grums Ö. Malsjö (id.), S om 

kyrkan, N om Skallerud, Malsjö kvarn, Gullsjö (allt H. Joh.).
G. silvaticum. Nor »Yarpnäs» (Jac.); Kil Apertin (Dahl); Gr. Grossbol 

(Sdn); NU. »t.a.», på Höjeberg även vitbl. (id.).
G. pratense. — Kstad Orrholmen (1960 Sdn).
G. pusillum. Esk. (?) »Rosenborg» (H. Joh.); Stav. Näs (Söd.).
[G. pyrenaicum utgår; pricken ifråga felsatt (Arvika i st. f. Åmål).]
Oxalis acetosella. — f. lilacina: Krhmn Prästerud (Ring. 88 p. 109; R 86); 

NU. Bärnhus o. ÖU. Torsberget (»f. coerulea», Sdn); Karlsk. Ålkärr (Rn R U 
82); Gräsm. Kimstad (Tenow enl. Krok). — f. rosea [yngre stadium av 
föreg.?]: Kstad 2 lok. (Hü R U); NU. Lövåsen (Marg. Wassberg R 44); Sunne 
Sundsvik (On R 16), S. Åmberg (F U 14).

Euphorbia esula. — Ringius 1888 p. 110, Ostenfeld i BN. 1903 p. 127 
(E. virgata). — Krhmn v. hamnen 1887 (Ring. l.c.); *Arv. Dottevik (pot. 
åker: Fsn); NU. Höjeberg (»E. virgata» som trädg. ogräs 1907: Sdn). Särsk. 
riklig på BJ:s banvallar, minst 10 lok., varav nya: * Tveta Getebol, NU. 
Halla o. Vartorp, *Färn. Asphyttan (allt 1956)!

Callitriche hamulata. — Tiberg hos Cederström 1895 p. 146: Färn. 
5 sjöar (Daglösen, Lersjön, Yngen m. fl.), där bestånden sägas ha stor be
tydelse som fisklekplatser (»leklonke», T:s benämning). Bestämd av prof. 
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Th. M. Fries o. förvisso riktig, fast beläggex. saknas. Yäxtsättet i alla hän
delser bejakande.

Acer platanoides. — Sv. Strand o. Källtegen! (vild?); Deg. Knutsbol 
(H. Joh.); *NU. Genbäcken (id.).

Impatiens noli-tangere. — Grums v. kyrkan (H. Joh.); Slav. Skasås 
(Söd.); V. Fåg. Kabbehåltatorp »alldeles på Kölen» dvs. riksgränsen (A. 
Unger); Älgå Berg fist. (Fsn); Gunn. Ormtjärnshöjden (N. i V. bild p. 89); Kil 
Yälsäter (H. Joh.); NU. Hammartorpsberget (id.), ’Myrbacken’ V omTjusbol 
(Sdn). — Av kända förekomster är den äldsta väl Apertin (1797 Liljeblad: 
S. Sam. p. 59), en av de mera magnifika Barsjöhöjden (mot Skogsbergs- 
Fallet), »1000-talet ex., en del upp till 150 cm i höjd» (1960 Nqt).

I. parviflora. — *Kstad Kvarnberget (Söd.), Stadsträdgm, Mariebergsviken
o. Yttre hamnen (Sdn).

I. glandulifera. - *Br. Edane (Fsn); även sedd i Krhmn (id.).
Tilia cordata. - VK. Prästön (VNF 9 p. 32); Vase Timmeröarna (VNF 14

p. 25); Deg. Knutsbol (H. Joh.); *Nor Stutekleven (id.); Älgå Berg, bl. a. ett 
par stora träd (Fsn).

Hypericum perforatum. — Älgå Berg (Fsn); Nyed min Molkom o. Blom
backa (Sdn). — Även rätt vanlig på banslänter, åtm. upp till Sunne (Brå
tarna)!, Ransäter stn! o. Råda stn N-ut!

Elatine triandra. — NU. Bergstjärn (H. Joh.); Lungs. Lundsberg i ån 
(Fga). Även uppg. för Färn. Lersjön (Ced. p. 113, men p. 150 säges E. 
hexandra växa där).

E. hexandra. *Visn. Kolstrandsviken (tills, med E. hydropiper + v. 
orlhosperma och E. Iriandra: Sam. 34 p. 84); * Boda Rinnen v. Långön (1955 
Lundb.); *Lungs. Öjevettern (Fga). Även i *Färn.‘l (se föreg.).

Viola mirabilis. — NR. [Fagersand] strax N om Ås (Afz.).
[* V. odorata L. 1 å 2 kartprickar (Hultén k. 1258), den ena grundad 

på Filipstad (Ros. R 70); förmodl. odlad.]
V. canina x riviniana. — Sv. Gränsjön (Sam.); *Br. Edane (Steen 56). 
V. canina x stagnina. — Sylvén 1939 p. 96: *Stav. Sölje (med föräldr.). 
V. stagnina. — Älgå Berg v. Glafsfjorden (Fsn) — värml. nordgräns.
V. tricolor. — »Allmän» (Hård), gäller nog traktvis än, men ej överallt; i 

sydv. Vrm. föga vanlig då jag var där (1943), Arvikatrakten »knappast 
allm.» (Fsn), Munkfors »h. o. d.» (Hedl. & Sundell); i varje fall på retur som 
ogräs i låglandet.

Daphne mezereum. — Stav. Stutnäs (Söd.); Kil Storhöjden (H. Joh.). 
Peplis portula. - *Grums Skruvstad o. Alst. Snårstad (H. Joh.); *Eda 

Djupfors v. ån!; Br. Brunsberg (Siv.); NU. Höjeberg (Sdn); ÖU. Kolbråten 
(H. Joh.).

*Epilobium parviflorum Schreb. — Kstad Inre hamnen 1 ex. 1960 (Sdn). 
E.collinum x paluslre. — * Älgå Baggetorp (1950 Fsn).
E. roseum. — *Kstad Inre hamnen o. Sjöstad o. *Br. Edane nära stn 

(Sdn).
E. rubescens. Kstad Orrholmen (Kjellgr. p. 6), Sunstatjärn etc., 

»numera allm.» (Sdn); Krhmn hamnen (1960 id.); *Kro. Herrhult stn 1960!
E. adenocaulon. * Kstad Kvarnberget (Söd.).
*E. palustre x rubescens. — Kstad Sunstatjärnet (1959 Sdn).
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Chamaenerium angustifolium f. fl. alb. — NU. Mölnbacka (Ring. 88 p. 
109), Höjeberg o. Rosendal (Sdn); Räm. Hästberget (Larss. 68 p. 119).
»v. spedabile» noterad i Köla Växvik (på kolbotten, 1943)1

Oenothera biennis. Med ett par undantag + tillf.; mest långlivad v. 
Dejefors, dar känd 1868 (Larss.) — 1893 (Hård) o. ännu 1910-21 rikl. på 
älvbrinken (Sdn), möjl. alltjämt så?

Circaea alpina. — Kil Apertin (1797 Liljeblad: S. Sam. p. 59); Many. 
Röstorp ’Trolldalen’ (Fsn); NU. Karsbol (Sdn).

Hippuris vulgaris. — *Järn. Mjögsjön (Fsn); Gr. krutbruket o. Tollerud 
(Larss. 68 p. 1); *Gdsb. Bjursjön (Ced. p. 150).

Hydrocotyle vulgaris. — Tenow 1885 p. 43 (»några småöar utanf. Eskil- 
säter»); exakt samma uppg. hos den av Hård citerade Lagerberg! Där 
återkommer även Tenows Helosciadium inundatum från »öar utanf. Årås» 
(hos L. förvanskat: »Årås s:n i Västergötland», ej existerande). Det lider ej 
stort tvivel, att Tenow den gången förväxlat namnen och skrivit Helo
sciadium i st. f. Hydrocotyle (som finns mycket kring Årås, jfr Skårm. 24 
p. 246).1

Cicuta virosa. Kil lllberg (H. Joh.); Arv. Kärrsmossens tjärn (Fsn).- 
[Namnet Eda, borttappat hos Hård, inskjutes före »Konttj».]

Sium latifolium. *Kstad Knappstad (H. Joh.); ölme Ölmeviken jämte 
följ. (Ced. p. 8).

Oenanthe aquatica. -— *Seg. Aspbergsviken (Ced. p. 12); Älgå Berg (Fsn).
Aethusa cynapium. — Kstad i trädg:r (Sdn), Sandgrund (Nygren 25).
Selinum carvifolia. — Älgå Berg (Fsn); Arv. Jössefors (bandike)!
Pastinaca sativa. Kstad hamn- o. jvomr. alltjämt rikl.! — Sprider sig 

f. ö. längs BJ, så kring *Säffle 1943-62!, *Slottsbron stn o. Molkom stn 
I960!, *Deje stn (enst. 1962)! —- Äldsta fynd (som lorv.): *Sunnemo Nore 
o. *NR. Djupdalen (Afz.).

Heracleum sibiricum. *Nor Bryngelsrud!; *Stav. Sölje (Söd.); *Kro. 
Storfors stn!

H. sphondylium [ auslrale], — Hartman 1858 p. 79, trol. åsyftande H. 
suecicum Fr. (enl Hartm. »en medelform»), för vilken Hård efter Larsson 
uppgav flera lok.; dennes beskrivn. motsäger att australe förelåg. Enda 
säkra fynd hos Hård alltså Kila v. kyrkan. — Nu tillkommer: *Nor 
Edsvalla stn (ett par bestånd på banslänter 1943-62)!; *Kstad Herrhagen 
mot inre hamnen (inkommen på senare år, 100-tals ex. 1960: Sdn). 
Sannol. gräsfröspridd men stationär.

*11. »laciniatum el. mantegazzianum». — Munkfors 2 lok. (Hedl. & Sun- 
dell).

Daucus carota. - Väl ock att anse bofast, ss. ymnig i Österviks banskärn. 
åtm. 1932-62!; möjl. syftar »Khmn» (Ring. 88) dit? — *Sunnemo i vall 
(Siv.).

*Cornus alba L. — Förv. i Munkfors (2 lok. hos Hedl. & Sundell).
C. suecica. — V. Fåg. [Kabuhultet] »allm. på gränsen till Norge» (A. 

Unger); Silb. 3Q0 m Ö om Stutekärret (Fsn; läge, se Franss. fig. 2).
1 Egendomligt förefaller, att icke Tenow märkte felet, när han (åratal efteråt?) 

sammanskrev sin förteckning. I denna finns dock paralleller (Leonurus i st. f. Lycopus?, 
Centunculus i st. f. Radiola el. But! iar dal osv.).
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Chimaphila umbellata. Kstad Vidön (H. Joh.); Väse Arnön (nära badpl.)
o. Skogsberg 2 lok. (Nqt); Lå. Vråna (Söd.); Arv. Falleberget (Sdn); * Älgd 
enl. uppg. (id.).

Pyrola chlorantha. Ed S om Slottsbron (H. Joh.); Älgå Berg (Fsn); 
Arv. Styckåsskogen (Sdn); NU. Skarsjöberget samt på gränsen till ÖU. 
vid Klarälven (id.), NU. &ÖU. »mångenst.» (H. Joh.).

P. uniflora. — Älgå Berg (Fsn); NU. Höjeberg (Sdn).
Monotropa hypopitys. — Alst. Gräsås (H. Joh.); Lå. Vråna (Söd.); Älgd o. 

NU. som föreg. art; Nyed »nära Gaperns nordl. del» (Sdn).
Erica tetralix. — Nor Lillerudsmossarna (VNF 9 p. 30) väl = »Varpnäs» 

(Hård). Märk även Glahöjden (Franss. fig. 2) o. St. Mellskär (N. i V. p. 
214). — f. fl. alb.: Trankil »en ö vid Kabbehåltatorp» väl = Bryntorpsön, 
jämte huvudf. (A. Unger).

Primula veris. — »Trol. överallt förv.» (Hård); en måhända spontan lokal
grupp finnes dock på kalkterräng kring östra gränsen (Färn. + Grythrn)! — 
Älgå Berg [känd sedan 1842] alltjämt flst. (Fsn).

Lysimachia nummularia. — *Visn. V om kyrkan (1962 Nqt); * Kstad 
Lasarettet (Söd.).

Hottonia palustris. V/i. Prästön (Nqt); Älgå Sulviken v. Berg (Fsn); 
*ÖU. Visten (Sdn).

Anagallis arvensis. — Tillf, som trädg. ogräs: *Säffle (1920-t. E. Lidman); 
*NU. Höjeberg (c. 1910 Sdn).

Fraxinus excelsior. — Sv. Strand (talr. längs sjön)!; Deg. S om Knutsbol 
(H. Joh.); Älvsb. kring Östanås h. o. d. vild (v. Berg p. 7).

Centaurium vulgare. - Till fyndet på [Lurö] FIusö 1906 (Ekman) kan 
läggas: *Väse V. Tormesön (1957 I. Åhlén & E. Nyqvist, c. 30 ex. 1960 iid.).

Gentiana pneumonanthe. — »Utefter Glafsfjorden t. ex. Älgå Berg» 
(Sdn), på denna lokal [svensk nordgräns] förut rikl., nu i utdöende? (par ex. 
1961: Fsn).

G. campestris. — *Grums Bilsviken (germanica: H. Joh.); *Lå. Vråna 
(suecica: Söd.); *NU. Höjeberg; *Nordm. »ej ovanlig»; Sunne Sandnäs (allt 
Sdn); Gräsm. d:o (Sam.).

Cuscuta europaea. — *Visn. Lövön (E. Fjällman enl. Nqt); VK. Hygn o. 
Munktorpet (id.); *Nyed Molkoms herrgård (Sdn); Sunne prgdn, »v. Epi- 
lobih (Larss. 68).

C. epithymum. — »Filipstad) (Hü R 01); är nog följ. (värdväxt oviss), 
[ssp. Trifolii. — Prickarna hos Hultén (k. 1440) tydl. hämtade från 

Witte 1936 (k. 1), där åtm. 1 lokal felplacerats; dessutom har H. från W. 
fört över några ringar på hans karta, vilka markera städer, icke klöver- 
snärja!— Hårds fyndlista var alltså komplett (med 1 tillägg hos Hård 57
p. 556).]

Convolvulus sepium. — Allt oftare förv. (mest f. coloralus), t. ex. * Saft'le!, 
*Årjäng!, Väse stn!, Skived!, Filipstad (V. stn)! Mera sällan vitblommig, 
exv. i *Svanskog (banvall v. Berget)!, el. bägge formerna (så v. Degerfors o. 
Deje!). — Av okänd färg: Väse v. Söre o. Skogsberg (Nqt); Arvika flst. 
(Håk.); *Torsby flst.!

Polemonium coeruleum. — *Visn. Bäckslätten o. * VK. Järsta (Nqt). 
*Collomia linearis Nutt. — Krhmn hamnområdet (1948 E. Wiman: Hård
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49 p. 28, Almqu. 57 p. 258). Upptäckt av adj. J. Anstenius, av honom sedan 
införd i trädg. o. där kvarlev. flera år; återf. i hamnen 1957 (allt enl. E. 
Wiman).

Lappula echinata. *Kstad hamnen (1924 Sdn); Krhmn »L1 stn» (Lag. 
R 1870), av Hård tolkat som Räml Liljendal (»trol.»). Dit nådde dock 
järnv:n först 1889! Men långt förut fanns »Christinehamns järnv.» [till 
Sjöändan], och dennas stn i staden blev efter stambanans tillkomst kallad 
»Lilla stn» [senare nedre stn].

Symphytum uplandicum. — *Kstad Örsholmen (1960 Sdn); * Kil sam
hället 1962!

Borago officinalis. — *NU. Deje som trädg. ogräs 1920 (Sdn).
Myosotis collina. Kslad Knappstad (H. Joh.); * Väse V. Timmerön (id.); 

*ÄIgå Berg (några ex. i åker: Fsn); *Bjurtj. Storforsvägen (1825 Wg ss. 
»AL arv. pedunc. brevis» enl. Hård, under följ. art). Wg:s uppg. hör hit, 
som ses av synon. hos Wg 1831; M. strida var artskild hos Wg 1824.

M. stricta. - * Älgd Berg (på stenmur: Fsn); Varn. Nässundet stn 1956!; 
*Filipstad Ö. stn i mängd 1960! — Wg:s lokal utgår, se ovan.

Glechoma liederacea. Kstad Orrholmen o. Flygfältet (Söd.); NU. 
’Bråten’ V om Risberg (Sdn).

Prunella vulgaris f. fl. alb. — NU. Hedås, Höjeberg o. Mölnbacka bruk 
(Sdn). — Förut hos Larsson (även som »v. parviflora», flera lok.).

Lamium album. — Kstad Flygfältet (Söd.). — Se även p. 186!
Leonurus cardiaca. — *Arv. »på säteriet Vik» (flora-anteckn.).
Stachys silvatica. *Varn. England (Nqt); Deg. Knutsbol 2 lok.; *Alsl. 

Sjöstadsberget; Grums Gullsjö; Nor Dölpestad; Kil Björnsäter (allt H. Joh.); 
Lå. Vråna (Söd.); *Mang. Röstorp ’Trolldalen’ (Fsn).

Salvia verticillata. — * Krhmn Skymningens sommarhem 1962 (trol. efter 
gammal odling: Nqt); *NU. Deje bangård 1909 o. några följ. år (Sdn). 

Satureja vulgaris. *Grums Ö. Malsjö (H. Joh.).
S. acinos. - Kil Illberg (H. Joh.).
Origanum vulgare. * Ed Segmon (Söd.).
Lycopus europaeus. — Älgå Berg flst. (i alstrandskogar: Fsn); Eda Bysjön 

o. Brötningslandet!; NU. Storängen (H. Joh.), Tjonken (Sdn); Karlsk. 
v. Möckeln (flora-anteckn.).

Mentha gentilis. — Hartman 1849 p. 43 (M. saliva), id. 1854 p. 51 (AL 
gentilis); som v. anderssoniana först hos Hylander 1941 p. 12 (karta) o. 
25 (lokalförteckn.). Emedan all från Vrm. o. Dir. sedd gentilis tillhör 
denna typ (enl. ITyl.), kan man riskfritt föra hit Larssons ej av beläggex. 
styrkta lokaler, åtm. de i Bergslagen, Sunnemo, Eksh. o. N. Ny. Det redan 
1849 nämnda Motorp [i Eksh. enl. Larss.] bekräftas av Hyl. p. 5 men 
saknas i lokallistan. Även får föras hit Larssons AL saliva v. Gustavsström 
[i Räm. enl. Hyl. o. Hård, rätteligen i *GåsL], Neumans M. aqualica > 
austriaca i N. Råda (jfr Hyl. p. 4) samt AL Arrhenii i *NU. Kvarntorp o. 
Lungs. Ackkärn (Arrh. 1912, jfr Hyl. p. 3). Det återstår ett par kanske 
något ovissa lok. i Visn. o. Långs. (Larss.) samt ännu ett par nordliga 
(hos Skårm. 1912).

[AL aquatica. — »En enda lokal» (Fröding) — se Hyl. 41 (p. 5) o. Hård 
55 (p. 26).]
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M. aquatica x arvensis. — Reviderad lokallista hos Hård 55 (p. 33); 
grundad blott på beläggex. Ett par lok. nya (*Koppom, *Nysund).

[M. aquatica x austriaca hos Neuman — se M. gentilis.]
[M. longifolia. — Bör slopas; en kulturform från Kstad (enl. etiketten 

»kulturrest») är enda belägget.]
Hyoscyamus niger. — Sunne Getnäs »1 ex. flera år» (1918 Sam.).
Solanum dulcamara. — Linné Fl. svec. 1745 p. 66: »Wermelandis Willbär».

- Visn. Djurgården (Nqt); Väse Arnön (sydl. udden) o. Skogsberg (id.); 
Grums Gullsjö o. Kil Björnsäter (H. Joh.); Älgå Berg (i alstrandskog och v. 
ladugård: Fsn); NU. Höjeberg (Sdn); ÖU. Ullberget (H. Joh.). — Enl. 
Hård som trädg. ogräs v. Storfors [ = följ.], felförd? Efter namnet Ottebol 
sättes komma (ej semikolon).

S. nigrum. - - *Väse Skogsberg (1948 Nqt); *Eksh. Hara (Sdn); Kstad som 
trädg.ogräs även 1908-12 (id.), Lasarettet (Söd.), däremot stryke man »vid 
bäcken . .. ovanf. Kroppkärr» (en av Larss. 68 slopad uppg., som givet
vis varit felförd, urspr. avseende S. dulcamara?).

v. atriplicifolium (Desp.) Dun.: Kstad Stadsträdgm (Hü G 00); NR. prgds 
trädg. (F G 95); båda enl. Blom 1936 p. 201, hos Hård som S. nigrum.

S. alatum Moench. — Blom 1936 p. 199. (Fyndår 1900-01: l.c., Hård 44).
Verbascum thapsus. — Esk. t. o. m. på St. Mellskär (N. i V. p. 214); Ed 

Ällnäs (berg)! — Söderut ofta på banslänter, exv. Rösstegen o. Svaneholm!
[*Linaria supina (L.) Desf. — »Värml. i Norum» (BN. 1884 p. 146). 

Quid?]
Chaenorrhinum minus. — Hittills (med 1 und.) endast som jvväxt, mest 

på bang:r (karta hos Hård 48 p. 35, tillägg hos Hedl. & Sundell 51 o. 
Hård 52). Ytterligare: *Blomskog stn, *Växviks hpl., Sunne stn, Ingmårs 
hpl. o. Edsbjörke hpl. (allt 1962)!, Edsvalla stn 1956!, Kortfors stn 1957!, 
Filipstad V. o. Ö. stn I960!, Nyhyttan stn o. Neva stn 1956!. — Utom järnv. 
i Sunne Åmberg (trädgård: 1918 Sam.). — Äldsta fynd Krhmn 1905 (Hård 
p. 66). Av mig först sedd 1922 (Finnshyttans bangård, Persbergs gruvor), av 
H. Joh. 1927 (Deje stn).

* Antirrhinum orontium L. — En prick hos Hultén (k. 1533), enl. ett 
klent men sannol. hithörande ex. från Edebäck (F & Dahl R 95).

Scrophularia nodosa. — Älgd Berg flst. (Fsn); NU. Höjeberg (Sdn).
Limosella aquatica. — *Visn. Kolstrandsviken (1929 Sam.).
Veronica longifolia. Kring Glafsfjm exv. Älgd Berg (stora bestånd: 

Fsn) o. Arv. Viksholmen (Sdn). — Enl. Hård i Eda Lina (hans fynd?, ej 
mitt).

V. chamaedrys f. fl. alb. — Sv. Gränsjön (Sam.); NR. Åleby (id.).
[*V. teucrium L. — Markerad av Hultén (k. 1558) på grund av ett ex. 

från Krhmns kyrkogård (R); säkert odlad el. »förv.».]
V. agrestis. — Älgd Berg i trädg. (Fsn); *Hagfors Gärdet d:o 1962!
[ V. opaca. — Beläggex. från Kstad är V. persica, se nedan.]
V. polita. *IIagfors bruksträdgm (ej så litet, 1962)!
V. persica. — Kstad Stadsträdgm (Hü R 00), Yttre hamnen (1960 Sdn).
Digitalis purpurea. — *Varn. Fallskären rikl. förv. (1961 Nqt).
Odontites rubra. — Ej konsekvent not. av Hård, som väl urspr. tänkt sig 

en mera generell utsaga o. därför ej heller avskrev min lokallista. Den
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följer liar: By Rolfserud o. *Nor Vålberg stn (1941)!, Bro S. o. N. Östbrb, 
*Grums Karlberg, *Kil Lersäter m. fl. st. längs BJ (allt 1935)!, *Fr. 
Fagerås stn 1934! Härtill Kila Djupviken (enl. Bodin), Nor Varpnäs (1910 
Jac.), Seg. »4 lok.» (Söd.), »t. a.» (H. Job.), NU. Jonsbol (id.), »t. a.» (Sdn).
- Frekvensen kanske lägre numera; dock återsedd i Visn. V Säby (1960 

Nqt), Krhmn v. Värngatan rikl. 1961 (id.) o. nedre stn 1956!, Kstad »5 lok.» 
(Söd.), v. Tynäsgatan talr. 1962!

Rhinanthus major. — Generellt »allmän» (Hård); nu dock minskande på 
de flesta håll. Blott västerut sågs den mycket ännu 1962!, och västra Vrm. 
torde (förutom Sthlms skärgård) vara den enda del av Svealand, där arten 
alltjämt är allm.

Pedicularis silvatica. — Visn. Nyland 2 lok. (skogv. H. Jansson enl. Nqt); 
Gr. Forsnäs (H. Job.).

[P. sceptram-carolinum. — Påtalas bör en av Hård citerad klyscha i en 
hembygdspublikation, där växten säges [i norra Gåsborn] »blivit utrotad av 
skövlande botanister». Ingen botanist hade då veterligen på 3/4 sekel besökt 
orten1, vadan helt annan titulering varit lämplig.]

Lathraea squamaria. — Lå. under hassel v. Vråna (rikl.) o. Kastensbol 
(Söd.); Gi. 3 km V om kyrkan (K.-A. Ekman: VNF 9 p. 23), Rotviks skog 
(B. Nilsson: VNF 14 p. 14). Delvis = Hårds lok.?

Utricularia vulgaris. — Kstad Sandgrund (Nygren 25); Älgå Sulviken 
v. Berg (Fsn).

Litorella uniflora. *Seg. Aspbergs- o. Bråtevikarna (Ced. p. 12); 
*ölme Ölmeviken (ib. p. 8); Älgå Berg, längst S-ut (Fsn); Sunne St. Jangen 
(Lundb.); Färn. St. Stensjöns avlopp + 5 sjöar (Ced. p. 52, 54 osv.), även 
*Kro. Daglösen (ib. p. 120).

Sherardia arvensis. — Tillf, som trädg.-ogräs: *Säffle (1920-t. E. Lidman); 
*NU. Höjeberg (1915 Sdn).

Asperula odorata. *Gi. Ö. Kolsäter (Söd.). — Jfr p. 0001
Galium aparine. Kstad Inre hamnen o. Örsholmen (1960 Sdn); *Nyed 

Valserudshöjden (1962 Nqt).
G. Vaillantii. — * Älgå Berg i pot. land (Fsn).
G. spurium. — Alltjämt i Mang. prgds trädg. (1960 Sdn).
G. triflorum. *Br. Strandhöjden (Sten Eriksson: VNF 9 p. 22); Eda 

Djuptjärnsälven! (trol. även på östsidan, i ett hörn av *Gunn.).'i 2 — [Älvsb.3 
»Östanås, Torskedberget» (1841 W. Croneborg, Falu lärov. herb.), sannol. 
bekommen från den 1841 upptäckta lokalen Torskeberget (i ÖU., jfr Hård). 
Liknande gäller nog »Rämen», trol. Dir. Rämen (nu Rämshyttan). Kart
pricken i Dalby gäller Dir. Malung, som placerats vid orätt älv.]

G. verum. * Boda Högboda (Ö-ut) o. *Br. Kristås (banvallar), * Eda St.

1 Den hade väl dock gästats av bruksdisp. Tibebg på Långbansh:n, som i början 
av 90-talet studerade traktens sjöflora.

2 Under ett kort biluppehåll (1941) noterades — kring en spång — litet på båda 
sidor om »älven», men jag förbisåg att den var sockengräns och vet ej säkert, hur 
mycket som iakttogs på östsidan; betr. Galium trifl. minns jag, att den först sågs intill 
ena bilhjulet på vägkanten (alltså i Eda).

3 Ett möjl. hithörande fynd antydes nedan (p. 000 i not).
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Hög (d:o), Charl.berg 2 lok. (allt 1941)1; som prickar hos Härd (k. 240). 
— »Ej i Forshaga, ej i Ullerud» (H. Joh.).

G. mollugo x verum. — * Hugg. Göstatorp o. *Nor Vålberg (banvallar)!
Adoxa moschatellina. -Borgström 1841 p. 75 (Nyed). *Trankil »en ö 

alldeles utanför Kabbehåltatorp» väl =Bryntorpsön (A. Unger); Kil Utterud 
(Söd.); *Mang. Röstorp ’Trolldalen’ (Fsn); NU. Yartorp nära jvbron (Sdn).

Sambucus racemosa. — (Dahl 1930 p. 157). — Kil Apertin förv. (l.c.); 
NU. Mölnbacka stn (Sdn); *Hagfors Gärdet (v. Uvån) etc.!

Lonicera xylosteum. - Älgå Berg (Fsn); Mang. Röstorp ’Trolldalen’ 
(id.); *Eda Djuptjärnsälven!; Kil Välsäter (H. Joh.); NU. Hedås etc. (Sdn).

Campanula cervicaria. — VK. Järsta 2 lok. (Nqt); Varn. England d:o 
(id.); Bro Brotorp (v. banan, 1943)!; Älgd Berg flst. (Fsn); Mang. Grytterud 
(Sdn); NU. Dalen, Åna, Prästbråten (H. Joh.), Högberg vid f. d. Svinsjön 
(Sdn); Nyed nära S. Råum (id.).

C. glomerata. - Ej alltid förv.? Längst Ö-ut (i Färn.) ansluten till en rik 
lokalgrupp i Grythyttan, där arten trol. är gammal synantrop (inkommen 
med finnarna?).

C. rapunculoides. - Kslad nu »nästan allm.» (Sdn); Nyed N. Råum (id.); 
Sunne kyrkbacken (förv.)! — Sprider sig f. ö. på banvallar, t. ex. *Segmon 
stn 1943!, Årjäng stn 1962!, Krhmn nära kyrkan!; Gammalkroppa (rikl.) o. 
Långban stn! (båda publ. i Almqu. 57 p. 241).

[C. Irachelium. — Verkligen vild? Den ena fyndorten, Barsjöhöjden, 
hyser många kulturflyktingar (jfr p. 000). — »Tveta sn» (A. G. Kellgren 
medd. till Krok 1886), bör nog —liksom hans uppg. om Gagea spathacea 
bekräftas.]

Eupatorium cannabinum. *Visn. Ärön o. Prästön i Kilsviken (I. 
Åhlén resp. O. Jonsson, enl. Nqt).

Solidago canadensis. På sistone förv. i stor skala, inom s. Vrm. nu vida 
mer naturaliserad än i någon annan del av Svealand, flst. massvis längs 
vägar o. banlinjer (ss. kring *Skived, Forshaga o. *Deje)l Noterad på en 
mängd andra lok. upp till *Sunne köping o. *NR. Sjögränd! — Om allt är 
samma art, måste dock efterses; vad jag haft i handen (v. *Kil, Sunne m. fl. 
st.) har alltid varit denna. — Tillägg: *Ham. & Kslad Klarälvsdeltat 
»numera t. a.» (Söd.). »Den mest påtagliga händelsen i Vrm:s flora under de 
9 år jag vistats där är den snabba naturaliseringen o. spridningen av 
Solid, canad. . . . numera hör den till typvegetationen i strandkanter o. 
skogsbryn» (id.).

Bellis perennis. — *V. Fåg. Kabbehåltatorp tillf. 1878 (A. Unger); *Br. 
Brunsberg (i gräsmatta: Siv.).

Erigeron canadense. — * Kslad Orrholmen (1960 Sdn), Inre hamnen (par 
ex. 1962)!, »flst. inom staden» (Söd.); Krhmn nedre stn (i 1000-tal 1956: 
Almqu. 57 p. 259). Måhända stationär?

Filago montana. — Gi. Nysäter o. Stav. Näs (Söd.); Krhmn Haga på 
banvall 1956!; Br. Nolgården d:o 1941!; Arv. Arvikaverken (Sdn); * Älvsb. 
Östanåstrakten (v. Berg p. 20). — Numera främst en jvväxt; som sådan 
säkert gammal, t. ex. Brunsberg (Hård) =B. stn? (där sedd 1932!). Tidigare 
förekomster torde delvis ha betingats av rikare tillgång på kolbottnar o. 
svedjor.
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Bidens radiata. - KstacL förr även v. Sunstatjärn (Sdn), 1. ö. återf. på 
3 lok. men blott enstaka (id.). Arten uppträder som bekant mkt nyckfullt.

B. cernua f. radiata Retz. — Denna paranta raritet förtjänar nämnas; 
funnen förr v. Kstad o. Krhmn (Larss.), numera?

*Galinsoga parviflora Cav. — Svensson 1942 p. 13. - Kstad Örsholmen 
(1937 A. Nordström: l.c.), Lasarettet (Söd.) o. flst. (Sdn).

G. quadriradiata. — *Kstad Lasarettet (Söd.) o. flst. (Sdn).
Anthemis tinctoria. — Stadd i avtagande, men särsk. längs banvallar 

ännu rätt vanlig, exv. *By Rolfserud 1943!, Grums Slottsbrosundet 1962!, 
NU. Nolby 1956!, Kro. Herrhult rikl. 1960! — NU. & Nyed förr »allm.» 
(Sdn).

Matricaria chamomilla. — Likaledes minskande; »absolut inte t. a.», 
sedd på få ställen, bl. a. Kstad Sjöstad (Söd.); av förf. osedd på senare år.

Tanacetum vulgare. - Att kalla denna »förv.» må vara befogat i av
krokarna men alls ej i hela inlandet, där den ofta mängdvis kantar vägar o. 
banlinjer; så ännu i Uddeholms- o. Hagforstrakten!, kring Filipstad!, *Herr- 
hult! osv.

Artemisia absinthium. *Gr. »Grava» (H. Joh.); *NU. Rosenberg (Sdn); 
Sunne Getnäs (1918 Sam.).

Arnica montana. - *Visn. V om kyrkan (Nqt); Ham. Djupsundsholmar; 
Gr. Gumpetan; * Kil Välsäter (allt H. Joh.); NU. »Syrsjön» (id.), Höjeberg 
(Sdn).

Senecio silvaticus. *Älvsb. Östanåstrakten (v. Berg p. 21).
S. viscosus. — Nu + allm. längs flertalet jvlinjer, långt mer än vad kartan 

hos Hård (p. 73) antyder; sedd på varje trafikplats v. stambanan o. BJ 
(åtm. Säffle—Daglösen o. Filipstad!), även på alla Västra Värml.banans 
(Arvika Blomskog o. Rösstegen!) o. Morabanans (åtm. till *Långbansände: 
Almqu. 57 p. 255; ej Herrhult?); längs Fryksdalsbanan ej så vanlig (åtm. 
Gunnita, Bäckebron, Sunne, Edsbjörke, *Lysvik, *Torsby, allt 1962!). Till
läggas kan f. ö. Sv. Hallanda stn 1943! (denna bandel nu uppriven?); 
Hagfors även på gator etc. 1962!

Echinops sphaerocephalus. — *Deg. Strömtorp, rikt bestånd på jvbanken 
S om stn 1956-62! (publ. hos Almqu. 57 p. 247); sannol. ej tillf.

Carlina vulgaris. — * V. Fåg. Kabbehåltatorp »blott 2 ex.» (A. Unger). 
Arctium tomentosum. - Nygren 1925 p. 84. — Kstad Sandgrund (id.); 

*NU. Nordsjö o. Karsbol (Sdn). — Aldrig sedd av förf.
Cirsium palustre f. fl. alb. — NU. Risberg o. Sunne Gettj. klätten (Sdn).
C. heterophyllum. - - *Nor (H. Joh.), Edsvalla o. Smedstad!; Kil Tolita!; 

NR. kring Myra! etc. (känt enl. Hårds karta, men ej i texten).
C. heterophyllum x palustre. — *Värmsk. v. landsv. mot Skasås 2 km 

NV om Strand (Söd.).
*Onopordon acanthium. — NR. Uddeholm v. sjukstugan 2 ex. 1957 (Söd.). 
Centaurea jacea. — Väse Skogsberg (Nqt); *Gräsm. Sandnäs (Sam.). 
Leontodon hispidus. — Uppges finnas i *Gåsborn (I. Kolthoff enl. T. 

Vestergren, anteckn. på en etikett i Riksmus.).
Tragopogon pratensis. Älgå Berg (längs inkörsvägen: Fsn); NU. 

Tjusbol (banvall: H. Joh.); Sv. Skölerud (d:o, 1943)! Överhuvud mest utmed 
jvlinjerna, särsk. BJ (hela sträckan Åmål—Herrhult), exv. Deje stn 1962!, 
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*Geijersdal stn 1956! Även v. *Koppom stn 1962!, Öv. Ullerud stn (Hedl. & 
Sundell p. 346) o. Råda stn 1962!

Crepis biennis. — *Deg. Strömtorp talr. i åker 1931, även återsedd 1953 
(folkskollär. Allan Johansson).

[C. capillaris. — Den antydda kartpricken gäller Dir. Tyngsjö.]
C.praemorsa.—Deg. Duvedalen (H. Joh.); Gunn. Klanderud(KjELLGR. p.6).
Aracium paludosum. — *Mang. Röstorp ’Trolldalen’ (Fsn).
Mulgedium macrophyllum. — *ÖU. Smedserud (v. en gård, 1962)!; f. ö. 

sedd i trädg:r i Sunne köping o. Filipstad!; överallt med avsikt inplanterad?
Lactuca muralis. — *VK. Edstorp (Nqt); Älgd Rerg fist. (Fsn); Eda flst. 

(i allt åtm. 10 lok.) upp till Djupt järnsälven! (jfr Galium trifl.).
*Hieracium. Emedan rödfibblan beaktas även av vanligt folk, med

tages här denna; samtidigt antydes litet om andra piloselloider (till stor del 
mycket outredda).

H. suecicum Fr. — Enl. Larsson ej sails.; av hans antydan (»stift brunak- 
tiga») kan slutas, att det mesta tillhör ssp. cochleatum Norrl.; så även enl. 
beläggex. — Utom denna nämner K. Johansson (i RN. 1905) från Bergs- 
lagen ssp. ferneboense K. Jon. (Färn. 5 lok.) och H. suecicum s. str. (v. Ny- 
kroppa). — Sydligast känd från Rudsk. Älvstorp v. Letälvens mynning 
(oviss f., K. Joh. R 96).

[H. pratense Tausch. — Har spökat från Långserud (Lindeb. 46) o. 
Gåsborn (Larss. 52); uteslöts dock i Lindeb:s egen bearbetning av släktet 
(hos Hartman 70 o. 79). Reläggex. saknas. Sannol. var det cymosum-ff. 
(ssp. Uplandiae med sidoskott?).]

H. aurantiacum L. — Ringius 1888 p. 106. Förv. el. inkommen: 
Kstad »Karlstad» (K. O. Sandberg U 68, cult.?), Strand (B & W R 88); Gillb. 
äng nedanf. kyrkogm (St R 91); Järn. Koppom, gräsmatta (Arrh. R 28); 
Arv. Arvika, d:o (B. Ekelund R 97); Gunn. Sälboda park! (Hyl. 43 p. 315), 
Tenhöjdens by (v. väg genom äng: Hård 34 p. 14); Gräsm. Kymmen (2 lok.) 
o. Kymsberg (ib.); Kil Fryksta, vägkant (K. Joh. U 99); NR. Uddeholm, 
äng (1938 Sam.); Kro. Nykroppa (Ring. l.c.).

H. glomeratum Froel. (inch H. dubium sensu Dahlst.) och H. pubescens 
(Lindbl.) Dahlst. I skiftande former spridda över hela Vrm., traktvis 
+ allm. (enl. Larss.). Utredning återstår.

H. cymosuin L. — Sälls. (6 lok. hos Larss. 68 + några i herb.). Ett par 
ex. anses vara ssp. coelipelens Om., det mesta dock säkert ssp. Uplandiae 
N. & P. — Värdefullt vore att få beläggex. av den som växer på Lurön 
(»utmärkt och frodig» enl. Larss. 68 p. 247).

Anm. 1. Ännu några »prima loca» ha noterats hos följande förff.: 
Lundmark i K.V.A. Handl. 1790 p 130: Alnus incana, Sorbus aucuparia. 
Hartman 1820 p. 371: Asplenium viride; p. 372: Blechnum spicant. 
Borgström 1841 p. 72 o. 75: Barbarea vulgaris (i nutida mening!); p. 72:

Myosotis strida; p. 74: M. collina, Ranunculus ficaria; p. 76: Sonchus asper. 
Bot. Not. 1846 (bihang)1: Euhrasia gracilis, Salix nigricans, Carex digitata

+ några mot slutet av samma år mera regelrätt publicerade.
1 Förteckning öfver de Växter, hvilka Upsala Botaniska Förening f. n. eger att 

utbyta. — Bihang till h. 1-2. — »Werml.» namnes ofta.
So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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(v. Berg 1855 p. 20: Lamium album; p. 21: Senecio jacobaea; jfr not nedan). 
Larsson 1859 p. 3081: Tofieldia palustris, Epipogium aphyllum.
Tenow 1885 p. 44: Geranium lucidum på Lurö; (p. 41: Filago minima (?)). 
Neuman 1901 p. 165: Thymus chamaedrys; p. 177: Ajuga reptans; (p. 235: 

Libanotis montana i Vrm., tryckfel för Vsm.); p. 274: Viola arenaria x 
canina ( = canina x rupestris).

Hård 1931 p. 11: Rubus plicatus, Carex canescens x dioica.
Kjellgren 1942 p. 7: Alchemilla murbeckiana; p. 8: Calamagrostis arundi- 

nacea x epigejos (samt 2 Carex-hybrider, möjl. osäkra — se nästa sida). 
Hylander 1943 p. 40: Crepis biennis; p. 299: Koeleria gracilis.
Hedlund & Sundell 1951 p. 350: Calamagrostis arundinacea x neglecta; i 

övrigt: åtskill. kulturflyktingar (oftast tillf.).

Anm. 2. I Hårds kap. Y (Florans förändring i historisk tid) kunna data 
för följ. arter ändras med stöd av hans egen artförteckning el. här ovan 
anförda fynd: (Alopecurus pratensis: Persberg 1797 enl. Liljeblad), Bar- 
barea vulgaris 1839 (Karlstad, jfr anm. 1), Epilobium rubescens 1934 (Karl
skoga), Euphorbia esula 1887 (Krhmn), Senecio viscosus 1876 (Bofors), 
Thlaspi alpestre sannol. 1870 (Kroppa), Thymus chamaedrys 1893 (N. Råda), 
Veronica persica 1900 (Karlstad). — Tilläggas må Matricaria discoidea (Öv. 
Ullerud 1889 enl. Birger).

LITTERATURFÖRTECKNING.

Här sammanställes — utan anspråk på fullständighet — även vad förf. 
har sig bekant av tillägg till Hårds litteraturförteckning. Till denna hän
visas betr. citerade källor, som ej anföras nedan.

BN =Botaniska Notiser; SBT = Svensk Bot. Tidskrift; VNF se nedan. 
Almquist, E., 1957: Järnvägsfloristiska notiser. — SBT Bd 51.
Andén, N.-E., 1951: Elisma natans — en för svenska floran ny växt.

Fältbiologen 4: 3 p. 47. — Även andra växter.
Berg, K. H. E. von, 1855: Ueber die Vegetations-Verhältnisse in Skandi

navien besonders in forstlicher Beziehung. — Jahrb. der K. sächs. 
Akademie für Forst- und Landwirthe zu Tharand, XI (Leipzig). — 
Ej mycket att citera.1 2

1 Endast i en del av upplagan; de båda arterna upptäcktes i aug. 1859 under pågående 
tryckning av floran.

2 Det mesta härrör från ett veckolångt studiebesök på Östanås i Älvsbacka (aug. 
1854). Ur veg.-skildringen återges ovan några arter sedda kring östanås (alltid inom 
socknen?). — Några rena fel förekomma, jämte + dubiösa ting som Lamium album och 
Senecio jacobaea (givetvis kanske riktiga, i så fall primärfynd). Märkligt nog ansåg sig 
v. Berg ha funnit Pinguicula villosa jämte P. vulgaris på en mosse. Från skogen kring 
Östanås uppges bl. a. Asperula odorata (»überall»); den event, sanningskärnan kan ju ha 
varit Galium tri/lorum i massbestånd på något hygge. Sådant förekommeri — Vill man 
citera flera, komma t. ex. Arnica montana, Betula nana och Calamagrostis epigejos (jfr 
Hård) i fråga.
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Blom, C., 1936: Adventiva Solanum-arter i Sveriges flora. — Medd. Göteb. 
Bot. Trädg. X.

Borgström, L., 1841: Anteckningar öfver Temperaturen och Vårens an
komst till Carlstad 1840 [och 1839], — BN.

Cederström, C., 1895: Wermlands läns fiskevatten. I. — Karlstad.
Det botaniska mest av H. V. Tiberg (delvis med särskild rubrik, se 
Tiberg nedan); paginering dock genomgående och mången uppg. 
återkommande på skilda ställen, vadan allt citeras som »Ced.» (med 
sidohänvisn.).

Dahl, C. G., 1930: Växtbeståndet [på Apertin]. — Svenska Trädgårds
konsten, utg. av Arkitekturminnesföreningen (Sthlm), I, p. 157. — 
Omtryckt hos Sylvén 1939 p. 78.

Eriksson, J. & Henning, E., 1896: Die Getreideroste. — Medd. Lantbr.
akad. Exp.-fält N:o 38 (Sthlm). — Värdväxter för svartrost p. 27 etc. 

Eriksson, Sten, 1936: se nedan (VNF n:r 9).
Eurén, E. — se Nygren (1927).
Folin, Th., 1936: Hieracia vermlandica a Dre. H. E. Johansson (f) collecta.

— Ark. f. bot. 28 A: 2. — Ett par andra växter nämnas.
Fransson, S., 1958: Stutekärret på Glahöjden i sydvästra Värmland. - 

SBT Bd 52.
Fridén, A., 1959: Några faunistiska och floristiska anteckningar från 

Östmark (Värmland). — Fauna och Flora årg. 54, p. 214-218. 
Hannerz, D., 1942: Några intressanta växtlokaler i Ekshärads, Gustaf 

Adolfs och Norra Ny socknar. — VNF 14, p. 11-13.
—»—, 1948: Tjugofem år i sex landskap. — Sveriges Natur (Årsb.). — I 

avsnittet »1943. Värmland» ett par uppg:r från Ekshärad (p. 146,147). 
Hedlund, L. & Sundell, S., 1951: Floran i Munkfors. 1. Kärlväxter. - BN. 
Hesselman, H., 1917: [2 uppsatser i] Medd. Statens Skogsförsöksanst. h. 

13-14. — Ståndortsanteckn. från Mölnbacka (p. 461) o. Karlskoga 
(p. 1035-1038).

Hård av Segerstad, F., 1931: se nedan (VNF N:o 2).
—»—, 1952: Den värmländska kärlväxtflorans geografi. —■ Göteb. K.

Vet.- o. Vitt.-samh. Flandl. Ser. B. Bd 7. — [Vid citat ovan: Hård.] 
—»—, 1955: Ett par myntors historia i Sverige. — Ibid. Bd 6: 11.
—»—> (t)> 1957: Några anmärkningar till Värmlands flora. — SBT Bd 51. 
Karvik, N.-G., 1960: Strandhugg på väneröar. — Sveriges Natur (Årsb.). 

— Växter på Lurö Bratt p. 113.
Kjellgren, E., 1942: Bidrag till inventering av Värmlands fanerogam- 

flora. — VNF 14, p. 6-8. — Nämnd av Hård (p. 412) men föga 
citerad; innehåller dock bl. a. flera »prima loca» (exv. ett par Carex- 
hybrider).1

Knaben, Gunvor, 1954: Saxifraga osloensis n. sp. — Nytt Mag. f. Botanikk. 
Vol. 3 (Oslo).

KOMPLETTERINGAR TILL VÄRMLANDS KÄRLVÄXTFLORA

1 Möjligen hade Hård orsak att utesluta dessa båda; som beläggex. icke setts, 
upprepas de ej heller här. — En fyndort kallad »Svartviken» tycks avse Nussviken 
(hos Hård så).
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Larsson, L. M., 1859: Flora öfver Wermland och Dal [l:a uppl.]. Carlstad. 
—»—, 1868: —»—, Andra Upplagan.
Liljeblad, S. — se Samuelsson, S.
Lohammar, G., 1937: Floran på Värmlandsnäs och i sydvästra Värmland. 

— SBT Bd 31.
N. i V. = Natur i Värmland, red. av N. H. Magnusson & K. Curry-Lin- 

dahl (Sthlm 1954). — Enstaka växtlok. i uppsatser av olika förff.; 
speciellt bot. avsnitt i regel allmänt hållna. — Citeras: N. i V. (med 
sidohänvisn.).

Neuman, L. M., 1901: Sveriges flora (Lund). — Däri några primäruppg:r. 
Nygren, C. E., 1925: Sandgrund. Ett bidrag till Tingvallaöns historia. — 

Värmland förr och nu 1925 (Karlstad). — Öns flora kring sekelskiftet 
p. 84-85.

, 1927: D:r Erik Euréns dagbok åren 1722-1762. Ibid. 1927. 
Ossiannilsson, F., 1959: Contributions to the Knowledge of Swedish 

Aphids. — Lantbr.-högsk. Annaler Vol. 25. — Många lok. för värd
växter ( + triviala).

Ringius, G. E., 1888: Några floristiska anteckningar från Wermland. BN. 
Samuelsson, S., 1924: Samuel Liljeblads dagboksanteckningar från hans 

resa genom Värmland 1797. — Värmland förr och nu 1924 (Karlstad). 
Sjörs, Fl., 1948: Myrvegetation i Bergslagen. — Acta phytogeogr. suec. 21.

- Ett par myrar i Gåsborn p. 203-205.
Steen, E., 1956: Betningens inverkan på vegetation och mark i två typer 

av hagmarksbeten. — Statens Jordbruksförsök. Medd. nr 75(Sthlm).
I tab. 4 veg.-analyser från Edane (ett 80-tal arter).

Svensson, FL G., 1942: se nedan (VNF n:r 14).
Sylvén, N., 1939: Till Värmland och Dal. Föreningens för dendrologi och 

parkvård 19:de exkursion. — Lustgården, årg. 20. — Vilda växter v. 
Stömne, Sölje, Apertin.

Tenow, S. W., 1885: Framställning af benbyggnaden hos Astur Palum- 
barius . . . jämte Växtgeografiska notiser från Vänerns skärgård . . . 
(Karlstad).1

Tiberg, H. V., 1895: Bidrag till kännedomen om floran i en del af Filipstads 
Bergslags fiskevatten. — Utgör ett avsnitt i Cederström (se ovan), 
p. 142-151.

VNF Meddelanden från Värmlands Naturhistoriska Förening (Karlstad).
Sammanställn. av IIÅrd i N:o 2 (1931), Eriksson i n:r 9 (1936), 

Svensson i n:r 14 (1942). — Ett par mer omfattande meddelanden 
här utbrutna (se Hannerz och Kjellgren), i övrigt citeras oftast 
n:r och sida.

1 På grund av en del halvt el. helt osannolika uppg:r (jfr Hård 44 p. 238) uteslöt 
Hård försiktigtvis hela detta opus; rimligen bör dock Tenow tillskrivas upptäckten äv 
flera arter, som återsetts på samma lok. el. i grannskapet. Ovan anföras några sådana 
fall. — Han meddelar i övrigt mycket av intresse från olika öar (av vilka 2 tillhöra 
Västergötland), det mesta tvivelsutan fullt korrekt (exv. allt vad han uppger från 
Lurö). — T:s dubiösa uppg:r tycks delvis bero på konfusion betr. växtnamnen (jfr ovan 
p. 178). Hur mycket som kan skyllas på dylikt slarv må framtiden avgöra.
Si>. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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CITERADE HANDSKRIFTER

Om alla dessa — befintliga i Riksmuseets botaniska avdelning — gäller, 
att mycket av innehållet redan är känt genom fynd av andra el. tack vare 
beläggex. i museerna. Sådant uteslutes i regel; ävenså rätt mycket (från 
Ullerud, N. Råda etc.), som sannol. inrymmes i Hårds generaliseringar 
(lokalantal). Enstaka nya kartprickar stode kanske dock att utvinna.

Afzelius, P. C. (citerad: Afz.): »Förteckning på växtställen i Vermld» 
[sannol. skriven 1839; det mesta från N. Råda]. Några få beläggex. bevarade 
(cit. av Hård). — Ligger bland Kroks papper (se nedan).

Johansson, H. E. (citerad: H. Joh.): anteckningar i ett ex. av Larssons 
flora (l:a uppl.). I boken, som ägts av G. E. Ringius och tydligen sedan av
J., har denne med sin karakteristiska men halvt mikroskopiska stil infört 
mängder av nya lok., som dels äro tillägg ur 2:a uppl., dels egna rön från 
geol. rekognoseringar på 1920-talet (mest inom kartbladet »Karlstad»). 
Hård fick kännedom om en del (direkt från J.?) och citerar f. ö. talrika 
beläggex. Etiketternas lokalformulering avviker dock ofta från vad J. 
skrev i floran. Av det jag återgett kan därför kanske något vara identiskt 
med redan publ. uppgifter. — Några mer än vanligt svårtydda notiser ha 
måst lämnas åt sitt öde.

Krok, Th. O. B. N.: anteckningar i en interfolierad Hartmans flora (ll:e 
uppl.), mest kompilat ur provinsflororna men med tillägg av opubl. stoff ur 
brev el. ur Krok tillsända växtförteckningar; det hela ett svårläst gytter, 
vari nog döljer sig mer än jag haft tid att leta fram. Litet citeras även ur 
bevarat orig.-material. Av sådant finnes från Vrm. bl. a. en förteckning av 
Ringius (nästan identisk med den i BN. 1888 publicerade)1 och en — föga 
tillförlitlig från Y. Fågelviks-trakten av gymnasisten A. Unger (ca 
1880)1 2.

Samuelsson, G. (citerad: Sam.): i form av en lappkatalog skriven samman
ställning av (huvudsaki. egna) växtfynd i många landskap. Han har i 
Yrm. noterat ej så litet under olika resor (1918, 1929, flera på 1930-talet, 
dessa mest för Alchemilla-stuäier). — I materialet ingår en del, som med
delats honom av H. E. Johansson från Degerfors-Karlskoga-trakten (1915).

Unger, A. — se ovan (under Krok).

1 Den bevarade handskriften avslutas med: »Förra uppgiften anses härmed anti- 
querad»; sannol. härrör ur denna »förra» en uppg. om Narthecium (publ. av Krok 1889), 
möjl. även en om Ophioglossum (ibid.).

2 Det var han som uppgav Butomus från en norsk vik av St. Le (Krok 1889); för- 
modl. avsåg han Sagittaria, som finnes i grannskapet men saknas i förteckningen. — 
Denna säges gälla trakten kring »Kabbehåltatorp» (= Kabuhultet), en plats med 
snäckbankar och synnerl. rik flora (jfr Loh. 1937), ehuru saknande mycket av det som 
Unger trott sig finna. Av dennes uppg:r synas dock några förtjäna beaktande, varför 
jag återgett dem. Han omtalar från K. även Daphne mezereum och Cotoneaster vulgaris, 
båda på norsk mark (den sista tydl. = C. melanocarpa, som enl. Loh. finns på svenska 
sidan helt nära).
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TWO NEW HEPATICS FROM QUEENSLAND.

BY

SIGFRID ARNELL.

In a small collection of hepatics made by Mr. Gillis Een in 
Queensland, New South Wales and New Zealand in September 
1962 and deposited in the Palaeobotanical Department of the State 
Museum of Natural History, Stockholm, [ found some interesting 
plants of which two seem to be new to science and one who must be 
transferred to another genus.

Lepidozia Eenii S. Arnell nov. spec. — Queensland, Tamborine Mts., 
Curtis Falls, on decaying wood together with Telaranea tetradactyla (H.&T.) 
Hodgs.

Dioica, parva, viridis. Caulis ad 1 cm longus, capillaceus, parum pinnatus, 
pinnis brevibus. Folia caulina remota—approximata, oblique patula, 
obcuneata, symmetrica, 0.25 mm longa, 0.15-0.20 mm lata, ad medium 
quadriloba, lobis lanceolatis, divergentibus, basi 2-4 cellulas latis. Cellulae 
laciniarum 10x10-18x20 p, in disco 10 x20-18 x20 p. Amphigastria 
caulii aequilata, quadriloba, lobis setaceis. Folia floralia feminea plurijuga, 
concava, dentata. Perianthia fusiformia, ore contracto crenulato—dentato. 
Androecia in ramis ventralis scocata, curvata, bracteis confertis concavis 
monadris.

Dioicous, small, dark green, creeping on decaying wood. Stem up to 10 mm 
long, with rather short branches, some of them attenuate and becoming 
microphyllous flagella. Stem about 100 p in diameter, cortical cells 18 x 30- 
20 x 20 p, rectangular, walls moderately thickened. Leaves approximate, 
obcuneate, 4-lobate, lobes about as long as the disc, at base 4,4,4,3-2 cells 
broad, margin crenulate by prominating cells, apex frequently incurved 
and sometimes with the apical cell dark green and transformed to gemma. 
The lobes frequently mutilated and deformed, especially in the flagelliform 
branches. Cells of the lobes 10 x 10-18 x 20 p, in the disc 10 x 20-18 x 20 p, 
walls slightly thickened, trigones lacking. The marginal cells usually with 
rounded outer wall, causing crenulation of the margin. Leaf at the branching 
with two lobes. Amphigastria as broad as the stem, short, disc 1-2 cells 
high, lobes 4, generally 4 cells long and uniseriate. Rhizoids from the base of 
the amphigastria. Androecia rather long, spicate, curved, in ventral branches. 
Male bracts inflated, margin dentate and apex acute. Female inflorescences 
Sv.Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Fig. 1. Lepidozia Eenii S. Arnell. a, Fragment of a shoot in ventral view, b, Branching, 
dorsal view, c, Leaves, d, Lobe of a leaf, e, Apex of a lobe with gemma, f, Microphyllous 
shoot (flagella), g, Amphigastria from the stem and a branch, h, Androecium. i, Female

inflorescence (young).

in short ventral branches, bracts in several pairs, dentate. Perianth fusiform, 
pluriplicate in the distal half, about 2 mm long.

Characteristic is the small size, the dark green colour, the crenulate 
margin of the leaves and the occurrence of gemmae.

Plectocolea Eenii S. Arnell nov. spec. — Queensland, Tamborine Mts, 
palm grove.

Dioica, mediocris, dense caespitosa, prostrata, glaucoviridis. Caulis ad 
15 mm longus, simplex vel ramosus, radicellis purpureis longis. Folia caulina 
oblique inserta, ovata, basi concava, margine antice parum convexo, parum 
vel non decurrente, margine antice et postice parum undulato. Cellulae 
marginales ca 20 p, mediae 20 x 30 p, basales ad 30 x 60 p, trigonis distinctis, 
cuticula dense verrucosa—striolata. Amphigastria nulla. Folia floralia 
feminea geminata, caulis parum majora, oblique inserta, perianthia vagina- 
tim amplectentia, recurva. Perianthia parva, ad medium excerta, profunde 
triplicata, ore contracto, breviter digitatim crenulata. Planta mascula 
ignota.

Dioicous, middle-sized, prostrate, bluish green, Stem up to 15 mm long, 
simple or slightly branched, with long purple rhizoids from the ventral face 
near the insertion of the leaves. Leaves obliquely inserted, ovate, slightly or 
not decurrent on the dorsal side, subplane, patent, slightly concave at the 
base, ventral margin often slightly convex, margins slightly undulate.
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Fig. 2. Plectocolea Eenii S. Arnell. a, Plant with perianth, dorsal view, b, Leaves, c, 
Leaf insertion in dorsal view, d, Marginal cells, e, Cells from the mid of a leaf, oil 
bodies. /, Portion of the margin of the mouth of a perianth, marginal cells incurved.

Marginal cells about 20 p except nearest the insertion of the dorsal margin, 
where they are longer, up to 20 x 40 p, interior cells about 20 x 30 p, basal 
cells up to 30 x 60 p, trigones distinct, oil bodies 1 -2 per cell, large, compound, 
cuticle striolate—verruculose. Amphigastria lacking. Female bracts in one 
pair, slightly larger than the leaves, obliquely inserted, anterior margin 
recurved. Perianth excerted to 1/2, triplicate in the distal 1/2-1/3, mouth 
contracted, crenulate. Male plants not observed.

Brachiolejeunea parva (Stephani) Stephani, leones ined. nr. 7503 (67). 
Plychocoleus parvus Stephani, Spec. Hep. V p. 50.—Mr. Een has collected 
this species in Queensland, Tamborine Mts. on bark. It has innovations 
below the female inflorescences and belongs thus not to the genus Plijcho- 
coleus. The lobule is small to medium-sized, 1/3 as long as the lobe, inflated, 
about as long as high, obliquely truncate, apical tooth 1-2 cells long, 
subacute, frequently a second tooth (mamilla) in the margin, medial portion 
of the free margin strongly arched. The plant collected by Mr. Een agrees 
well with the specimens in the herbarium of Stephani, collected by Watts in 
N. S. Wales and Queensland.
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Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 57, H. 2. 1963.

LAVAR FRÅN VÄRMLAND. I.
AV

SIGURD SUNDELL

Inledning och kommentarer.

Under en lång följd av år har jag ägnat åtskillig ledig tid åt studiet 
av lavlloran i Värmland. Som naturligt är har detta studium i första 
hand berört min hemsocken, d.v.s. nuvarande Munkfors köping 
(f. d. Ransäters socken), jämte angränsande socknar. Därutöver har 
dock åtskilliga noteringar och insamlingar gjorts i andra delar av 
landskapet, låt vara mera sporadiskt och ofta slumpartat. Mitt ma
terial representerar självfallet på intet sätt något slutgiltigt resultat; 
redan rubrikens formulering antyder ju, att tanken på kommande 
komplettering föresvävar mig. Emellertid tror jag mig ha fog för 
påståendet, att Munkfors köpings område är relativt fullständigt in
venterat med avseende på lavarna; endast få tillskott torde vara att 
vänta till detta områdes artlista. En ursprunglig tanke — gemensam 
för mig och min exkursionskamrat under många år, läroverksad
junkt Lennart Hedlund — var att behandla områdets lavflora i 
ungefär liknande omfattning som dess kärlväxtflora (Hedlund och 
Sundell 1951). Då förverkligandet av denna plan på grund av mel- 
lankommande omständigheter har måst uppskjutas på obestämd tid, 
har publicerandet av en mera extensiv rapport alltmer framstått som 
motiverad. Mina planer på en sådan har också rönt uppmuntran 
från facklichenologhåll.

Värmlands lavflora torde få betecknas som mycket ofullständigt 
utforskad. Ett betydande antal av de i det följande uppgivna arterna 
är veterligen ej tidigare meddelade för landskapet. Litteraturupp
gifter om landskapets lavflora återfinns i följande arbeten (flera av 
dem har intendent Hasselrot godhetsfullt fäst min uppmärksamhet 
på): Aulner 1942 (div. arter), 1948 (barrträdslavar), 1954 (bl. a. 
Erioderma borealé), Degelius 1935 (oceaniska lavar), 1954 (Colle-
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ma-arter), Eriksson 1936 (Lobaria pulmonaria), Fries 1871 (div. 
arter), Geholm 1960 (Usnea longissima), Hasselrot 1936 (div. arter), 
1941 (bl. a. nordliga Umbilicaria-arter), 1953 (nordl. arter; här bl. a. 
också en uppgift från Hulting 1900 rör. Parmelia intestiniformis), 
Hård av Segerstad 1936 (Nephroma arcticum, Cetraria nivalis'), 1938 
(Usnea longissima), Keissler 1960 (Usnea-arter), Larsson 1943 (bl. a. 
Nephroma arcticum), Magnusson 1924 (Acarospora-arter), 1926 
(Stereocaulon evolutoides, som var.), 1930 (Ephebe lanata f.), 1934 
(Dermatocarpon trachyticum), 1935 b (Biatorella delitescens), 1937 
(Pertusaria-arter), 1939 b (Lecanora-arter), 1942 (Lecanora obvallata), 
1944 (Caloplaca ferruginea och festiva), 1945 (Lecidea goniophila),
1947 (Rinodina-arter), 1951 (Lecidea hydrophila), 1952 c (Lecidea 
somphotera), 1955 (div. arter), Motyka 1936-1938 (f/snea-arter), 
Myrin 1832 (div. arter), Runemark 1956 (gula Rhizocarpon-arter), 
Sernander 1923 (Parmelia acetabulum), 1926 (P. tiliacea), Sjörs

1948 (Cetraria Delisei), Svensson 1942 (Nephroma arcticum), Wah
lenberg 1826 (div. arter). Ett och annat i denna bibliografi för
bisett arbete kan säkert spåras upp, men jag håller för osannolikt, 
att det kan bli fråga om tillskott av större omfattning.

Ett par lokaler med speciellt intressant lavvegetation skall kort
fattat beröras. De i vissa delar av landskapet, bl. a. i mitt kärnområde 
(se nedan), talrika hyperithöjderna vore i detta sammanhang värda 
sitt eget kapitel (se t. ex. Hård 1952 med karta och litteraturhänvis
ningar). Åtskilliga återkommer på flera ställen i lokalförteckningen 
nedan. Flera av de namnkunnigaste har jag ej ännu haft tillfälle 
besöka, andra endast i förbigående. Beträffande hyperitlokaler i 
Munkfors se Hedlund och Sundell 1951. Bland övriga av mig be
sökta hyperitberg må framhållas Torsberget och Kärnberget i Övre 
Ulleruds sn och Gettjärnsklätten i Sunne sn, en lång rad mindre 
markanta att förtiga. För några arter med tydlig förkärlek för sådana 
lokaler har förhållandet anmärkts i förteckningen.

De huvudsakligen av urkalk uppbyggda öarna Limön, Malmön 
och den Ö om den sistnämnda belägna, på generalstabskartan namn
lösa ön i sjön Långban i Färnebo sn (jämte möjligen ilera öar där, 
vilka jag ej har besökt) hyser en för Värmland säregen Hora av cal- 
cifila lavar, bland vilka kan nämnas Acarospora glaucocarpa, A. 
macrospora, Blastenia leucoraea, Cetraria juniperina, Cladonia pyxi- 
data v. pocillum, Cl. symphycarpia, Collema cristatum, C. parvum (se 
Degelius 1954; ej sedd av mig), C. tunaeforme, Endocarpon adscen- 
dens, Gyalecta jenensis, Placynthium nigrum, Protoblastenia rupestris, 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Solorina saccata, Synalissa, Thermutis; därjämte några även på hy- 
perit förekommande arter samt ett mindre antal ännu ej bestämda 
arter, sannolikt kalkbundna. Jfr i detta sammanhang Degelius 1949, 
där en »enklav» av kalkstensblock i Småland behandlas, huvudsak
ligen med avseende på kalklavarter.

En lokal av helt annan karaktär än de ovan omnämnda med en 
förbluffande artrik lavflora på ett begränsat område är den som i 
lokalförteckningen har benämnts Bryngelstorpsberget. Lokalen ut- 
göres av en förkastningsbrant ca en km O om Bryngelstorp vid 
Ransjöns S-ände i Munkfors. Den omfattar bl. a. ett par skarpt avsatta 
större V-exponerade lodytor och en nedanför en av dessa belägen 
ansenlig anhopning av större och mindre block (Fig. 1). Det är dessa 
block jämte intilliggande lodstup, som ur lichenologisk synpunkt er
bjuder det allra största intresse. Bergarten är såväl i blocken som i 
branterna, såvitt jag kan bedöma, den i trakten förhärskande järn
gnejsen. Indikatorer på hyperit eller liknande saknas helt i vegeta
tionen. Några sådana är dock noterade en eller annan km längre 
N-ut (Actaea, Anemone hepatica, Lonicera xylosteum). Kärlväxtfloran 
på den enligt ovan avgränsade lokalen är ytterligt karg. Utöver ett 
rikt urval vanligare lavarter har på blocken eller i stupen anträffats: 
Alectoria bicolor, A. nidulifera (fertil), Bacidia sororians, B. trisepta, 
Buellin leptocline f. Mougeotii, B. spuria, Catillaria Michaudii, Lecan- 
actis Dilleniana, Lecanora leucophyma, L. tristicolor, Lecidea coarctata 
v. obtegens, L. gothoburgensis f. maculosa, L. inaequalis, L. Liljen- 
stroemii, L. lithophiloides, L. peralbida, L. cf. satakuntensis, L. cf. 
sparsilis, L. sphacelata, L. vermlandica, Nephroma lusitanicum (asp), 
Ochrolechia frigida, O. geminipara, Porina lectissima, Rhizocarpon 
phalerosporum m. fl. Några av de uppräknade arterna, som ej återfinns 
i min lokalförteckning, är publicerade hos AIagnusson 1955 (så den 
där nybeskrivna Lecidea inaequalis och den för Sverige nya L. litho
philoides). Tendens till en liknande exceptionell artanhopning har 
iakttagits även på andra lokaler i Värmland med öppen blockmark 
invid bergsstup. Om friliggande blocks attraktivitet på lavar se t. ex. 
Hasselrot 1941 och Degelius 1945. Det är dock i båda de nämnda 
arbetena fråga om lokaler, som i viktiga avseenden avviker från den 
ovan behandlade.

Kort må omnämnas några arter, som vanligen uppträder sterila, 
men av vilka jag har påträffat fertila exemplar inom mitt område. 
Detta är fallet bl. a. med Alectoria nidulifera, Cetraria chlorophylla,
C. pinastri, Cladonia bacilli for mis, Cl. cyanipes, Haematomma elati-
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Fig. 1. Parti av lodstup och blockanhopning ö om Bryngelstorp i Munkfors (lokal
förteckningens Bryngelstorpsberget) med rik och säregen 

klipplavflora. Foto P. Sundell.

num, Lecanora intercedens, Leptogiiim teretiuscaliim, Lobaria scrobi- 
calcita, Oclirolechia microstictoides, Parmelia subaurifera, P. tubulosa, 
Phlyctis argena, Physcia dubia, Ph. grisen och Usnea hirta. Några av 
de angivna arterna kan kanske misstänkas utbilda apothecier oftare än 
vad uppgifter i litteraturen ibland synes ge Add handen (t. ex. poäng
värdena hos Magnusson 1936). l)et sistnämnda gäller även följande 
arter, av vilka relativt talrika fertila fynd föreligger från mitt kärn
område (se nedan): Alectoria sarmentosa, Cladonia caespiticia, Collema 
flaccidum, Lecidea furvella, L. panaeola, Leptogiiim saturninum, 
Nephroma parile, Parmelia exasperatula, P. vittata, Parmeliella coral- 
linoides, Parmeliopsis aleurites. Jfr Hasselrot 1945, där liknande 
erfarenheter redovisas från Västergötland beträffande flera av de här 
nämnda arterna.

I den nedan sammanställda lokalförteckningen redovisas mina 
egna fyndlokaler för större delen a\7 de påträffade arterna. Därjämte 
har intendent Hasselrot välvilligt ställt till mitt förfogande ett antal 
fältnoteringar från sina resor i Värmland ävensom några herbarie- 
uppgifter. Detta material har i förteckningen markerats (medd. Ht). 
Ett antal arter har emellertid, främst av utrym messkäl, behandlats 
mera summariskt. I några fall har Hasselrots ovan nämnda kom
pletteringar influerat på denna diskriminering. Ifrågavarande arter 
är m.l.m. allmänna på lämpliga lokaler i första hand i mitt kärn
område (se nedan), förmodligen desslikes i stora delar av landskapet. 
Det kan kanske ifrågasättas, om vissa av dessa senare arter försvarar 
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Fig. 2. Karta över Värmland med sockengränser. Streckat område = Munkfors köping 
(M) jämte grannsocknar (kärnområdet).

sin plats i en sammanställning som denna. Jag anser mig dock böra 
ta med dem, främst i avsikt att därmed undanröja varje risk för 
missförstånd beträffande en viss arts hemortsrätt i den värmländska 
lavlloran: flertalet av arterna ifråga torde ej tidigare ha publicerats 
från landskapet.

I lokalförteckningen nedan är arterna ordnade systematiskt efter 
Magnusson 1936. Auktorsbeteckning har utelämnats utom vid av
vikelse från Magnussons lista. Fyndlokalerna anförs i alfabetisk 
följd sockenvis i ordning Munkfors (Mf), — Norra Råda (NR), Sunne 
(Su), Sunnemo (Smo), Östra Ämtervik (ÖÄ), Övre Ullerud (ÖU), — 
övriga socknar alfabetiskt. Inom parentes angivna förkortningar an
vänds konsekvent. Munkfors med angränsande socknar ( = 
de ovan namngivna) benämns stundom kärnområdet.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Lokalangivelserna utgår i regel från namn på generalstabens topo
grafiska kartblad. Några där ej förekommande namn, som jag har 
använt, är förklarade hos Hedlund och Sundell 1951. Här med
delas ett anlal kompletteringar. I de fall socken ej anges, är platsen 
belägen i Munkfors.

Bj örnberget “berget p. 236 N om Bäckarna. Bäcken =torp S om 
landsvägen Munkerud-Sunne på höjden V om avtagsvägen till Gräsåsen. 
Djupdalen “trångt dalstråk från S. Långtjärn i Smo S-ut till Långtjärn 
på gränsen till ÖU. Gräsberg “p. 295 ö om Skärjen (Smo). Guldhätt- 
kullen höjden 700 m S om Sågbråten (ÖU). Kullberget p. 182 1500 
m SSÖ om Övre Ulleruds järnvägsstation (ÖU). Kärnberget p. 241 NÖ 
om föreg. (ÖU). Ranå tegelbruk är beläget VSV om Berget i Ransäter. 
Skogeldberg “bergsparti 500 m Ö om Sågbråten (ÖU). Storberget 
p. 204 NNV om Munkerud. Sundtj ärnsbergen - berg NÖ om Sundtj. 
Syningsberget =berg SÖ om Tomtfallet. Uggelberg =lågt berg V om 
(Västra) Gersby. Älgfallberg =berg Ö om Tomtfallet.

Beträffande artbestämningarna har jag i stor utsträckning varit 
hänvisad att lita till specialisters hjälp. Sådana bestämningar och 
kontroller är i lokalförteckningen markerade med ett utropstecken 
åtföljt av namnet på bestämmaren resp. granskaren. Ofta återkom
mande namn har därvid förkortats sålunda: docent Sten Aiilner = 
Aiiln., docent Ove Almborn = Almb., docent Gunnar Degelius = 
Degel., intendent T. E. Hasselrot =Ht, fil. dr A. H. Magnusson = 
Magn. Till nämnda facklichenologer önskar jag i detta sammanhang 
frambära mitt varma tack för all beredvillig hjälp och uppmuntran 
i mitt amatörmässiga lavstudium, vilket därförutan kanske för länge 
sedan hade uppgivits såsom skäligen meningslöst. Vidare har jag att 
tacksamt erkänna mottagandet av ovärderligt bistånd från dr Aino 
Henssen, folkskollärare Gösta Kjellmert och — ej att förglömma 
— läroverksadjunkt Lennart Hedlund, vilken under sin Munkfors- 
tid ivrigt deltog i utforskningen av den värmländska lavfloran och 
som har stor del såväl i arbetets inriktning som i det här framlagda 
resultatet.

Lokalförteckning.

Staurothele catalepta. — Eskilsäter: Rosenborg, sipperyta i sluttning 
(IMagn.). — Fertil. I fortsättningen gäller, att fynden är fertila, då ej annat 
anges.

S. fissa. — Mf: strandhällar vid Munkfors kraftst. — Su: Askerud. ÖÄ: 
Skacksjöns V strand. — Färnebo: Limön i sjön Långban. Ned. Ullerud: 
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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V-sluttn. Ö om Syrsjön. Trankil: Grunnerud. — Strandklippor och sipper- 
ytor. Säkerligen flera lokaler.

S. Hazslinszkyi. — Smo: Ö om Skärjens S-ände, överluta. — Sporkarak- 
tärerna stämmer med vad som anges för denna art hos t. ex. Lindau 1923. 

Thrombium epigaeum. — Su: Gettjärnsklättens V-sluttn., jord (IMagn.).
— Troligen flerstädes.

Microglaena corrosa. — Mf: Bryngelstorp; V-brant vid L. Örtjärn; N. 
Boråshöjden; S. Boråsen (IMagn.); S. Boråshöjden; Ö. Haget (IMagn.). — 
NB: Ö om Bogerud. Su: V-brant N om Spiktorpet. ÖU: Råtorp. — Block 
och stenar, ngn gång lodytor. Om denna måhända förbisedda arts morfologi 
se Magnusson 1952 c.

M. reducta. — Su: Snipans V-sluttn. ÖÄ: Vargklevens V-brant. — Mossa. 
Dermatocarpon Arnoldianum. — ÖU: Torsbergets Ö-brant, sipperhäll, 

inblandning i D. miniatum (! Ht). — Materialet i Riksmuseet.
D. fluviatile. — Mf: bäck från St. Örtjärn. — ÖU: Ö-brant S om Nyckel- 

by, lodyta. — Ekshärad: bäck från Bunnerstjärn. Ned. Ullerud: Syr- 
sjöns avlopp. St. Kil: Kammershöjdens Ö-sluttn. Trankil: holme utanför 
Grunnerud. — Överspolade stenar.

D. lachneum (Ach.) A. L. Smith (syn. D. rufescens). — ÖU: Torsbergets 
Ö-brant, jord (IMagn.).

D. miniatum. — Trol. täml. allmän, ehuru ofta sparsam. Noterad från 
Mf, — Su, ÖÄ, — Färnebo, Ned. Ullerud. — Strandstenar, sipperytor.

Endocarpon adscendens. — Färnebo: ön Ö om Malmön i sjön Långban, 
bland mossa på strandklippa (I Ht).

E. pusillum. — ÖU: Torsbergets Ö-brant, mossig lodyta (I Degel.). 
Microthelia aterrima. — Mf: Ransäter, kyrkogårdsmuren (IMagn.). 
Arthopyrenia gemmata. — Mf: Ransätershöjden, alm. — ÖU: Nordsjö,

rönn.
Didymella fallax. — Smo: Gräsberg, rönn (IMagn.).
D. punctiformis. — Noteringar från Mf, — Su, ÖÄ. — Trol. f. ö. förbisedd. 

Lövträdsbark.
Metasphaeria aeruginella. — Eskilsäter: Ekenäs, på Myrica.
M. grisea. — Mf: Boråsen, björk (IMagn.: Arthopyrenia g.).
Leptorhaphis epidermidis. — Sannolikt allmän på glasbjörk, ehuru ej 

alltid uppmärksammad.
Porina carpinea. — Mf: S. Boråshöjden, bas av rönn i skugga (IMagn.). 
P. chlorotica. — Mf: Kärnsäter, block i bäck (IMagn.).
P. lectissima. — Mf: Bryngelstorpsberget, lodyta i blockgrotta (IMagn.).

— Su: N om Annefors, bas av lodyta (IMagn.). ÖÄ: vid Skacksjöns V 
strand, d:o.

Tomasellia gelatinosa. - Trankil: Grunnerud, hassei.
Coriscium viride. — Su: N om Annefors, vitmossa i V-sluttn.; vid Häll- 

sjöns V strand, lokalt rikl. på vitmossa i skuggig NÖ-brant. — Ekshärad: 
vid Bunnerstjärn, vitmossa i N-brant; St. Ekesberget, mossa i Ö-brant. 
Lungsund: N om Ernten, torvjord i myrdike. N. Finnskoga: Höljes- 
bergets V-brant, lös jord i exp. läge. — Steril. Samtl. (IHt).

Chaenotheca brunneola. — Täml. allmän i kärnområdet. — Dessutom 
antecknad i Ekshärad och Ned. Ullerud. — Lignum.
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Ch. chlordla v. phaeocephala. — Mf: Jonsbol; Kusmyren (»N. Åsen»); 
Åtorp. — NR: N om Kraka. — Lignum. Sannolikt flerstädes.

Ch. chrysocephala. — Mf: S. Boråsen, gran (IAhln.: f. holochrysea).
Hf. sannolikt täml. allmän på gran, även förekommande på lignum.

Ch. melanophaea. — Mf: Björnberget (IAhln.); Bliberget (IAhln.). - 
NR: Ö om Backarna. Su: N om Annefors. — Torrstubbar.

Ch. trichialis. — Mf: ett tiotal lokaler. — Su: N om Spiktorpet. - 
Ekshärad: Råberget. — Lignum.

Mycocalicium praecedens. — Mf: vid Småpottorna. —Su: Snipan. ÖU: 
Förby (I Ht). — Ny: Fiskevik. — Torra aspkvistar i hällmarker och branter.

M. subtile. — Allmän i kärnområdet. — Därjämte noterad i Blomskog 
och Älvsbacka. — Lignum. Har utan tvivel vidsträcktare spridning.

Calicium abielinum. — Trol. allmän i kärnområdet. - - F. ö. i Blom
skog, Ekshärad, Gustav Adolf och Ned. Ullerud. - Lignum.

C. salicinum. — Nyed: Mangens Y strand, torrfura.
C. trabinellum. — Mf: Bryngelstorpsberget; Munkerud; S om Småpot

torna; Sveperbäcksberget; Syningsberget; S. Boråshöjden; Ö. Haget. — NR: 
V-sluttn. Ö om Mjönäs. Su: N om Spiktorpet. ÖÄ: p. 116 vid Spångbacken. 
ÖU: Kullberget. — Lignum i skog.

C. vi:ride. — Mf: Bäckarna, omålad husvägg; Nötåsängen, d:o; Åtorp, d:o; 
Ö. Haget, murken stubbe i skog (IAhln.: »ovanligt svagt utvecklad bål»). — 
Smo: Djupdalen, torrstam. ÖU: Skogeldberg, torrasp. — Brattfors: N 
om Svartå, lignum (svagt utvecklad bål). Ekshärad: Råberget, gran. Ned. 
Ullerud: Mölnbacka, d:o. St. Kil: Kammershöjdens ö-sluttn., d:o. Tran- 
kil: Grunnerud, d:o.

Embolidium italicum. — Mf: Ransätershöjden, gran (IHt).
Caliciella corynella. — Su: Tossebergsklätten. ÖÄ: p. 116 vid Spång

backen. ÖU: Skogeldberg (IHt). — St. Kil: S om Prästhamna. Trankil: 
Grunnerud, på bål av Haematomma cocc. — Överlutor, på gul lavbål.

Coniocybe furfuracea. — Talrika lokaler inom Mf. — Su. Smo. ÖU. - 
Trankil. V. Ämtervik. — Jord etc. i hålor och rotvältor. Trol. flerst. 

C. nivea. - Mf: Geijersgården, lönn; Ransberg, alm.
C. sulphurea. — NR: Loviseberg, björkstubbe (IHt). — Ekshärad: 

Råberget, torrasp (IHt); Ö om d:o, torrasp.
Stenocybe pullatula. — Mf: Munkerud; Ransätershöjden; Y. Haget. - 

Ölme (medd. Ht: 1874 H. Falk). - Kvistar av gråal. Ej konsekvent efter
sökt.

Cyphelium inquinans. — Mf: Bäckarna, omålad ladvägg.
C. liyillare. — Mf: Kalvbergsåsen, omålad ladvägg.
Sphaerophorus fragilis. — Troligen allmän. I regel steril. —- Fertil i Mf: 

Bryngelstorpsberget. — Klippor.
S. globosus. — Mf: Björnberget (fertil); Boråshöjden (d:o). — Ned. Ul

lerud: Gårdsberget (d:o). — Lodytor etc. F. ö. allmän såsom steril.
Arthonia didyma. — Mf: V. Gruvkullen, rönn (IMagn.). — ÖU: Svart- 

hålsberget, asp.
A. leucopellaea. — Mf: Bryngelstorpsberget, även på (murken) björk; N. 

Boråshöjden, även på jord (IMagn.); S. Boråshöjden; Sveperbäcksberget. 
— Su: N om Annefors; N om Spiktorpet; Ängen; kring Översjön. Smo: 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Gräsberg, även björk. ÖU: V om Bergtjärn. — Ekshärad: Råberget, 
Y. Ämtervik: Gravstad. - Mest på gran (andra substrat angivna ovan). 
Ofta lokalt rikl.

A. Inrida. — Mf: Ransätershöjden, gran (! Magn.).
A. mediella. — Mf: Jonsbol, omålad ladvägg (!Magn.); Ransäterstorp, 

gran; Åmberg, gran.
A.punctiformis.— Gräsmark: kyrkan, askkvist (fyndet gjort av Degel.). 

— Möjligen förbisedd f. ö.
A. radiata. — Allmän i Mf, sannolikt även annorstädes. — Mest gråal.
Allarthonia palellulata. — Mf: Ransätershöjden, lönn (!Magn.).
Arthothelium scandinavicum. — Mf: Björnberget; N. Boråshöjden; S. 

Boråshöjden; N. Skalltjärnsberget; Tranhem. — NR: Harkberg (!Magn.). 
Su: N om Spiktorpet. Smo: SY om S. Långtjärn. — Dalby: N om Tut- 
stadholmen. N. Finnskoga: N. Lövberg. — Gran i skog. Gonidier ej alltid 
klart förhanden.

Xylographa abietina. — Allmän i Mf, sannolikt även annorstädes. - 
Lignum, mest på marken.

X. spilomatica. — Mf: nära p. 221 vid Sunnevägen, lignum (IMagn.). - 
Observerad flerstädes ehuru ej noterad (och ej kontrollbestämd). Steril.

Opegrapha lichenoides. — Mf: Geijersgården, lönn; Ransberg, ask. — 
Sannolikt flerstädes.

O. rufescens. — ÖÄ: Sund, ask i skog. — Trank il: Grunnerud, hassel.
O. zonata. — Mf: Bryngelstorpsberget (fertil); Ö om Småpottorna; N om 

Sundtj. — Su: Snipan; Ängen. ÖÄ: udden Ö om Nolbergsviken. — Eks- 
härad: Råberget. Ned. Ullerud: Gårdsberget. — Lodytor eller (i regel) 
överlutor. Mest steril.

Graphis scripta. —• Täml. allmän i Mf, sannolikt även annorstädes. 
Gråal, lönn, lind.

Lecanactis abietina. Mf: nära sockengränsen mot NR SÖ om Gräsåsen, 
granrot (spars., steril men med pyknid). — NR: Krokberg, död mossa på 
lodyta (IMagn.: f. incrustans). Su: N om Annefors, gran (rikl. men steril); 
N om Spiktorpet, barrträdsstubbe (spars.). Smo: Gräsberg, överluta (f. 
incrustans, steril). — Dalby: N om Sandbackheden, gran (steril). Ekshä
rad: Råberget, gran i bäckdal. V. Ämtervik: Gravstad, gran i sluttn. 
mot sjön.

L. Dilleniana. — Mf: Bryngelstorpsberget (IMagn.). — Su: Ängen.
St. Kil: Kammershöjden, vid stranden. — Överlutor. Trol. flerst. ehuru 
såsom steril ej säkert urskild.

Crocynia lanuginosa. — Allmän i Mf, sannolikt även annorstädes. - 
Skuggiga klippor. Steril.

C. neglecla. — Som föreg. art. — Sten, mossa. Steril.
Diploschisles bryophilus Zahlbr. — ÖU: Torsberget. — Färnebo: Lim- 

ön i sjön Långban. — Över mossa på block.
D. scruposus. Trol. täml. allmän. Funnen i: Mf. — Su. ÖÄ. ÖU. 

Färnebo. Ned. Ullerud. Nyed. St. Kil. Trankil. V. Fågelvik. 
Dels på lodytor, dels på hällar.

Dimerella diluta (Pers.) Trevis. (syn. Microphiale d.). — Mf: Bryngels
torpsberget; Gleberget; Tjärnsäter (IMagn.). — Su: Jon Bengtssätern, gråal
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och granbas. ÖU: Skogeldberg, barkflagor på marken. — Ekshärad: Rå
berget. Långserud: Ö om Backa. — Mest på klibbal.

Gyalecta gloeocapsa. — Mf: Bryngelstorpsberget, mossa i Y-brant. - 
ÖU: mosse vid foten av Kärnbergets SY-sluttn. (ställvis rikl. på mosse
planet, IMagn.).

G. jenensis. — Färnebo: Limön i sjön Långban, bas av urkalkklippa.
Pachyphiale fagicola. — ÖU: N om Gersviken, björk i N-sluttn. (! Degel.).
Cystocoleus niger. (Huds.) Hariot (syn. Coenogonium nigrum). — Trol. 

allmän i kärnområdet. — Därjämte iakttagen i: Ekshärad. N. Finn
skoga. Trankil. V. Ämtervik. — Lodytor och överlutor. Steril.

Thermutis velutina. — ÖU: Torsberget, lodyta i Ö-brant. —- Färnebo: 
Limön i sjön Långban, block. — Spars. fertil.

Spilonema paradoxum. — ÖÄ: S om Bössviken. — St. Kil: S om Präst
hamna (!A. Henssen). — Strandblock.

Ephebe hispidula (Ach.) (syn. Ephebeia h.). — Mf: S om Munkf. kraftst., 
häll vid älvstr. (!A. Henssen). — Denna och följande två arter är föremål 
för utredning av dr Aino Henssen, enligt vad hon har meddelat i brev i 
samband med bestämning av översänt värmländskt material.

E. lanata. — Sannolikt allmän. I regel steril. Av dr Henssen bestämd 
från tre lokaler: Su: Snipan, sipperyta (med parasiten Stigmidium ephebes, 
det. A. Henssen). Smo: berget Ö om Skärjens N-ände, sipperhäll. — St. 
Kil: Kammershöjden, block vid stranden. — På sistnämnda lokal fertil, 
f. ö. steril.

E. trachytera (Nyi. ex Vain.) A. Henssen (syn. Ephebeia l.). —- Mf: 
Munkerud, häll i bäck; Ransjön, strandhäll (steril). Båda !A. LIenssen.

Polychidium muscicola. — Mf: Munkf. kraftst.; N. Stensdalen. — Su: 
S. Borgeby. Smo: Lidsberget. ÖÄ: Spångbacken. ÖU: Råtorp. — St. Kil: 
Årnäs. Trankil: V om Hällslund. V. Ämtervik: Gravstad. — Bland mossa 
i branter, ofta sipperytor.

Pyrenopsis sphinclolricha. — ÖU: Brännvinstorp, liten lodyta i hällmark 
(! Magn.). — Åtskilliga insamlingar sannolikt hörande till detta eller när
stående släkten ligger obestämda.

Synalissa symphorea. — Färnebo: Limön och angränsande öar i sjön 
Långban, urkalk.

Phylliscum Demangeonii. — Täml. allmän i Mf. — Flera lokaler i Su. — 
Därjämte i: Ekshärad. Långserud. Ned. Ullerud. Nyed. V. Fågelvik. 
— Hällar, ngn gång lodytor.

Pyrenopsidium granuliforme. — Mf: S om Kusmyren; V om Ransäterstorp 
(IMagn.); S om Ö. Haget. — ÖU: Skavåsen, häll i skog (IMagn.: ngt oviss).

Översilade lodytor.
Lempholemma myriococcum. — ÖU: Torsberget, över mossa på lodyta i 

Ö-brant (I Degel.).
Collema. — Artavgränsning och nomenklatur inom detta släkte enl. 

Degelius 1954. Lokaler, som har redovisats i nämnda arbete, har ej med- 
tagits här.

C. cristatum. — Färnebo: även Malmön och ön Ö därom i sjön Långban.
C. flaccidum. — Mf: lokaler se ovannämnda arbete. NR: Ålebyberget, 

asp. Su: Ängen. ÖÄ: V om Sund, även på asp; Vargkleven, d:o. ÖU: 
Sv. Bot. Tidslcr., 57 (1963): 2
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Guldhättkullen; Kullberget, även på asp; Kärnberget, d:o (rikt fertil på 
såväl sten som bark); Nordsjö; Torsberget; Upplandaberget, även på asp 
och torr Lonicera. — Trankil: Grunnerud. — Skuggiga lodytor, antingen 
direkt på berget eller över på mossa. I regel steril. Avvikelser angivna ovan.

C. furfuraceum. — Su: Tjustersby. — Gustav Adolf: Knäberg. N. 
Finnskoga: Höljesberget. — Asp. Ofta förkrympta ex. Steril. Samtl. 
! Degel.

C. nigrescens. — ÖU: Kärnberget, asp i V-brant (! Degel.: förkrympt 
och isidiös form). — Steril.

C. occultatum. — Mf: Bryngelstorpsberget, asp (! Degel.: v. populinum); 
Geijersgården, ask (! Degel.); Gleberget, asp; V om Ransäterstorp, asp. — 
Su: V om Hällsjön; Rävkullen; Snipan; Ö om Tjustersby. Samtl. på asp. — 
V. occultatum (med angivet undantag).

C. subnigrescens. — Täml. allmän i kärnområdet. — F. ö. noterad från 
följande hos Degelius (1. c.) ej angivna socknar: Ekshärad. Gustav 
Adolf. Ned. Ullerud. St. Kil. Trankil. V. Fågelvik. -Asp.

Leptogium cyanescens. — Mf: Storbergets Ö-brant (! Degel., ej återfunnen 
sedan år 1945). — Su: Gettjärnsklättens SV-brant. — St. Kil: Kammers- 
höjden, vid stranden (1 Degel.). — Lodytor och block. Steril. Oceanisk art, 
vars utbredning är kartlagd hos Degelius 1935, där en lokal från Värmland 
(Östmark: Ränneberget) är redovisad.

L. lichenoides. — Su: Gettjärnsklättens SV-brant (fertil). ÖÄ: Spång- 
backen (! Degel.: ngt oviss); V om Sund. ÖU: Kullberget; Kärnberget; 
Torsberget; Upplandaberget. — Färnebo: Limön, Malmön och ön Ö om 
Malmön i sjön Långban; en km NÖ om Långbanshyttan, klippvägg (medd. 
FIt). — Mina Färnebolokaler på urkalkblock, övr. av mina lokaler på lod
ytor i hyperitbranter. Steril med angivet undantag.

L. saturninum. — Allmän på asp. I regel steril. Fertila ex. noterade bl. a. 
från följ ande lokaler: M f: Ransätershöj den. — S u: T orsätra. — Ekshärad: 
Råberget. Holmedal: kyrkogårdsmuren (medd. FIt: c. ap.).

L. sinuatum. — ÖU: Torsbergets Ö-brant, bland mossa (! Degel.). — 
Eskilsäter: Rosenborg, sipperhäll (! Degel.). Färnebo: Getön i sjön 
Yngen, kalkklippa i lövskog; branten p. 213,5 N om Långbanshyttan, mos
sig muryta vid vägen; 1 km NÖ om Långbanshyttan, brant, på mossa och 
bar jord över klippor, på stengärdesgård (samtl. uppg. från Färnebo medd. 
Ht: 1946 Ht).

L. subtile. — Mf: Tjärnsäter, asp (1 Degel.); N. Skalltjärnsberget, aspbas 
och förna. — NR: Nyberget, aspbas; N om Kraka, aspbas och jord. Su: 
N om Torsätra, asp; Rävkullen, förna (! Degel.); Ö om Tjustersby, mossigt 
block; Ängen, jord. — ÖÄ: V om Sund, jord (1 Degel.). ÖU: Ävja, bland 
mossa på mjäla (! Degel.); Kärnberget, bland mossa på block (! Degel.). —
- Färnebo: branten p. 213,5 N om Långbanshyttan, jordig avsats, tills, 

m. Pelligera venosa (medd. Ht: 1946 Ht). St. Kil: Prästhamna, förna.
L.tenuissimum.— Ö U: Kärnbergets SV-brant, jord vid djurstig (! Degel.).

— Färnebo: samma lokal som för L. subtile ovan (medd. Ht: 1946 Ht). St. 
Kil: S om Prästhamna, jord (1 Degel.; best. osäker). — Sparsam och steril.

L. teretiusculum. — Täml. allmän i kärnområdet. — Dessutom i Elcs- 
härad. Gunnarskog. Älvsbacka. Fertil på följande lokaler: NR: Lars-

Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2



204 SIGURD SUNDELL

heden (! Degel.). Su: N om Torsätra (! Degel.). ÖU: Upplandaberget. — 
Asp. Steril utom på ovan angivna lokaler. Ofta rikl. Även noterad på lönn.

Massalongia carnosa. — Täml. allmän i kärnområdet. — Dessutom i: 
Ekshärad. Gustav Adolf. N. Finnskoga. St. Kil. Trankil. V. Fågel
vik. — Bland mossa på hällar och lodytor.

Placynthium nigrum. — Färnebo: ön Ö om Malmön i sjön Långban, 
urkalk.

P. pannariellum. — Mf: Munkf. kraftst. — NR: Skymnäs kraftst. Su: 
vid Hällsjön; vid Storjangen. ÖÄ: p. 148 vid Kampebrobacken (IMagn.).
- Ekshärad: vid Storjangen. Gunnarskog: Tranviken. Lysvik: mitt 

för prästgården. St. Kil: Kammershöjden. Trankil: Grunnerud. V. Äm- 
tervik: Gravstad. — Strandstenar. Sparsam. Fertil i NR, eljest steril.

Parmeliella corallinoides. — Allmän i kärnområdet. — Dessutom från 
följande socknar: Ekshärad. N. Finnskoga. St. Kil. V. Ämtervik. 
Asp (vanligast), sälg, alm, björk (en lokal, fertil) och sten (en lokal, rikt men 
sterilt bestånd på lodyta av block). Steril eller fertil.

P. lepidiota. — ÖÄ: N om Spångbacken. ÖU: Bergsby (!Ht); Kärnberget 
(rikt bestånd); Upplandaberget (!Ht). — Lodytor. Steril.

P. microphijlla. — Trol. täml. allmän på hyperit. Utom i kärnområdet 
och nedan angivna socknar även i Ned. Ullerud och Y. Fågelvik. På 
följande lokaler förekommer arten på andra Substrat: Su: S. Borgeby, lod
yta vid avstjälpningsplats (gnejs?). Smo: Porsmyrberg, bas av rönn (! De
gel.; fertil). — Färnebo: ön Ö om Malmön i sjön Långban (urkalk). 
Trankil: Grunnerud, lodyta vid gård (granit?). Älvsbacka: N om Sol- 
fallsåsen, ymn. på lodyta av stort block i skog (sannolikt ej hyperit). 
Nästan alltid fertil.

Pannaria nebulösa. — Su: V om Udden. Smo: Ö om Skärjens S-ände 
(! Degel.). ÖU: Kullberget. — St. Kil: S om Prästhamna (rikl.). Jord 
i branter (hyperitinfluens?).

P. pezizoides. — Täml. allmän i kärnområdet. Därjämte i: Ekshä
rad. Färnebo. Gustav Adolf. Ned. Ullerud. Nordmark. N. Finn
skoga. St. Kil. — Jord, förna, även gammal bark.

P. pityrea. — Mf: Boråskullen. — Su: Gettjärnsklättens SV-sluttn.; 
Ängen. Smo: Gräsberg, asp; Porsmyrberg. ÖÄ: p. 148 vid Kampebrobac
ken; V om Sund. ÖU: Guldhättkullen; Kärnberget; Upplandaberget. — I 
regel bland mossa på lodytor. Steril. De flesta insaml. ! Degel. Tillhör de 
av Degelius 1935 behandlade oceaniska arterna; där ej uppgiven för 
Värmland.

Lobaria amplissima. — Mf: Boråskullens V-stup, asp (ett medelstort ex.; 
upptäckt av Lennart Hedlund; ! Degel.). — Det måhända mest anmärk
ningsvärda bland de värmländska fynden av oceaniska lavar. Jfr Degelius 
1959, med utbredningskarta, där fyndorten är inlagd.

L. pulmonaria. — Ej ovanlig på asp och sälg, ngn gång på lind (NR: N 
om Björkholmen) och lodyta (ÖU: Torsberget). — Utom kärnområdet no
terad från följande socknar: Dalby. Ekshärad. N. Finnskoga. Trankil. 
— Mest steril.

L. scrobiculala. — Täml. allmän på skuggiga lodytor. Stundom på bark 
(björk, rönn, asp) med eller utan anslutning till förekomst på sten. Ang. 
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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förekomster på gran se Ahlner 1948, sid. 42. Utom kärnområdet an
tecknad från: Brattfors. Dalby. Ekshärad. Ned. Ullerud. N. Finn
sko ga. — Steril eller (på tre lokaler i Mf) fertil.

Solorina saccata. — Färnebo: Limön i sjön Långban, bergsskreva; N- 
sluttn. vid landsv. ca två km Nö om Långbanshyttan, jordhåla; Getön i 
sjön Yngen, jord och klippspringor vid gruvhål (medd. Ht: 1946 Ht); brant 
vid p. 213,5 N om Långban (d:o: 1946 Ht; spars.); brant en km NÖ om 
Långbanshyttan, klippvägg (d:o: 1946 Ht); NV om Pålstorp vid landsv. till 
Gåsborn, block, rikl. (d:o: 1935 Ht).

Nephroma arcticum. — Täml. allmän i kärnområdet. Dessutom i följ. ej 
hos Hasselrot 1953 angivna socknar: Ekshärad. St. Kil. V. Ämtervik.

N. bellum (Spreng.) Tuck. (syn. N. laevigatum auctt.). — Allmän i 
kärnområdet. — Till de hos Hasselrot 1953 angivna socknarna kan 
vidare tilläggas: Brattfors. Ekshärad. V. Ämtervik. —Substrat: sten, 
sälg, asp, rönn.

N. lusitanicum. — Mf: Bryngelstorpsberget, aspbas; Sveperbäcksberget, 
bland mossa på block. — Smo: Gräsberg, sälg; Sandbäcken, asp. ÖU: 
Bergsby, p. 158, asp; Guldhättkullen, sälg; Skogeldberg, asp; Torsberget, 
sälg. — Fryksände: vid körväg N om Billingsåsen, Salix pentandra i skogs
kärr (medd. Ht: 1935 Ht). Nyed: N om det västra Svenserudstorp, klipp
vägg i V-exp. bergsbrant (d:o: 1943 Ht). Vitsand: Hovfjällets ö-brant, 
asp i fuktig granskog (d:o: 1938 Ht). — Tillhör de av Degelius 1935 karte
rade oceaniska arterna. De anförda lokalerna faller inom en på Degelius’ 
karta framträdande utbredningslucka, omfattande nästan hela Värmland.

N. parile. — Torde vara allmän på skuggiga lodytor och lövträdsstammar 
i skuggigt och fuktigt läge. — Vanl. steril, men ett stort antal fertila fynd 
föreligger. Bålfärgen varierar från täml. mörkt brun till blåaktigt grå.

N. resupinatum. — Noterad från samtliga socknar i kärnområdet och 
dessutom från: Dalby. Ekshärad. Fryksände (medd. Ht). N. Finn
sko ga (bl. a. medd. Ht). Ny ed (medd. Ht). St. Kil. S. Finnskoga 
(medd. Ht). Vitsand (d:o). V. Ämtervik. Östmark (medd. Ht). - An
tecknade substrat: sälg, rönn, asp (de tre vanligaste), gråal, en, björk, sten. 
- Ofta tillsammans med N. bellum och N. parile men avgjort sällsyntare 

än dessa.
Peltigera aphthosa. — Allmän i kärnområdet, förmodl. även annorst. — 

Bland mossa.
P. canina. — Som föreg. art. — Även på mera öppen jord.
P. horizontalis. — Trol. täml. allmän. Bäst utbildad på skuggiga lokaler 

i anslutn. till hyperit. — Utom från kärnområdet känner jag lokaler i 
Ned. Ullerud och Trankil.

P. lepidophora. — Su: Gettjärnsklätten, klippa vid landsv. (ej återfunnen, 
utgången?). ÖU: Kärnberget, bas av mossig lodyta. — Färnebo: udden 
S om »S» i Saxåhyttan, jord på kalkgrund (medd. Ht: 1946 L. Hedlund). — 
Steril. Ang. artens svenska utbredn. se Degelius 1929.

P. leucophlebia. - Mf: Sveperbäcksberget. — NR: Borberget, mossig 
lodyta. ÖU: V om Bergtjärn, bland mossa i brant (tillsammans med P. 
aphthosa). — Därjämte följ. lokaler enl. medd. Ht: Färnebo: brant vid 
p. 213,5 N om Långban, rikl. (1946 Ht). Gillberga: Hössås, klippvägg i
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granskog (1938 Ht). Nyed: N om Hulteby, klippavsats (1943 Ht); Svense- 
rudstorp, klippvägg (1943 Ht). Älgå: SV om Vennerud, klippavsats (1938 
Ht). — Av mig ej klart särhållen från P. aphthosa, som i varje fall torde 
vara betydligt allmännare.

P. malacea. — Sannolikt täml. allmän. Utom i kärnområdet även i: 
Borgvik (medd. Ht: 1935 Ht). Brattfors. Ekshärad. Gillberga (medd. 
Ht: 1938 Ht). Gåsborn (d:o: 1935 Ht). Högerud (d:o: 1938 Ht). Kila 
(d:o: 1935 Ht). Köla (d:o: 1935 Ht). N. Finnskoga (d:o: 1938 Ht). Nyed 
(d:o: 1943 Ht). Skillingmark (d:o: 1938 Ht). S. Råda (d:o: 1936 Ht). 
Älgå (d:o: 1938 Ht). Östervallskog (d:o: 1935 Ht). Östmark (d:o: 1938 
Ht). — Steril eller fertil.

P. polydactyla. — Allmän i kärnområdet, förmodl. även annorst. 
Bergsbranter, trädbaser etc.

P. praetextata. — Täml. allmän i kärnområdet. Dessutom i: Brattfors. 
Ned. Ullerud. N. Finnskoga. — Kring trädbaser. Oftast fertil; sterila 
bestånd dock ej ovanliga.

P. rufescens. — Noterad från Mf och Ned. Ullerud. Torde ej vara säll
synt, ehuru ej klart särhållen från P. canina.

P. scabrosa. —- Till de hos Hasselrot 1953 anförda lokalerna kan till
läggas: Su: V om Flällsjön; Snipan; N om Spiktorpet; Ö om Översjön. Smo: 
Porsmyrberg; Sångensberget. ÖU: vid S-änden av sjön Emsen. — Eks
härad: Råberget. — Beskuggade branter. Flerst. fertil, ehuru i regel med 
sparsamma och små apoth.

P. scutata. — Sannolikt täml. allmän. Utom i kärnområdet (där arten 
ej är noterad från Smo — säkerligen av förbiseende) även i: Blomskog 
(medd. Ht: 1937 Ht). Borgvik (d:o: 1935 Ht). Ekshärad. Fryksände 
(medd. Ht: 1935 Ht). Färnebo (d:o: 1946 Ht). Kila (d:o: 1935 Hr). Köla 
(d:o: 1935 Hr). N. Ny (d:o: 1935 Ht). Nyed (d:o: 1943 Ht). Skillingmark 
(d:o: 1935 Ht). Trankil. Steril eller fertil.

P. spuria. — Mf: järnvägsbanken S om Munkf. järnvägsst. — Su: Ö om 
Tjustersby; Torsätra. ÖU: Ävja. — Torr, ofta sandig mark. Anförda lo
kaler avser den fertila hf., som trol. finns flerst. V. erumpens (Tayl.) Harm. 
(syn. P. erumpens) är betydligt allmännare men steril.

P. venosa. - Tillägg till lokalförteckningen hos Hasselrot 1953: Mf: 
N. Skalltjärnsberget; Sveperbäcksberget. — NR: Borberget; Skymnäsklät- 
ten. Su: V om Udden. ÖÄ: N om Spångbacken; V om Sund. ÖU: Guld- 
hättkullen; Kullberget; Kärnberget; Skogeldberg; Upplandaberget. 
Nordmark: Dalkarlsjöhyttan, kolstybb (ymnigt). N. Finnskoga: Höljes- 
berget. St. Kil: S om Prästhamna. — Mest hyperitlokaler.

Lecidea albidocinerella Vain. — Smo: SV-brant Ö om Skärjens S-ände, 
stenskärv (IMagn.).

L. albocaerulescens. — Mf: Boråskullens V-stup, lodyta (IMagn.).
L. (Biatora) albofuscescens. — Mf: Björnberget; Bäcken; Kusmyren; N. 

Boråshöjden, även på björk och rönn; V. Haget; V. Sundtjärnsberget. — 
NR: Ålebyberget. Su: Annefors (IMagn.); Översjösätrar. Smo: Gräsberg, 
rönn, Porsmyrberg. ÖU: Udden (vid Vågsjöns strand). — Brattfors: p. 
235 V om Vastaåsen. Ekshärad: Råberget. — Gran i skuggiga lägen, 
gärna mot basen, i regel få ex. på varje träd.
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L. (Biat.) albohyalina. — Mf: Ransätershöjden, sälg och lönn (!Magn.); 
V. Gravkullen, rönn (!Magn.). — Su: Annefors, torrasp. Smo: Ö om Skär- 
jens S-ände, asprot (IMagn.). — Magnusson har med större eller mindre 
tvekan hänfört material från flera andra lokaler till denna art.

L. (Psora) anthracophila. — Mf: Sveperbäcksberget; p. 351 Ö om Borås- 
kullen (steril); Ö. Ängen. — Ekshärad: Råberget (steril). N. Finnskoga: 
ca 8 km NNÖ om Höljes (steril). S. Finnskoga: N om Letten. — Brända 
stubbar.

L. (Biat.) atrofusca. — Noterad från: Mf. — NR. Su. Smo. ÖU. — Fär- 
nebo. Gustav Adolf. Ned. Ullerud. — Jord och mossa. V. sanguineoalra 
i Mf: S om Järnmossen.

L. (Biat.) atroviridis. — Mf: S. Boråshöjden, gråal (IMagn.).
L. (Biat.) Berengeriana. — ÖÄ: V om Sund, lodyta, bland mossa (Magn.). 

— St. Kil: S om Prästhamna, jord.
L. (Bial.) botryosa. — Mf: ett tiotal lokaler. — NR: V-sluttn. Ö om 

Mjönäs. Smo: Gräsberg; Ö om Gräs; Porsmyrberg; Y-brant vid Sandbäcken. 
ÖU: Kullberget; SV-brant N om Örbäcken. — Ekshärad: Råberget. 
Gustav Adolf: Knäberg. Ned. Ullerud: Ö om Syrsjön. N. Finnskoga: 
ca 8 km NNÖ om Höljes. — Murknande trä.

L. caesioatra. — Su: SÖ om Burktjärn, éxp. häll (spars. på mossa). — 
N. Finnskoga: ca 8 km NNÖ om Höljes, bland mossa på block (täml. rikl.).

L. cinereoatra. — Trol. m. 1. m. allmän. Varierande till färg, båltjocklek 
etc. I flera varianter och från flera lokaler IMagn. F. tumidior funnen i 
Su: SÖ om Annefors, strandblock (IMagn.).

L. (Ps.) cinereorufa. —- Mf: Storberget; S om Sveperbäckens utflöde i 
Ransjön; S. Boråshöjden; Ö. Haget. — Su: N om Spiktorpet. Smo: Sångens- 
berget. ÖU: S om Karstorpet. — Ekshärad: Råberget. Färnebo: Limön 
i sjön Långban. Nyed: Ö om Fernsviken. Trankil: Öge, flerst. vid stran
den. — Lodytor och likn.

L. cinnamomea Hellb. - Mf: V. Ängen, block i kärräng (IMagn. såsom 
L. vulgata v. pilularis). ÖU: Nordsjö, lodyta. — Båda fynden torde 
höra till v. pilularis (Th. Fr.) Degel. Betr. nomenklaturen har jag följt 
Degelius 1955.

L. (Biat.) coardata. — Mf: bl. a. Jonsbol, block och jord (IMagn.); 
Bryngelstorpsberget, block (IMagn.: v. obtegens). — Dessutom noterad i 
Su, ÖÄ och ÖL. Huvudsaki. på block och hällar. Formrik. Sannolikt 
täml. allmän.

L. cf. confluens. — Mf: Bryngelstorpsberget; Ö. Haget; Ö. Ängen. - 
Block. Material från nämnda lokaler av Magnusson approximativt bestämt 
till denna art, ehuru enl. bestämmaren avvikande genom bl. a. större sporer. 
Ytterligare insamlingar torde i överensstämmelse härmed kunna föras hit.

L. crustulata. — Säkert bestämd endast från Mf: N om Långtjärn, block 
(IMagn.), men torde föreligga flerstädes.

L. (Biat.) cyalhoides. — Mf: Björnberget, block (IMagn.); Bryngelstorps
berget (IMagn.: bl. a. f. sylvatica); S om Ö. Haget. — Su: Tossebergsklättens 
Ö-sluttn.; Ängen; vid Översjöns N-ände. — Blomskog: Ed. Ned. Ullerud: 
vid Syrsjöns V-sida. St. Kil: Kammershöjden. Trankil: S om Grunnerud, 
strandblock (form med ovanligt tjock bål). — I regel på lodytor.
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L. (Ps.) demissa. Mf: Skalltjärnsberget, jord på häll (spars.).
L. deuslata. — Su: Askerud; Snipan. ÖÄ: p. 248 V om Kampebrobaeken. 

ÖU: Ö om Gällviksberget; Kvarnbråten. — Eskilsäter: Gaperhult 
(IMagn.). Gustav Adolf: Knäberg. Trankil: S om Grunnerud; Öge. V. 
Fågelvik: S om kyrkan. — Exp. klippor, ofta i närheten av vatten.

L. elabens. — Mf: p. 351 Ö om Boråskullen. — Su: Djupdalen. — N. 
Finnskoga: ca 8 km NNÖ om Höljes. — Lignum.

L. epiiodiza Nyl. — NR: Ö om Mjönäs, exp. block (IMagn.).
L. erratica. — Mf: S. Boråshöjden (IMagn.). — Su: N om Annefors. 

ÖU: Rudshöjden. — Nyed: Ö om Fernsviken. Block. Kanske en för
bisedd art.

L. (Biat.) erythrophaea. ----- Su: Snipan. Smo: V om Jungfrutjärn (IMagn.). 
— Ekshärad: N-brant vid Bunnerstjärn. — Asp.

L. euphorea. - Allmän i kärnområdet. — Dessutom i Gustav Adolf 
och Holmedal. — Tycks här ersätta den närstående (artskilda?) L. olivacea, 
som ej är noterad. Mest på asp.

L. (Biat.) flexuosa. — Torde vara allmän i kärnområdet, ehuru såsom 
steril ofta förbisedd. — Dessutom i Brattfors. — Lignum.

L. (Ps.) Friesii. — Mf: ett tiotal lokaler. — Smo: V-brant vid Sand
bäcken; Sångensberget. ÖU: Skogeldberg; N om Örbäcken. — Brattfors: 
V om Vastaåsen. Ekshärad: Råberget. Ned. Ullerud: Gårdsberget. N. 
Finnskoga: N. Lövberg. — Lignum i skog.

L. (Ps.) fuliginosa. — Trankil: Grunnerud, strandklippa (IMagn.).
L. furvella. — Tycks vara allmän på hällar och block. Ofta fertil. Noterad 

från kärnområdets samtl. socknar och från: Ekshärad. N. Finnskoga. 
Nyed. Trankil.

L. fmcoatra. — Allmän. Formrik. F. retrahens vid Mf: S om Munkf. 
kraftst., strandhäll (IMagn.).

L. (Biat.) gelatinosa. — Smo: Gräsberg, mossa på lodyta (IMagn.).
L. glaucophaea. — Flerstädes inom kärnområdet. — Dessutom i: Eks

härad. Ned. Ullerud. Trankil. — Trol. såsom steril ofta förbisedd. På 
noterade lokaler (sipperytor) i regel fertil.

L. goniophila. — Mf: vid L. Örtjärn; Sveperbäcksberget; S. Boråshöjden.
Smo: vid Skärjens S-ände. ÖU: Örtenbråten. — Ned. Ullerud: Ö om 

Syrsjön. — Lodytor. Tycks vara sällsyntare än den närstående L. stigmatea 
(se nedan). Ang. artskiljande karaktärer se Magnusson 1945.

L. (Biat.) gothoburgensis. — Mf: Bryngelstorpsberget, lodyta (IMagn.: 
f. maculosa; steril); S om Kusmyren, lodyta (f. maculosa, steril). — ÖU: 
Kärnberget, blocksida (IMagn.). — Närmare om denna västliga art hos 
Magnusson 1925 (bl. a. diagnos) och 1935 (bl. a. utbredning).

L. (Biat.) granulosa. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annor
städes. Noterad i: Ekshärad. Gunnarskog. Trankil. — Fertil eller (i 
vissa former i regel) steril. Formrik. Klorkalkreaktionen (se t. ex. Magnus
son 1952 b) ofta oklar.

L. (Biat.) helvola. — Täml. allmän i kärnområdet, sannolikt även an
norstädes. — Ställvis karaktärsart på granbark. Även noterad på rönn, 
björk och (en gång) aspbas. — V. minor i Mf: Ransäterstorp, rönn (! Magn.).

L. (Biat.) humosa. Mf: Björnberget, vitmosstuva; vid Borrbergstjärn, 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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jord; Munkerud, lignum; S. Boråshöjden, lignum på marken (cf. f. fuscovi- 
rens). — Smo: Lidsberget, på marken. ÖU: Rudshöjden, lignum. — 
Brattfors: Svartå, jord. Gustav Adolf: Knäberg, lignum.

L. hydrophila Fr. — Publicerad av Magnusson från Mf: Sveperbäcken 
(se Magnusson 1951). Kan därjämte meddelas från Mf: Kusmyren; Sveper
bäckens mynning; Tjärnsäter (IMagn.). — Block i bäckar.

L. insularis Nyl. (syn. L. intumescens). — Eskils äter: Gaperhult, bål 
a v Lecanora rupicola. — V. Fågelvik: kyrkogårdsmuren, d:o.

L. lapicida. — Mf: ej med säkerhet konstaterad men sannolik på ett par 
lokaler. — Su: Jon Bengtsätern, häll i vall. Smo: Ö om Gräs, lodyta.

L. latypiza Nyl. — ÖÄ: p. 148 vid Kampebrobacken, strandklippa.
L. (Biat.) leucophaea. — Trankil: Grunnerud, strandklippa (IMagn.).
L. (Biat.) Liljenstroemii. — Mf: Björnberget (IMagn.); Bryngelstorps- 

berget; Ö. Sundtjärnsberget (IMagn.). — Block och klipputsprång. Steril. 
Föreligger sannolikt från flera lokaler i Värmland. Enl. Magnusson 1952 
förekommer arten på »sunny rocks near the coast».

L. (Biat.) lithinella. — Mf: Sveperbäcksberget, skuggig lodyta (IMagn.).
L. lithophila. — Mf: Bryngelstorpsberget, dels på block (IMagn.), dels 

på stenskärvor några hundra m från föreg.
L. (Biat.) lucida. — Sannolikt allmän på sten i överlutor och likn. lägen. 

Även rotvältor och (Mf: Sjöändan) lignum. I regel fertil. Utanför kärnom
rådet antecknad från: Ekshärad. Ned. Ullerud. Nyed. St. Kil. Tran
kil. V. Fågelvik.

L. macrocarpa. — Allmän på sten. Mångformig. Närmare bestämt material 
från följande lokaler: Mf: Björnberget (v. platycarpa); Munkerud (IMagn.: 
v. oxydata (Kbr) Vain.); Tranhem (IMagn.: v. platyc.); V. Sundtjärns
berget (v. platyc.). — Su: SÖ om Annefors (IMagn.: f. hydalea Vain.). — 
St. Kil: S om Siggerud (IMagn.: f. phaea (Flot.) Stein.). V. Fågelvik: 
Sundsbyn. (v. platyc.).

L. micacea Kbr v. arctooides (Hellb.) H. Magn. — Eskilsäter: Gaper
hult, klippa vid Vänerstranden (IMagn.). — Funnen också vid Vänerns S 
strand (i Västergötland, Husaby sn, Blomberg IMagn.). — Tillhör go- 
niophila-gruppen, se Magnusson 1945.

L. (Biat.) misella. — Mf: Jonsbol, lignum (IMagn.).
L. (Biat.) Nylanderi. — Mf: Åmberg, granbas i bäckdal (IMagn.). —- 

Fertil på lokalen. F. ö. trol. flerst. steril.
L. panaeola. — Mf: Jonsbol; Munkerud; V. Ängen; Åtorp; Ö. Haget. — 

NR: Borberget; Ö om Mjönäs; Ålebyberget. — N. Finnskoga: NÖ om 
Höljes. Trankil: holme vid Grunnerud; Guppviksön. —Block. Steril eller 
fertil. Säkerligen allmännare än vad noteringarna ger vid handen.

L. pantherina. — Mf: Bryngelstorpsberget, lodyta (IMagn.: med tvekan).
- Su: V om Askerud, strandklippa. ÖU: Råtorp, block. — Trankil: 

Grunnerud, strandklippa. — Kanske flerstädes, men säkerligen ej allmän.
L. phylliscina Nyl. — Mf: N om Bryngelstorp, block i tallhed (IMagn.). 

— Su: S om Burktjärn, block (IMagn.). — Hos Magnusson 1952 uppgiven 
endast för Finland.

L. pilati. — Eskilsäter: Gaperhult, strandklippa (IMagn.).
L. plana. — Mf: Bryngelstorpsberget (IMagn.: f. perfectior); Nötåsen 
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(IMagn.); S. Boråshöjden; Y. Haget. -— ÖU: V om Solbacken. — Block. 
Trol. på flera lokaler.

L. plebeja. — Mf: N. Stensdalen (publ. hos Magnusson 1955). — Su: 
N om Annefors, lignum (IMagn.).

L. (Biat.) praeruptarum. — Trol. allmän i kärnområdet. — Fertil i Mf: 
Ransätershöjden, eljest steril. — Lodytor.

L. pycnocarpa. — Su: Ö om Tjustersby, överluta. — Ned. Ullerud:
V om Syrsjön, lodyta vid järnv. (! Degel.).

L. (Biat.) quernea. — Su: Gettjärnsklätten, gran (IMagn.; steril). - 
Andra fynd av sterila krustor med positiv klorkalkreaktion torde höra hit. 

L. (Biat.) sapinea. — NR: Loviseberg, död gråal (IMagn.; sparsam).
L. scabra. — ÖÄ: vid Skacksjöns V strand, lodyta. ÖU: N om Kvarn- 

bråten, överluta. —Ned. Ullerud: Ö om Syrsjön, lodyta. Trankil: S om 
Grunnerud, överluta. Y. Ämtervik: kyrkan, lodyta av mur.

L. (Ps.) scalaris. — Täml. allmän på (vanl.) brända stubbar och på tall
stammar, stundom på sten. Steril (så alltid på sten) eller (vanl.) fertil. 
Bålen brun (vanl.) eller grå till grågrön. Ap. med eller utan pruina. Noterad 
från: Mf. — Su. Smo. ÖU. — Ekshärad. Gustav Adolf. Ned. Ullerud. 
N. Finnskoga. Trankil.

L. somphotera. Mf; Björnberget; Bryngelstorpsberget; Västanå; Ö. 
Sundt järnsberg et; S om Ö. Flaget. — NR: ö om Mjönäs. Su: Y om Askerud.

Block och klippor. I regel IMagn. Ang. artens svenska utbredning se 
Magnusson 1952 c.

L. speirea. — V. Ämtervik: SÖ om Gravstad, lodyta (IMagn.).
L. (Biat.) sphacelaia. - Mf: Bryngelstorpsberget, N-exp. lodytor av block, 

bland mossa, lokalt rikl. (IMagn.).
L. sligmatea Ach. •—- Mf: S. Boråshöjden; V. Gravkullen (IMagn.). — Su:

V om Udden; Rävkullen. ÖÄ: vid Skacksjöns V strand. ÖU: Kullberget; 
Svarthålsberget; Upplandaberget. — Färnebo: Limön i sjön Långban, 
urkalk. — Mest på lodytor. Klart hyperitgynnad. Jfr ovan under L. gonio- 
phila.

L. subconfluescens. — Mf: Björnberget; Gleberget (båda IMagn.). - 
NR: Ö om Mjönäs. — Torde föreligga från flera lokaler.

L. (Biat.) sulphurea. — ÖÄ: kyrkan, lodyta av mur (I Degel.; jfr närmast 
L. orosthea, som dock enligt vad Degelius muntl. meddelat är att betrakta 
som en ståndortsmodifikation av L. sulph.).

L. sylvicola. — Mf: Boråskullen; Ransätershöjden. — Su: Ängen (I Magn.). 
— Små block. Arten är synbarligen sällsyntare än den närstående L. tuber- 
culata (se nedan), mot vilken artavgränsningen förefaller något flytande.

L. (Biat.) symmicta. — Mf: Gersheden, lignum; Ransätershöjden, rönn 
(IMagn.). — Gustav Adolf: Knäberg, lignum. — Sedd flerstädes ehuru 
ej noterad. Dock ej allmän.

L. tenebrosa. — Sannolikt allmän. Stundom svår att skilja från L. som
photera, åtm. i fält. Yid Su: L. Tjustersby på bål av Rhizocarpon geographi- 
cum.

L. tesselata. — Su: Ö om Borgeby. — Nyed: Ö om Fernsviken. — Block. 
L. trochodes. — Mf: Sveperbäcksberget, block (IMagn.; spars.).
L. luberculata. — Mf: Bryngelstorpsberget (I Magn.: v. scandinavica Vain.); 
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Holsbysätern; V om IJästgräsåsen; N om L. Örtjärn (IMaön.); Ransäters- 
höjden; Ö. Sundtjärnsberget. — Su: N om Annefors; S om Burktjärn; V om 
Hällsjön; Jon Bengtssätern; Ö om Tjustersby. Sm o: Ö om Gräs; Lisselberget; 
Porsmyrberg. ÖU: udden Ö om Nolbergsviken; Vom Råtorp. — Ekshärad: 
Råberget. V. Ämtervik: SÖ om Gravstad. Älvsbacka: N om Solfallsåsen.
— Små block och klipphyllor. Jfr L. sylvicola.

L. tumida Mass. (syn. L. sorediza). — Sannolikt täml. allmän i kärnom
rådet. Antecknad dessutom i Ekshärad. — Sten. Steril eller fertil.

L. (Biat.) turgidula. — Mf: Nötåsen, gran (IMagn.). — Su: Fåfängan, 
ung gråal. ÖU: Torsberget, gran. — V. Ämtervik: SÖ om Gravstad, rönn.
— Trol. flerstädes.

L. (Biat.) uliginosa. — Allmän på jord och förna i skogsmark. V. verril- 
culosa Hedl. (se Magnusson 1939) i Su: Gettjärnsklättens fot, jord vid 
stig (IMagn.); dessutom trol. i Mf: Ö. Haget, jord.

L. vermlandica H. Magn. — Mf: Bryngelstorpsberget, lodyta (IMagn.). 
— Su: N om Annefors, lodyta. — Se Magnusson 1955, där arten nybe- 

skrevs på material från Sm o: Haftersbol.
L. vernalis. — Sannolikt ej sällsynt. Noterad från: Mf. — NR. ÖU. — 

Ekshärad. Färnebo. Ned. Ullerud. St. Kil. Trankil. — Mossa, ibland 
bark.

Mycoblaslus sanguinarius. — Allmän på björk och gran, även tall, här 
och där på sten. — På följ. lokaler v. alpinm: Mf: Bäcken; N. Boråshöjden. 

Su: Översjösätrar. Sm o: Djupdalen. — Var. endast iakttagen på gran. 
Catillaria alropurpurea. — Mf: S. Boråshöjden, björk (spars. och ngt 

oklar). — NR: Larsheden, asp. Su: Rävkullen, asp (IMagn.). ÖÄ: V om 
Skacksjön, björk.

C. denigrata. — Mf: NÖ om Boråskullen, granbaser (IMagn.); N. Stens
dalen, lignum (IMagn.); Ransäterstorp, d:o; Sveperbäcksberget, d:o; Åtorp, 
gran. — Su: Gettjärnsklätten, lignum (IMagn.). ÖU: V om Barbrotjärn; 
Rud, lignum (cf. f. poliococca).

C. erysiboides. — Su: Gettjärnsklättens SV-brant, lignum (IMagn.).
C. globulosa. — Mf: Berget, alm; Ransberg, klibbal och rönn (IMagn.). — 

Holmedal: kyrkan, lind. Ned. Ullerud: Sjötorp, lönn.
C. graniformis (Hag.) Vain. (syn. C. Ehrharliana). — Ölme: Kummelön, 

ek. — Se Almborn 1952 betr. bl. a. nomenklatur.
C. Griffithii. — Mf: Ransberg; Åtorp. — ÖU: Skogeldberg. — Gran

kvistar.
C. inlrusa. — Su: V om Askerud. — Färnebo: vid Skösselvikens N-ände, 

block i skogsbryn (IMagn.). St. Kil: Kammershöjden. Visnum: Hult. V. 
Ämtervik: Ö om Gravstad. — Strandblock.

C. Michaudii B. de Lesd. — Mf: Bryngelstorpsberget, block (! Magn.).
— Ny för Skandinavien, känd endast från originallokalen i Frankrike (medd. 
från Magn.).

C. micrococca. — Mf: V-brant N om Björneborg, lignum (IMagn.).
C. prasina. — Täml. allmän i kärnområdet. — Dessutom i: Brattfors. 

Ekshärad. Långserud. — Mest på gran, dessutom på klibbal, asp (torr) 
och lignum.

Bacidia abbrevians. — Mf: N. Boråshöjden, asp (IMagn.: »stämmer bra
Su. Bot. Tidskr., 57 (1063): 2
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med B. quercicola f. cyanocalypla Vain.» = B. abbr. f.); Nötåsen, björk (rikl.); 
Y. Gravkullen, björk.

B. albescens. — ÖU: Ävja, lignum (spars.).
B. (Bilimbia) albidolivens (Nyl.). — Mf: SY om Boråskullens V-stup, 

lignum (IMagn.). — Ny för Skandinavien, känd från en lokal i Finland 
(medd. från Magn.).

B. arceutina. — Sannolikt täml. allmän på asp, stundom på rönn. Hittills 
noterad i: Mf. — Su. Smo. ÖÄ. ÖU. — V. Ämtervik. — V. endophaeotera 
i Mf: Ransätershöjden, asp (IMagn.).

B. Beckhausii. — Mf: Ransäters kyrka, lönn; Berget, lönn; Bryngels- 
torpsberget, bas av asp; Ransäterstorp, alm. NR: Nyberget, asp (1 Magn.). 
ÖU: Ö om Gällviksberget, torr rönn. — Mill es vik: kyrkogården, ask.

B. (Bil.) chlorococca. — Mf: Munkerud, tall (! Magn.); d:o, björk (! Magn.); 
N om Tegelbruket, aspkvistar. — Lysvik: Åsegård, tall.

B. circumspecta. — Mf: Sveperbäcksberget (IMagn.). — NR: Larsheden. 
ÖU: Vågsjösågen (IMagn.). ÖÄ: S om Bössviken. — Ekshärad: Ö om 
Råberget. — Asp.

B. effusa. — Mf: Gleberget; vid Långtjärns S-ände; V om Ransäterstorp; 
Storberget (IMagn.); Sveperbäcksberget. — Su: Ängen. Smo: Porsmyrberg. 
Ö U: S om Nyckelby. — Asp. Best. kanske stundom oviss (hyp. ibland m.l.m. 
färgat). Tycks föredra fuktigare partier av barken än B. arceutina, med 
vilken den ofta sällskapar.

B. (Arthrorhaphis) flavovirescens. Täml. allmän i kärnområdet. 
Dessutom i: Långserud. Ned. Ullerud. Nyed. Trankil. Älvsbacka. 
— V. cilrinella. Lodytor (på mossa), jord.

B. (Bil.) fusca. Flerstädes i kärnområde t. Dessutom i: Eksliärad. 
Färnebo. N. Finnskoga. — Mossa etc. vid trädbaser, stundom på bark.

B. herbarum. — NR: Larsheden, jord (IMagn.). St. Kil: S om Präst
hamna, d:o.

B. inlermissa. — Mf: Ransätershöjden, rönn; S. Boråshöjden, gråal (spars. 
inbi. i Lecidea alroviridis). — Su: Ö om Tjustersby, asp. Smo: Porsmyrberg, 
sälg; SV om S. Långtjärn, rönn (IMagn.). — V. Ämtervik: SÖ om Grav
stad, lind (IMagn.).

B. inundata. — Mf: Munkerud, block vid vatten; Uddersrud, d:o. - 
Måhända förbisedd f. ö.

B. (Bil.) leprosula. — NR: S om landsv. Munkfors-Sunne, över död 
mossa på lodyta (IMagn.; lokalt täml. rikl. och fertil). — Se betr. denna 
art Magnusson 1934.

B. (Bil.) ligniaria. — Mf: Bryngelstorpsberget (IMagn.); Ö. Haget. 
Trankil: holme utanför Grunnerud. Över mossa på lodytor och branta 
hällar.

B. (Bil.) lugubris. - Mf: S om Kusmyren, lodyta.
B. luteola. — Mf: Uddersrud, lärk. — Sannolikt flerstädes.
B. (Bil.) melaena. — Allmän i kärnområdet. — Noterad även i: Eks

härad. Nyed. Murknande trästubbar, jord, även tallbark.
B. (Bil.) pallens. — Mf: Ransäterstorp (IMagn.); Åtorp. — Gran.
B. sororians (Nyl.) Vain. — Mf: Bryngelstorpsberget, lodyta av block 

(IMagn.). — Ny för Sverige.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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B. (Bil.) sphaeroides. — Allmän i kärnområdet. — Därutöver noterad 
i: Ekshärad. Färnebo. N. Finnskoga. St. Kil. Döende mossa, bark.

B. subincompta. — Mf: Bryngelstorpsberget, aspbaser och mossa; Bäcken, 
d:o (IMagn.); Ransätershöjden, sälg (!Magn.). — NR: Nyberget, asp 
(IMagn.: v. melanolica). Su: vid Burktjärn, asp (IMagn.). ÖU: N om 
Barbrot j ärn, asp (! Magn.) . — E k s h ä r a d: Råberget, asp.Färnebo:Limön 
i sjön Långban, granrot.

B. (Bil.) Irachona. — Mf: S. Boråshöjden, lodyta (IMagn.).
B. (Bil.) trisepta. — Mf: Bryngelstorpsberget; Älgfallberget (båda I Magn.). 

— Mossiga lodytor.
B. umbrina. — Trol. allmän på sten vid gårdar och vägar, även på kvistar 

av hägg och klibbal. — Mf: Gersby; Gleberget (båda v. turgidä). — NR: 
Nyberget (v. compacta). Su: V om Udden (d:o); Ängen (d:o). Smo: Ö om 
Gräs (v. turgidä). ÖÄ: Spångbacken (d:o). — St. Kil: Kammershöjden, 
aspbas (IMagn.: v. compacta).

B. vermifera. — Mf: Geijersgården, björk vid väg (IMagn.). — ÖU: 
Mölnbacka, ask.

Toninia squalida. — N. Finnskoga: nära Höljåns utflöde i Klarälven, 
skreva i strandklippa (I Magn.). — Lokalen numera förstörd genom vatten
reglering.

Lopadium pezizoideum. — Y. disciforme täml. allmän på gran; även no
terad på rönn, sälg, björk och en. — Två lokaler noterade för cf. v. musci- 
colum: Mf: NÖ om L. Örtjärn, över vegetabilier på lodyta; Älgfallberget, d:o.

Rhizocarpon alpicola (Hepp) Rabh. (syn. Rh. oreites). — N. Finnskoga: 
ca 8 km N om Höljes, block. — Se Runemark 1956 ang. denna art.

Rh. badioalrum. Allmän på sten i skogsmark. Mångformig. Från 
följande lokaler föreligger till form bestämt material: Mf: Gersby, vägsten 
(IMagn.: f. tracheia); Hästgräsåsen, block (cf. f. subinnata); vid Spraktjärn, 
lodyta (IMagn.: f. vulgaris). — ÖU: vid Emsens S-ände, strandhäll (IMagn.: 
f. subinnata).

Rh. cinereovirens. Mf: Storberget (IMagn.); Åtorp; Ö. Haget. — NR: 
Bogerud, vägsten; V-sluttn. Ö om Bogerud, block. Su: N om Annefors; 
Ängen. ÖU: Ö om Gällviksberget. — Ekshärad: p. 225 N om Berga; 
Råberget. Nyed: Ö om Fernsviken. — Block och hällar.

Rh. dislinclum. — Mf: Gersheden, vägsten (IMagn.); N. Skalltjärnsberget,
lodyta (I Magn. med tvekan: »påminner om------v. proteclum H. Magn.»). —
Su: N om Spiktorpet, klippavsats (cf. v. proteclum). ÖU: Edeby, klippa 
vid landsv. (I Degel.). — Y. Fågelvik: kyrkan, stenmur. — Betr. varie- 
teten se Magnusson 1942.

Rh. eupetraeum. — Allmän i kärnområdet. — Även noterad i: Gustav 
Adolf. Ned. Ullerud. N. Finnskoga. Nyed. Trankil.

Rh. geminatum. — Mf: S om Munkf. kraftst., strandklippa. — ÖÄ: p. 
148 Ö om Kampebrobacken, strandblock (IMagn.; oxiderad bål).

Rh. geographicum coll. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annor
städes. — Sten.

Rh. Hochstetleri. — Åtskilliga lokaler i: Mf. — Su. Smo. ÖU. — Lång- 
serud. St. Kil. Trankil. V. Ämtervik. — Sipperytor.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Rh. lecanorinum. — Mf: Gleberget; N. Boråshöjden; Storberget. - ÖU: 
Kullberget. ÖÄ: V om Sund. — Block och hällar.

Rh. Montagnei. — V. Fågelvik: SÖ om kyrkan, strandhäll.
Rh. obscuralum. — Sannolikt allmän i kärnområdet, liksom även an

norstädes. — Sten.
Rh. Oederi. — Mf: Bryngelstorpsberget, block; S om Munkf. kraftst., 

strandhäll. — Smo: Ö om Gräs, block.
Rh. phalerosporum. — Mf: Bryngelstorpsberget, lodyta (!Magn.). — NR: 

S om landsv. Munkfors-Sunne, lodyta (rilcl.).
Rh. plicatile. — Su: N om Spiktorpet, hylla i lodbrant. —Y. Ämtervik: 

SÖ om Gravstad, lodyta.
Rh. subgeminalum Eitn. — Gräsmark: N om Sandnäs, exp. häll 

(! Magn.). — Av Magnusson 1955 publicerad från Närke och Bohuslän.
Rh. snbmodestum Vain. - Mf: S. Boråshöjden, lodyta (IMagn.). — Enl. 

medd. från Magnusson ny för Skandinavien, känd från en lokal i Finland.
Baeomyces carneus Flk. — Mf: Hästgräsåsen, hällkar (IMagn.); S. Borås

höjden, bas av lodyta; Tranhem, liten lodyta.
B. roseus. — Mf: Fäbråten, lerjord på åkerren. —- Dalby: Klarabro, 

sandbrant. — På båda lokalerna fertil. Sterilt material trol. tillhörande 
denna art iakttaget flerstädes.

B. rufus. — Allmän på jord och stenbaser. — Mf: Allmänningen, jord 
i skog (IMagn.: v. callianthus Lettau; se Magnusson 1937); Svartenssven, 
jord och murket trä (f. subsquamulosus); Sveperbäcksberget, murknande 
trä (cf. f. sessilis).

Cladonia acuminata. — Färnebo: NÖ om Långbanshyttan, bergsbrant 
vid landsv. mellan Långbanssjöarna (!Ht). — Steril. Tidigare (1946) fun
nen på lokalen av PIasselrot (medd. Ht).

Cl. alpestris. Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. — 
Hällar. Steril.

Cl. alpicola. — Täml. allmän i kärnområdet. Dessutom noterad i: 
Blomskog. Brattfors. Dalby. Ekshärad. Gustav Adolf. Ned. Ul- 
lerud. N. Finnskoga. Nyed. Trankil. V. Fågelvik. Hällkar, sipper- 
ytor, även lodytor. Oftast fertil.

Cl. amaurocraea. — Utöver de hos Hasselrot 1953 angivna socknarna 
även i: Su. ÖÄ. ÖU. — Gunnarskog. Ned. Ullerud. Nyed. St. Kil. 
Mest steril.

Cl. bacilliformis. —- Flerstädes på stubbar. I regel steril. Fertil bl. a. i Mf 
på minst fem lokaler. — Även följ. lokaler representerar fertilt material: 
NR: Örbäcken (f. scyphifera). Su: N om Spiktorpet. Smo: vid S. Långtjärns 
S-ände. — I övr. intet att tillägga till Hasselrots framställning (Hassel
rot 1953).

Cl. bellidiflora. — Se Hasselrot 1953. Dessutom i Smo.
Cl. botrytes. — Allmän i kärnområdet, trol. även annorstädes. — Mest 

lignum.
Cl. caespiticia. — Mf: Bryngelstorpsberget, jord. — NR: Ålebyberget, 

bland mossa. Smo: V-brant, vid Sandbäcken, jord; vid Skärjens SÖ-vik, 
jord och murken stubbe. ÖU: V om Råtorp, jord. — Dalby: Lettälvens 
ravin mellan landsv. och Klarälven, jord. Ned. Ullerud: Ö om Syrsjön, 
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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jord. St. Kil: Årnäs, mossa på block. — På samtl. lokaler fertil, stundom 
rikl. Kanske flerstädes ehuru såsom steril ej uppmärksammad. Jfr Hassel
rot 1945.

Cl. cariosa. — Mf: Munkf. kraftst.; N om Ransäters kyrka; Y. Ängen. — 
Su: V om Udden. — Ekshärad: Skogaforsen (delvis f. squamulosä). Tran- 
kil: S om Grunnerud, strandhäll (! Ht; steril). T vet a: Mossvik (medd. Ht: 
1906 H. A. Fröding); Storön in lacu Sjö (d:o: 1905 Fröding). — Jord.

Cl. carneola. — Mf: Ö om Hästgräsåsen; S. Höjden; Ö. Haget. — Gräs
mark: Grinnbergets V-sluttn., stubbe i hygge (medd. Ht: 1938 Ht). Lång- 
serud: Björsebyholm, murket virke i stenmur längs landsv. (d:o: 1938 Ht). 
— Öppen mark. Säkerligen flerstädes ehuru i regel steril.

Cl. cenotea. — Trol. allmän i kärnområdet. — Dessutom i Älvsbacka. 
— Steril eller mera sällan fertil. Mest stubbar. Sannolikt flerstädes.

Cl. coccifera. — Allmän på hällar, stundom på lodytor. Mf: Gersheden 
(ssp. pleurota).

Cl. cornula. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. — 
Mest steril. Marken.

Cl. cornuloradiala. — Som föreg. art. - Något oftare fertil. Marken.
Cl. crispala. — Som föreg. art. — Mångformig. Marken.
Cl. cyanipes. — Täml. allmän, i regel spars. och steril. Bland mossa, mest 

på block. Mf: S om Ö. Haget (!Ht: f. infundibulifera). — ÖU: Bråten 
(fertil: ett ap.). — Nyed: ö om Fernsviken (fertil: två ap.). — Utöver hos 
Hasselrot 1953 uppgivna socknar dessutom noterad även från ÖÄ. — 
Trankil. Älvsbacka.

Cl. decorticata. — Lokaler i Mf (Ransäter), Dalby och Fryksände är 
redovisade hos Ahlner 1942. Här kan tilläggas två lokaler medd. av Has
selrot: Dalby: Sysslebäck, Knektöla, öppen sandmark i kanten av ljung
hed (1946 Ahlner). Ölme: 1 km N om Skräddaretorp, bland Polylrichum 
i grop vid vägkanten (1938 Ht).

Cl. deformis. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. — 
Marken.

Cl. degenerans. — Täml. allmän på hällar, lodytor etc. Noterade former: 
cladomorpha, euphorea, phyllophora, polypaea.

Cl. Delessertii. — Utöver hos Hasselrot 1953 publicerade lokaler även 
i Su: Ö om Tjustersby, häll (steril); N om Spiktorpet (fertil).

Cl. delicata. — NR: berg ö om Mjönäs. Smo: Djupdalen. — Brattfors: 
Svartå. Ned. Ullerud: ö om Syrsjön. S. Finnskoga: Lortbäcken, tall
låga i tallhed (medd. Ht: 1938 Ht). — Murknande trä, mest barrträds- 
stubbar.

Cl. digitata. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. — 
Stubbar och trädbaser.

Cl. fimbriata. — Som föreg. art.
Cl. Floerkeana. — Som föreg. art. Marken.
Cl. furcata. — Som föreg. art. Marken.
Cl. glauca. — Mf: nära Ransjön, grästuva i skogskärr (spars., steril).
Cl. gracilis. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. — 

Marken.
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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CI. macilenta med ssp. bacillaris. — Åtminstone täml. allmän i kärn
området. Sedd även annorstädes.

Cl. mitis. — Trol. allmän i kärnområdet. Dock ej klart särhållen från 
CL sylvatica. — Oftast steril. Hällar.

Cl. nemoxyna. — Mf: Högheden; Munkf. kraftst. (! G. Kjellmert). — 
Sandmark bland glest gräs.

Cl. ochrochlora. — Allmän i kärnområdet, trol. även annorstädes. — 
Oftast steril. Marken och lignum. Även bark.

Cl. papillaria. — Känd av mig från: Mf. — NR. Su. Smo. ÖÄ. —• Blom
skog. Dalby (se bl. a. Ahlner 1942). Ekshärad. Kila (medd. Ht: 1938 
Ht). Långserud. Ned. Ullerud (medd. Ht: 1943 Ht). Nordmark. N. 
Ny (Ahlner 1942). Nyed (medd. Ht: 1943 Ht). Rämen (d:o Ht: 1946 
I It). Värmskog (d:o: 1938 Ht). ölme(d:o: 1938 Ht). Älgå (Aiilner 1942). 

Fuktiga hällar. Steril eller fertil.
Cl. pyxidata. — Allmän även såsom ssp. chlorophaea. — Färnebo: Limön 

i sjön Långban (v. pocillum; steril).
Cl. rangiferina. — Mycket allmän i kärnområdet, sannolikt även annor

städes. — Hällar. Oftast steril.
Cl. squamosa. — Som föreg. art. — Div. substrat. Steril eller fertil. Mång- 

formig.
Cl. strepsilis. — Funnen i: Mf (bl. a. f. sorediata). — Su (Ahlner 1942). 

Smo. ÖU. — Brunskog (medd. Ht: 1938 Ht). Ekshärad. Kila (medd. 
Ht: 1938 Hr). Långserud (d:o: 1938 Ht). Ned. Ullerud (d:o: 1943 Ht). 
Nordmark. Nyed (medd. Ht: 1943 Ht). St. Kil (!Ht). Svanskog (medd. 
Ht: 1938 Ht). Trankil (1)1. a. medd. Ht: 1937 Ht). Älgå (medd. FIt: 1938 
Ht; även Ahlner 1942). —- Fuktiga hällar och hällkar. Steril eller fertil.

Cl. subcervicornis. — Eskilsäter: Gaperhult (!Magn.; fertil). Trankil: 
S om Grunnerud (1 FIt, best. ngt osäker; steril); Guppviksön (steril); Öge 
(fertil). V. Fågelvik: Ö om kyrkan (steril). — Strandklippor.

Cl. sylvatica. — Trol. allmän, men frekvensen osäker. Jfr under Cl. 
milis.

Cl. symphycarpia. —- Färnebo: ön Ö om Malmön i sjön Långban, mossa 
på strandhäll (! Ht; steril); 1 km Ö om Långbanshyttan, brant vid landsv. 
(medd. Hr: 1946 Hr).

Cl. tenuis. — ÖU: S om Karstorpet, mossa på block i skog. — St. Kil: 
S om Prästhamna, häll (!Ht). Trankil: Grunnerud, strandklippa (!Ht). 
- Steril.

Cl. turgida. — Trol. täml. allmän. I regel steril och ofta endast primärbål. 
Fertila fynd: Mf: Kusmyren. — ÖÄ: p. 148 V om Kampebrobacken. 

Cl. uncialis. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. - 
Hällar. Stundom fertil.

Cl. verlicillala. — Ej sällsynt. Funnen i: Mf. — NR. Su. ÖU. —• Eks
härad. Ned. Ullerud. N. Finnskoga. —Mest v. evolula. Ofta sparsam. 
Steril eller fertil.

Cl. Zopfii. — Eskilsäter: Gaperhult, hällkar nära stranden (!Magn.; 
steril.).

Slereocaulon condensatum. — Mf: vid Ransjön, grus och gyttja (!Magn., 
fertil). — Brattfors: V om Svartå, jord i tallhed (steril). Gustav Adolf: 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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vid Musjön, sand i vägskärn. (steril). Gåsborn: Y om Abborrtjärn, grus 
vid landsvägskant, rikl. (medd. Ht: 1946 Ht).

S. coralloides. — Sannolikt allmän. Antecknad från: Mf. — Gustav 
Adolf. Ned. Ullerud. Trankil. — Jord.

S. evolutoides. — Su: N om Spiktorpet, häll.
S. evolutum. — Mf: Gleberget; Jonsbol; vid Ransjön; Sveperbäcksberget. 

— Su: Ängen. ÖU: Rudshöjden. — Gustav Adolf: Knäberg. St. Kil: 
Årnäs. Trankil: Grunnerud. — Rlock och hällar. Mest steril.

S. microscopicum. — Mf: Sveperbäcksbergets V-brant. — NR: Skymnäs- 
klätten. Su: Snipan; V-brant nära Ängen. Smo: Porsmyrberg. ÖÄ: S om 
Rössviken; p. 148 vid Kampebrobacken; vid Skacksjöns Y strand; p. 116 
vid Spångbacken; p. 204 V om Sund; Vargkleven. ÖU: Ö om Gällviksberget; 
Kullberget; Kärnberget; Nordsjö (»Hagberget»); V om Råtorp; Skogeldber- 
get; Svarthålsberget; Upplandaberget. — Ned. Ullerud: Ö om Syrsjön; 
V. Deje, höjd V om landsv. (1961 massförekomst i V-brant, exp. genom 
skogsavverkning). St. Kil: S om Prästhamna. Trankil: Grunnerud, vid 
stranden. V. Fågelvik: vid Låssbytjärns S-ände. — Lodytor, ofta hyperit. 
Steril.

S. paschale. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. - 
Jord över hällar etc.

S. pilealum. — Mf: vid Ransjön (rikl.); Munkf. kraftst., strandklippa 
(steril); N. Stensdalen, bas av lodyta (steril); vid Vågsjön. — Su: V om 
Askerud, strandstenar. Smo: Gräsberg, lodyta. ÖU: Vågsjösågen, block i 
bäck. — Dalby: Lettälvens ravin mellan landsv. och Klarälven (steril). 
Gräsmark: Timbonäs, stengärdesgård (medd. Ht: 1938 Ht). Nyed: strax 
S om Laskerud S om Åstorpsmossen, häll i gles ljungtallskog (medd. Ht: 
1943 Ht). Trankil: S om Grunnerud, strandhäll (steril). — Mest på små 
strandblock.

S. subcoralloides. — Mf: Rryngelstorpsberget, klippkrön; Syningsberget, 
block. — Gustav Adolf: Knäberg, block. — Steril.

S. tomentosum. — Mf: N. Stensdalen, tunn jord på häll; Ö om Uddersrud, 
vägkant; Tomtfallet, grusgrop. — Ekshärad: vid Skogaforsen, sand. - 
Sannolikt förbisedd f. ö.

S. vesuvianum Pers. (syn. S. denudatum). — Mf: Rryngelstorpsberget, 
lodytor och block (rikl. och fertil); Lillberget, block (! Magn.: cf. v. umbri- 
colum; fertil). — Su: Snipan. Smo: Porsmyrberg. ÖU: Ö om Gällviksberget.

— Ned. Ullerud, vid järnv. V om Syrsjön. Nordmark: vid Kvarnsjöns 
utlopp, häll. Trankil: Grunnerud, strandhäll (fertil); Guppviksön, häll. V. 
Fågelvik: Låssbytjärns V strand, block; Ö om kyrkan, strandklippa.
I regel på lodytor. Steril med angivna undantag.

Umbilicaria cylindrica. — Utöver hos Hasselrot 1953 uppgivna socknar 
även i: Ekshärad: N om Rerga (ett par sterila ex. i övergivet stenbrott); 
Hara, vägstenar (medd. Ht: åtskill. ex., även c. ap., 1958 T. Sundin). 
Riomskog: Ed, sprängyta vid väg (ett fertilt ex.). Ned. Ullerud: vid 
järnv. V om Syrsjön, häll. V. Fågelvik: vid kyrkan, stenmur (ett litet, 
sterilt, mångflikigt, kuddformigt ex.).

U. decussala. — Smo: Långtjärn, vägsten (!Ht; ett ex. 1948); Skärjens 
NV vik, vägsten, ett mycket litet ex. (! Ht). — Steril.
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U. deusta. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. — 
Mest steril. -— Varierar med ljus bålundersida och påfallande fina isidier i 
Mf: häll vid Ransjön.

U. fuliginosa. — Su: V om Askerud, strandklippa (!Ht; ett ex.). Smo: 
berget vid Skärjens N-ände, V-exp lodyta och klippkrön (flera ex.). — 
Eskilsäter: Källbergsön i Lurö skärgård, grönstensudde mot SÖ (medd. 
Ht: 1949 L. Hedlund; !Ht). — Steril.

U. Herrei Frey (syn. U. hyperborea v. radicicula Lynge). — Mf: Fors- 
liden, block i bäckdal (!Ht); V om Långtjärn vid gränsen till Smo, vägsten 
(!Ht). — Nyed: N om Sutterhöjden, block i stort grustag, ett ex. (medd. 
Ht: 1943 Ht).

U. hirsuta. — Kanske rätt allmän. — Av mig känd från: Mf. — NR. 
Su. ÖÄ. — By (medd. Ht: 1935 Ht). Dalby (d:o: 1935 Ht). Eda (publ. 
hos Hasselrot 1941). Fryksände (medd. Ht: 1938 Ht). Gillberga (d:o: 
1938 Ht). Gräsmark (d:o: 1938 Ht). Ned. Ullerud (här fertil vid järnv. 
V om Syrsjön). Nordmark (medd. Ht: 1938 Ht). Nyed (d:o: 1943 Ht). 
St. Kil. Trank il (bl. a. medd. Ht: 1937 Ht). V. Fågelvik. — Steril med 
angivet undantag.

U. hyperborea. — Kan utöver de hos Hasselrot 1953 angivna socknarna 
rapporteras även från: ÖÄ: V om Humletorp, häll (ett fertilt ex. iakttaget).

- V. Fågelvik: muren vid kyrkan (ett litet sterilt ex.).
U. Nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn. (syn. U. corrugala). — NR: Bo- 

gerud, vägsten (IHt; ett flertal små sterila ex.). Smo: vid Skärjens NV vik, 
stenstolpe vid väg, ett sterilt ex. (medd. Ht: 1940 L. Hedlund). — Nyed: 
Laskerud, exp. stenmur längs landsv., ett ex.; Sutterhöjden, block i stort 
grustag S om lilla tjärnen, ett sterilt ex.; V. Hult, odlingsröse, ett ej fullt 
typiskt ex. (samtl. medd. Ht: 1943 Ht).

U. polyphylla. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes.
Sten. Mest steril.

U. polyrrhiza. — Täml. allmän i kärnområdet. — Dessutom i: Gill
berga (medd. Ht). Ned. Ullerud. Nyed. Trankil. V. Fågelvik. 
Vanl. på lodytor av block. Mest steril.

U. proboscidea. — Till de hos Hasselrot 1953 anförda socknarna kan 
nu läggas Ekshärad (medd. Ht: 1958 T. Sundin).

U. puslulata. — Funnen i: Mf. — NR. Su. ÖÄ. ÖU. — Färnebo. Ned. 
Ullerud. Trankil. V. Fågelvik. Älgå. Ölme. — Klippor, gärna vid 
vatten. Fertil på Ölme-lokalen, eljest steril.

V. rigida. — Mf: vid landsv. till Sunnemo nära sockengränsen, vägsten, 
ett litet sterilt ex. (medd. Ht: L. Hedlund). - Smo: V-stup vid Skärjens 
N vik (medd. Ht: 1943 L. Hedlund). ÖÄ: V om Skacksjön, lodyta i Ö- 
sluttn. (IHt; ett sterilt ex.).

U. spodochroa. — Su: S om Ängen, klippkrön i V-brant (talrika, väl 
utbildade fertila ex.). ÖÄ: Bössviken, strandblock (IHt; ett litet sterilt ex.).
- Blomskog: S om Ängebäck, bergknalle (medd. Ht: 1937 Ht). Kila: 

Blacktjärnsberget (medd. Ht: 1938 Ht). Långserud: Ulvfjället, klippvägg 
(medd. Ht: 1938 Ht). Sillerud: Kjestad (medd. Ht: 1912 A. H. Magnus
son). Trankil: Grunnerud, block och klippor kring vattnet, ställvis ymnig 
och rikt fertil; Lennartsfors, exp. klippa (medd. Ht: 1937 Ht); Sundet, 
Si>. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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klippor vid stranden av Lelången (d:o: 1937 Ht). V. Fågelvik: Ö och S 
om kyrkan, strandklippor, rikl. — Enl. Hasselrot 1945 faller lokalerna i 
SY Värmland inom artens naturliga utbredningsområde. Sunne-lokalen ovan 
tycks vara den östligast och nordligast belägna av hittills kända värm
ländska lokaler och därtill täml. isolerad, varför abundansen på densamma 
är anmärkningsvärd. Jfr Hasselrot (l.c.) betr. en likn. inlandslokal i Väster
götland.

U. torrefacta (Lightf.) Schrad. — Ej allmän i kärnområdet. Dock 
därutöver känd från ett tjugutal socknar i spridda delar av landskapet 
(mest enl. medd. Ht).

U. vellea. — Smo: berget vid Skärjens N-ände, lodyta (!Ht). — N. 
Finnskoga: Fråviken, exp. block vid vägkant, två små ex. (medd. Ht: 
1938 Ht); Varåbron, block, ett par små ex. (d:o: 1938 Ht). — Steril.

Bialorella deplanata. — St. Kil: kyrkogården, alm (IMagn.).
B. moriformis. — Mf: Jonsbol, lignum (IMagn.). — Trol. förbisedd flerst.
Sarcogyne clavus. — Mf: Björnberget; Bryngelstorpsberget; Munkf. 

kraftst.; Storberget; S. Boråshöjden (IMagn.). — ÖU: Ö om Gällviksberget; 
S om Örtenbråten. — Gustav Adolf: Knäberg. Ned. Ullerud: Ö om 
Syrsjön. Trankil: S om Grunnerud. — Lodytor. Någori gång kan möjl. 
misstänkas förväxling med S. privigna.

S. simplex. — Mf: Munkf. kraftst. (IMagn.); Sundtjärnsberget (IMagn.: 
v. hgmcnogonia (Zahlbr.) H. Magn.). — ÖU: Örtenbråten. — Exp. klippor.

Acarospora fuscata. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annor
städes. — Sten i skiftande exposition.

A. glaucocarpa. --- Färnebo: Limön och angränsande öar i sjön Långban, 
urkalk; 1 km NÖ om Långbanshyttan, brant vid vägen med kalkindicerande 
örtflora (medd. Ht: 1946 Ht); Persberg (d:o: 1886 C. M. Bergström); 
Torskebäckens koppargruvor (d:o: 1867 J. Lagergren, det. Magn. 1921).

A. macrospora. — Färnebo: Limön i sjön Långban; ön Ö om Malmön i 
d:o. — Urkalk.

A. smaragdula. — - Trankil: Grunnerud, överluta vid stranden.
A. veronensis. — Su: Gettjärnsklättens S-sluttn., klippa vid landsv. 

(I Magn.).
Pertusaria amara. — Trol. allmän i kärnområdet liksom annorstädes.
Bl. a. gråal, gran, asp. Steril. Mf: Glebergstorp, björk (IAlmb.: f. carpini).

P. coccodes. — Smo: Aspåsen, björk. ÖÄ: Sund, ask vid landsv. — Hol- 
medal: kyrkan, lind. V. Ämtervik: SÖ om Gravstad, asp. Älvsbacka: 
Östanås, rönn. —- Steril. Samtl. fynd tillhör trol. v. coccodes; Östanåsexem- 
plaren närmar sig v. phymaiodes. Se betr. bl. a. varieteterna Almborn 1952.

P. corallina. — Sannolikt allmän i kärnområdet, f. ö. trol. flerst. Kon
staterad i: Ekshärad. St. Kil. Trankil. — Sten. Steril.

P. dealbescens. — Sannolikt allmän, ehuru dess utbredning ej har stude
rats. — Sten. Steril.

P. discoidea. — Mf: S. Boråshöjden, rönn (IAlmb.). — NR: N om Björk- 
holmen, lind. ÖU: Torsberget, mossa på lodyta. — Ekshärad: Råberget, 
klibbal. Ned. Ullerud: Mölnbacka, ask (I Degel.). — Steril. Enl. Almborn 
1952 att uppfatta som varietet av P. globulifera.

P. ladea. — Mf: Nötåsen, lodyta (IMagn.). — Su: Ö om Tjustersby,
So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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block; Tossebergsklätten, strandblock. — St. Kil: Kammershöjden, lodyta 
vid stranden. — Steril.

P. leioplaca. — Ml': Ransätershöjden, rönn. — Smo: V-brant vid Skärjens 
N-ände, rönn. — Dalby: NV om Klarabro, gråal. Trank il: Grunnerud, 
rönn. Torde finnas flerstädes.

P. leprarioides Erichs. — Mf: Kalvbergsåsen, gran; Munkerud, gran 
(IAlmb.); Nötåsen, gråal (IAlmb.). — Steril. Se t. ex. Almborn 1952.

P. leucosora. — Täml. allmän i Mf. — Dessutom noterad i: ÖU: - 
Ekshärad. Ned. Ullerud. Trankil. V. Ämtervik. — Lodytor etc. 
Steril. Sannolikt i regel v. microsora.

P. leucostoma (Bernh.) Mass. — Mf: Bryngelstorp (IMagn.). — Su: 
Hällsjöns V-sida; Ängen; V om Översjön. ÖU: Ö om Gällviksberget; Kärn- 
berget; Svarthålsberget. — Ekshärad: vid Bunnerstjärn. Gustav Adolf: 
Knäberg. V. Ämtervik: SÖ om Gravstad. — Asp. Tycks ersätta den här 
enl. min erfarenhet vida sällsyntare P. pertusa (se nedan). Svenska lokaler 
för arten publicerade hos Almborn 1939.

P. multipuncta. — Mf: Björnberget, gråal; Boråskullen, sälg; NÖ om L. 
Örtjärn, torr grankvist; N. Boråshöjden, rönn; N. Skalltjärnsberget, murk- 
nande sälg. — Smo: Tråberg, rönn. — Sparsam på lokalerna.

P. nolens. — St. Kil: Siggerud, block nära stranden (IMagn.: v. sensibilis). 
P. pertusa. — Mf: N om Sundtj., asp (IMagn.). — Möjl. på ytterligare 

ngn lokal. Jfr ovan under P. leucostoma.
P. protuberans. — Mf: Munkerud (IMagn.); N om Sundtj.; S. Boråshöjden. 

— Gråal.
P. rupeslris. — Smo: berget vid Skärjens N-ände. ÖU: Kärnberget. 

Klippor. Möjl. iakttagen flerstädes.
Lecanora (Placodium) Achariana. Karlstad: Kanikenäset (medd. Ht: 

1900 A. Hülphers).
L. albescens. — Mf: Lerbäcken, cementsockel. — Gräsmark: kyrkan, 

stenmur (mest på murbruk) (! Degel.).
L. allophana. — Trol. täml. allmän i kärnområdet. — F. ö. i: Trankil. 

V. Ämtervik. — Asp. Säkerligen även i andra delar av landskapet.
L. cilra. — Täml. allmän, men ofta sparsam och med täml. svagt utvecklad 

bål. Mest lodytor. Förefaller hyperitgynnad i hyperitområdet.
L. atriseda. — Färnebo: Limön i sjön Långban. Trankil: Grunnerud; 

Guppviksön; V om Hällslund. — Strandblock.
L. badia. — Åtm. täml. allmän i kärnområdet. - Dessutom i: Dalby. 

Färnebo. Ned. Ullerud. N. Finnskoga. Nyed. St. Kil. Trankil. 
Sten.

L. cadubriae. — Mf: bl. a. Munkerud; Västanå (I Magn.). — Smo: vid 
Skärjens N-ände (IMagn.). — Ekshärad: Råberget. — Gran. Troligen 
flerstädes.

L. (Aspicilia) caesiocinerea Nyl. (syn. L. amphibola). — Mf: Munkerud, 
block nära ladugård (IMagn.).

L. campestris. — Mf: Boråskullen. — Su: Klockarsäter; S. Borgeby; 
Tossebergsklätten, strandblock; V om Udden. ÖU: Upplandaberget (IMagn.: 
kanske f. av L. c.). — Ekshärad: Råberget. Färnebo: ön Ö om Malmön 
i sjön Långban. V. Ämtervik, stenmur vid kyrkan. - Sten, ofta lodytor. 
So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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L. carpinea. Mycket allmän i kärnområdet, sannolikt även annor
städes. — Bark av div. träd. Även lignum.

L. cenisea. 1 äml. allmän i kärnområdet. — Dessutom noterad i: 
Dalby. Färnebo. Nyed. — Sten. Trol. flerstädes. Ofta sparsam.

L. chlarona. Möjl. allmän i kärnområdet. Några insamlingar i Mf 
(!Magn.). — Gran, stundom tall och björk.

L. chlarotera. — NR: Bogerud, rönn (IMagn.).
L. chlorophaeodes. Mf: Gleberget; Hästgräsåsen; Järnmossberget; Y om 

Ransäterstorp; S. Boråshöjden; Tranhem. — Su: V om Askerud; V om 
Hällsjön. ÖU: N om Hacka; Rudshöjden. ÖÄ: SV om Bössviken; V om 
Humletorp (bl. a. över bål av Parmelia conspersa); V om Sund.__N. Finn
sko ga: N om Höljes. Ny ed: Ö om Fernsviken. St. Kil: Kammershöjden. 
V. Fågelvik: nära kyrkan. — Så gott som samtl. fynd på exp. hällar. 
Jfr Degelius 1939.

L. chloropolia (Erichs.) Almb. f. maculata (Erichs.) Almb. (syn. Pertu- 
saria maculata). — Sannolikt täml. allmän i kärnområdet. Även sedd 
annorstädes. — Steril. Betr. nomenklaturfrågan se Almborn 1955.

L. (Asp.) cinerea. — Allmän. Variabel. — Mf: Kärrängen, häll (IMagn.: 
v. spermogonians (Nyl.) Räs.). — Karlstad: Skutberget, strandblock 
(IMagn.: v. alba).

L. (Asp.) cinereorufescens. — N. Finnskoga: Klitten, block i Ö-sluttn.
L. (Asp.) complanata. — Trankil: Grunnerud, strandblock (IMagn.).
L. (Asp.) contractu. — Mf: NÖ om L. Örtjärn, lodyta i skugga (IMagn.); 

Sveperbäcksberget, d:o. — Su: Torsby, liten lodyta i hage. ÖÄ: V om 
Kampebrobacken, strandklippa (IMagn.). ÖU: Skogeldberg, lodyta. — St. 
Kil: SÖ om Gravstad, strandklippa. V. Fågelvik: S om kyrkan, lodyta 
vid stranden. — Arten behandlad hos Magnusson 1931.

L. crassula. — Mf: Kalvbergsåsen, rönn (IMagn.); Munkerud, hägg; 
Ransberg, rönn (IMagn.). — ÖÄ: Sund, lind (trol. hithörande).

L. (Asp.) curvabilis Nyl. — Mf: vid Ransjön, block (IMagn.: ej fullt 
säker). — Varnum: Bobacken, strandhäll (IMagn.). — Se betr. denna art 
Magnusson 1939&.

L. (Plac.) demissa. — Trankil: S om Grunnerud, lodyta vid stranden 
(IMagn.). — Litteratur: Degelius 1952; Lindahl 1953.

L. dispersa. — Mf: Gersheden, cementsockel; Munkerud, d:o. — Su: 
cement i trädgård vid »Hotell Nilsson» (I Degel.). — Ny: Fiskevik, silikat- 
sten (IMagn.).

L. distans. — Täml. allmän i kärnområdet. Förmodligen flerstädes. — 
Asp.

L. expallens. — Mf: Munkerud, gran (fertil); Åmberg, murken stubbe 
(IAlmb.; steril). — Sannolikt flerstädes såsom steril.

L. (Asp.) indissimilis FI. Magn. — Mf: Gersheden, vägsten (IMagn.). — 
Se Magnusson 1939&.

L. (Asp.) insolata H. Magn. — Mf: mellan Bäckarna och Sundtj., block 
(IMagn.; steril). — Se Magnusson 1939K

L. (Asp.) intercedens. — Su: Torsätra (IMagn.). Smo: Ö om Gräs. ÖU: 
Kullberget. — Ekshärad: Råberget (fertil). N. Finnskoga: Klitten.
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T rankil: Öge. — Block. Steril med angivet undantag. — Se Magnusson 
1931.

L. intricata. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. - 
Sten.

L. (Asp.) isidiala H. Magn. — NR: Mjönäs, block i hage (fertil). Su: 
V om Askerud, strandhäll (steril). — St. Kil: Årnäs, strandklippa (steril). 
— Samtl. fynd !Magn.: f. inferior H. Magn.

L. (Asp.) lacustris. — Täml. allmän i kärnområdet. — F. ö. känd från: 
Nyed. St. Kil. Trankil. — Uppträder ngn gång på lokaler utan anknyt
ning till vattensamling i en reducerad, svagare färgad form.

L. (Asp.) laevata. — Mf: S om Hästgräsåsen (IMagn.: f. pallidior FL 
Magn.); NÖ om L. Örtjärn; Ö om Munkfors bruk (IMagn.). — Lodytor 
och blocksidor. Se Magnusson 1939.

L. leptyrodes. — Mf: Munkerud, gråal (IMagn.).
L. (Asp.) leucophyma. Mf: Bryngelstorpsberget, lodyta (IMagn.; dåligt 

utbildad). — Su: Ö om Borgeby, lodyta. St. Kil: S om Prästhamna, 
strandhäll. V. Fågelvik: N-exp. strandklippa S om kyrkan. - Steril.

L. (Asp.) morioides. — Su: S om Ängen, block.
L. (Plac.) muralis. — Ej allmän i kärnområdet. Antecknad i: Mf. - 

ÖÄ. ÖU. — Frykerud. Färnebo. Lysvik. Trankil. V. Fågelvik. — 
Hällar vid gårdar och stränder. Säkerligen flerstädes.

L. (Asp.) phaeops. — Mf: V om Tranhem, skuggig lodyta; Uggelberg, 
sipperyta (IMagn.). — NR: Ö om Mjönäs, skuggig lodyta. Smo: Porsmyr- 
berg, lodyta. — Y. Ämtervik: SÖ om Gravstad, lodyta.

L. pinaslri. — Mf: Kalvbergsåsen; Ransäterstorp. - Gran. Båda IMagn. 
Möjligen förbisedd på andra lokaler.

L. piniperda. — Mf: Munkerud, tall (IMagn.).
L. polglropa. — Sannolikt allmän. — Mf: Berget, stenmur (IMagn.: v. 

carneorufa Räs.).
L. pulicaris. — Mf: Gersheden (IMagn.); Ransbacka. — Troligen fler

städes. — Lignum. Den närstående och snarlika L. coilocarpa ej säker i 
mitt område.

L. rugosella. — Trol. täml. allmän i kärnområdet, liksom sannolikt 
även annorstädes. — Asp.

L. rupicola. Mf: Bryngelstorpsberget; Ransäters kyrka. NR: Skym- 
näsklätten. ÖU: NV om Björntorp; Kullberget; Svarthålsberget. — Fry
kerud: kyrkan. Ned. Ullerud: Gårdsberget; Ö om Syrsjön. N. Finn
skoga: Höljesberget. Trankil: holme utanför Grunnerud, strandblock 
(osäker, C +?). V. Fågelvik: kyrkan. — Lodytor, murar etc. Ofta sparsam.

L. saligna. — Mf: Munkerud, lignum (IMagn.).
L. (Asp.) sanguinea. — Mf: S. Boråshöjden, block (IMagn.). — Se 

Magnusson 1937.
L. sarcopis. — Mf: Ransbacka, lignum (IMagn.). — Su: Ängen, lignum 

(sannolikt hithörande).
L. subfuscata. — Mf: Boråskullen, asp (IMagn.); NÖ om N. Boråshöjden, 

rönn (IMagn.; best. osäker).
L. subrugosa. — Trol. ej sällsynt i kärnområdet. — Dessutom noterad 
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i: Gustav Adolf. V Fågelvik. V. Ämtervik. Älvsbacka. — Asp m. fl. 
trädslag.

L. tristicolor. — Mf: Bryngelstorpsberget (IMagn.); V. Sundtjärnsberget.
— Lodytor. Steril. Se Magnusson 1931.

L. umbrina. — Mf: Ransäter, vägsten (! G. Kjellmert).
L. varia. — Sannolikt allmän i kärnområdet liksom annorstädes. — 

Mest på lignum.
L. (Asp.) verrucigera. — Täml. allmän i kärnområdet, sannolikt även 

annorstädes. — Sten.
Ochrolechia androgyna. — Sannolikt allmän i kärnområdet liksom även 

annorstädes. — Sten och bark. Steril. Några insamlingar ! Magn. eller ! Almb.
O. arborea (Kreyer) Almb. — Mf: Ö om Munkfors bruk, gråal (!Almb.; 

steril). — Se Almborn 1952.
O. frigida. — Mf: Bryngelstorpsberget, block (IMagn.; steril). — Smo: 

Ö om Gräs, N-exp. häll (fertil; rikt bestånd).
O. geminipara. — Mf: Björnberget (IMagn.); Bryngelstorpsberget; NÖ 

om Boråshöjden. — Su: N om Annefors; V om Hällsjön; N om Spiktorpet, 
ÖU: Ö om Gällviksberget. — Brattfors: N om Svartå, V-stup vid landsv. 
Ekshärad: Råberget. Färnebo: vid St. Mörtsjön. Gustav Adolf: Knä
berg. N. Finnskoga: N om Höljes; Klitten. — Block med mossa. Steril.

O. microstictoides Räs. (syn. Pertusaria silvatica H. Magn.). — Allmän 
på tall. — Mf: S. Boråshöjden, björk; N om N. Boråshöjden, rönn; Y. 
Haget, grankvist (fertil: två små ap.). — Steril med angivet undantag. Se 
Almborn 1952.

O. pallescens. — Mf: Björnberget, asp; Bryngelstorpsberget, asp; N. 
Skälltjärnsberget, murkn. sälg; Ö. Haget, lignum. — Smo: Lisselberget, 
torr rönn; Sångensberget, asp. — Gustav Adolf: Knäberg, asp. V. Ämter
vik: SÖ om Gravstad, asp.

O. subviridis (Höeg) Erichs, (syn. Pertusaria s.). Karlstad: Borg- 
mästarholmen, ek. — Se Almborn 1952.

O. tartarea. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. — 
Över mossa etc. på berg. Fertil eller steril.

Icmadophila ericetorum. — Som föreg. art. — Fuktig mossa, jord och 
över på lignum.

Lecania cyrtella. — Mf: Ransätershöjden, asp. — Sannolikt förbisedd. 
L. cyrtellina. — Mf: S om kyrkan, sälg (IMagn.: best. tveksam). — St. 

Kil: kyrkan, ask (IMagn.).
L. dimera. — Su: V om Torsätra, asp. ÖU: Rud, asp.
L. syringea. — Mf: Munkerud, asp; Ransäterstorp, grangrenar (IMagn.).

— NR: Näset, asp; Skymnäsklätten, asp. ÖU: Örtenbråten, ask. — Lys vik: 
Åsegård, asp.

Haematomma coccineum. — Allmän i kärnområdet. — Dessutom i: 
Ned. Ullerud. Nyed. St. Kil. Trankil. V. Fågelvik. — Lodytor, över- 
lutor. Steril eller fertil. V. ochroleucum eller v. porphyrium, stundom båda 
tillsammans, den förstn. dock den vanligaste.

H. elatinum. — Allmän på gran, ofta ymnig. Mf: N om Sundtj., gran i 
skuggig V-brant (fertil). — F. ö. steril.

H. ventosum. — Täml. allmän i kärnområdet. — Även noterad i:
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Brattfors. Dalby. Ekshärad. Ned. Ullerud. N. Finnskoga. Nyed. 
Trankil. — Klippor.

Phlyctis agelaea. — Mf: Ransätershöjden, sälg. — ÖU: Ö om Hällekil, 
lönn. ÖÄ: Sund, ask i skog.

Ph. argena. — Allmän. Steril utom Su: Fåfängan, klibbal.
Candelariella aurella. — Mf: Munkerud, cementstolpe (!Magn.). — Su: 

cement i trädgård vid »Flotell Nilsson» (! Degel.). — Ned. Ullerud: kyrkan, 
stenstolpe (! Degel.).

C. vitellina. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. — 
Sten.

C. xanthostigma. — Ofta noterad på landsvägsträd etc. Mest steril.
Mf: Gersheden, lönn (fertil); Fledås, d:o (d:o).

Candelaria concolor. — Mf: Ransberg, lönn (IMagn.: f. citrina); V. Ängen, 
murken hägg. Steril.

Parmeliopsis aleurites. — Trol. täml. allmän på tallbark och lignum (gärna 
torrtallar). I regel steril. Fertila fynd: Mf: Bliberget; Storberget. — ÖÄ: 
Y om Kampebrobacken.

P. ambigua. — Allmän. — Lignum, bark och sten.
P. hyperopta. — Som föreg. art.
Parmelia acetabulum. — Täml. allmän i kärnområdet. — Dessutom i: 

Alster (medd. FIt). Gräsmark. Karlskoga (medd. Ht). Kila (d:o). 
Kristinehamn (d:o). Nyed (d:o). Segerstad. V. Ämtervik. Mest 
på lönn, även på asp, alm, ek, lind och hästkastanj.

P. aspera Mass. (syn. P. exasperata). - Trol. allmän i kärnområdet, 
liksom även annorstädes. — Mest på asp, även på lönn, lind, ask, syren, 
sälg.

P. Bitteriana. — Täml. allmän. Mest på tall. Steril (ett apotheciefynd se 
nedan). — Mf: Åmberg, gran. — Smo: Ffaftersbol, en (fertil: ett ap.).

P. centrifuga. — Allmän. Tillägg till lokalförteckningen hos FIasselrot 
1953: NR: Borberget (v. dealbata). Su: N om Annefors (d:o); Ö om Tjusters- 
by (d:o). ÖU: N om Hacka (d:o). — Ekshärad: p. 225 N om Berga (d:o); 
vid S stranden av Gröcken (d:o). S. Finnskoga: N om Letten (d:o). V. 
Fågelvik: Ö om kyrkan, strandhäll (hf.). — Var. spars. bland hf.

P. conspersa. — Täml. allmän i kärnområdet. — Dessutom i: Färnebo. 
Ned. Ullerud. St. Kil. Trankil. V. Fågelvik. - Sten.

P. disjuncta Erichs, (syn. P. granulosa Lynge). — Trol. allmän i kärn
området liksom även annorstädes. — Sten.

P. exasperatula. — Såsom steril allmän. — Mf: Munkerud, asp (fertil); 
Ransäters kyrka, lönn (d:o). — Gräsmark: kyrkan, lind (d:o). Holmedal: 
kyrkan, asp (d:o).

P. fraudans. — Till de hos Hasselrot 1953 publicerade lokalerna kan 
tilläggas: Mf: Munkerud, åkerblock; N. Stensdalen, häll; Åtorp, block; Ö. 
Ängen, block. — ÖÄ: Sund, block. S. Finnskoga: kyrkan, stenmur, rikl. 
— Steril.

P. fuliginosa. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. 
Steril eller fertil. Hf. på lodytor etc. V. laetevirens den vanl. formen på 
bark, ngn gång även uppträdande på sten; oftare fertil än hf.

P. furfuracea. — Mf: Berget, rönn (v. soreumatica); N. Boråshöjden, 
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björk i mosse (d:o). — NR: Ö om Mjönäs, björk i V-brant (d:o). —Var. 
spars. och steril. Hf. allmän och ofta fertil.

P. incurva. — Täml. allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. 
— Mest lodytor. Ngn gång fertil.

P. intestiniformis. — Mf: Gleberget; S om Kusmyren; S. Boråshöjden. — 
NR: SÖ om Höje. Su: Tossebergsklätten (fertil). — Dalby: Barberget, 
klippkrön (beståndsbildande över vidsträckta ytor, rikt fertil). Ekshärad: 
Ö om Buråsen. N. Finnskoga: Klitten. — Hällar. Steril med angivna 
undantag. Här meddelade lokaler utgör tillägg till de hos Hasselrot 1953 
publicerade.

P. isidiotyla. — Mf: Ransäters kyrka, lodyta av stenmur. — Su: kyrko
gårdsmuren (medd. Ht: 1935 Ht); Torsby, block. ÖÄ: Sund, block. ÖU: 
Bergsby, block (fertil); Edeby, klippa vid landsv. — By: Björud, sten- 
gärdesg. vid landsv. (medd. Ht: 1935 Ht); Vilan, Ö-exp. klippa vid Byälven 
(d:o: 1935 Ht). Karlskoga: St. Strömtorp, stengärdesg. vid landsv. (d:o: 
1935 Ht). Lysvik: prästgården, strandblock. Trankil: V om Hällslund, 
strandhäll (fertil). V. Fågelvik: kyrkan, stenmur. — Steril med angivna 
undantag på mina fyndorter.

P. Mougeotii. — Su: V om Askerud; Jon Bengtsätern; Ö om Tjustersby; 
V om Torsätra. Smo: Djupdalen. — Trankil: Grunnerud, vid stranden.

Block, mest på lodytor. Steril.
P. olivacea. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. — 

Mest björk, även al, sälg, asp.
P. omphalodes. — Som föreg. art. — Sten. Fertil eller ofta steril. De 

m. I. m. gråbåliga formerna allmännast.
P. panniformis. — Mf: Tranhem, lodyta (fertil). — Såsom steril sannolikt 

allmän.
P. pertusa. — Mf: NV om Boråskullen; Älgfallberget. — Skuggiga lod

ytor. Steril.
P. physodes. — Mycket allmän. — På skiftande substrat. Här och där fertil.
P. pubescens. - Mf: Ö. Haget. — Su: V om Hällsjön; Ö om Tjustersby. 

ÖÄ: Vargkleven. — Dalby: Barberget. Trankil: S om Grunnerud. V. 
Fågelvik: Ö om kyrkan. — Exp. klippytor. Steril. Anförda lokaler med
delas som tillägg till lokalförteckningen hos Hasselrot 1953.

P. pulla. — Sannolikt täml. allmän. Funnen i: Mf. — Su. ÖÄ. — Gustav 
Adolf. Trankil. V. Fågelvik. Hällar.

P. saxatilis. — Allmän. — Sten.
P. sorediosa Almb. — Trol. allmän i kärnområdet liksom även i andra 

områden. — Sten.
P. stenophylla. — Mf: Munkf. kraftst. — ÖÄ: SV om Bössviken. --Tran

kil: Grunnerud. V. Fågelvik: nära kyrkan. — Exp. klippor. Sannolikt 
flerstädes, men uppenbart sällsyntare än P. conspersa.

P. stygia. — Allmän. — Sten.
P. subargentifera. — Mf: Munkerud, lönn; Åmberg, d:o. — Su: vid kyrkan, 

rönn och asp (medd. Ht: 1935 Ht). Ö U: vid väg till Gersviken, ask; Nordsjö, 
lönn. — Karlstad: Herrgården, alm (medd. Ht: 1910 A. Hülphers). 
Ned. Ullerud: Mölnbacka, poppel. S eger st ad: kyrkan, lönn. S. Ny: kyr
kan, ask. Väse: kyrkan, ask. — Steril.
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P. subaurifera. — Mf: Gersheden, asp (fertil). — I sterilt tillstånd allmän.
P. sulcata. 1 sterilt tillstånd allmän. Flerst. även funnen fertil. 

Björk, rönn, asp, gråal.
P. tiliacea. — ÖU: Nyckelby, rönn vid landsv. (steril). — Gräsmark: 

kyrkan, lind (d:o).
P. tubulosa. —- Mf: Kärr, aspkvist; Y. Ängen, lignum; Åmberg, gran. 

ÖU: Nordsjö, asp. — Samtl. här anförda fynd fertila (enstaka eller få ap.); 
f. ö. allmän såsom steril.

P. vitlata. — Täml. allmän på skuggiga lodytor, stundom beståndsbil- 
dande, ej sällan fertil.

Cetraria chlorophylla. — Mf: Munkfors bruk, björk (fertil); Ransäters 
kyrka, d:o (d:o). - — Förekommer allmänt steril.

C. commixta. — Trol. allmän i kärnområdet. — Dessutom noterad i: 
Dalby. N. Finnskoga. Nyed. — Sten.

C. crispa. Trol. täml. allmän i kärnområdet liksom även annor
städes. - Hällmark. Steril eller fertil.

C. Delisei. — Ej allmän i kärnområdet. Närmare om artens utbredn. 
hos Hasselrot 1953, till vilken framställning intet finns att tillägga.

C. glauca. Mycket allmän på div. substrat. Flera fertila fynd noterade.
C. hepatizon. — Mf: Björnberget, block (steril); Bryngelstorpsberget, 

block, (fertil). — Dalby: Barberget, hällar på krön (upp till två dm breda 
men endast sterila ex.). Ekshärad: vid Gröcken, strandblock. Gräsmark: 
Timbonäs, exp. stengärdesg. (medd. Ht: 1938 Ht). Rämen: Riskasberget, 
exp. hällar på krönet (d:o: 1946 Ht).

C. islandica. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. 
— Marken; en gång iakttagen på stambas av en.

C. juniperina. — Färnebo: Limön i sjön Långban, en och mossa. 
Förgäves eftersökt i landskapets övr. delar.

C. nivalis. — Mf: Björnberget, klipphylla. — Su: V om Askerud, klippa. 
ÖU: S om Kvarnbråten, strandklippa. — Dalby: Barberget, hällar på 
krön. Ekshärad, p. 225 N om Berga, häll. N. Finnskoga: Klitten, block 
(fragment); N om Höljes, blockmark. Trank il: holme utanför Grunnerud, 
häll. — Steril. Anförda fynd kompletterar lokalförteckningen hos Hassel
rot 1953.

C. norvegica. — Mf: Björnberget (! Degel.); S om Hästgräsåsen; N om 
Långtjärn; N. Boråshöjden; Y om Svarttjärn; Syningsberget (rikt bestånd); 
Älgfallberget; S om Ö. Haget. — Su: N om Spiktorpet. Sm o: V om S. 
Långtjärn. — Endast på lodytor och steril. Förgäves eftersökt på gran i 
området för här meddelade fynd. Artens nordiska utbredning är senast 
kartlagd hos Ahlner 1948, där ett väl markerat utbredningsbälte fram
träder över bl. a. norra Värmland med förekomster övervägande på gran. 
De av mig ovan redovisade fynden kompletterar Ahlners lokalförteckning 
och ansluter täml. oförmedlat till nämnda bälte. Emellertid kan tydligen 
enl. ovan en anmärkningsvärd avvikelse i fråga om substratval konstateras. 
Om detta motsatsförhållande är verkligt — vilket finns grundad anledning 
förutsätta — skulle därmed antydas, att gränsen mellan de båda med hän
syn till substratvalet olikartade utbredningsområden, som Degelius (1935) 
har urskilt, skulle förlöpa någonstans över mellersta Värmland. För hypo- 
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tesen om en sådan gräns talar också likartad ståndortsdifferentiering hos 
en annan av de i Värmland uppträdande oceaniska lavarna, nämligen 
Alectoria bicolor (jfr nedan). Orsakssammanhangen må diskuteras av den 
därtill skickade. I varje fall synes ej brist på potentiella ståndorter av det 
ena eller andra slaget därvid kunna förebäras som förklaringsgrund.

C. pinaslri. — Mf: SV om Bengtsbol; Storberget. — Su: V om Hällsjön. 
ÖÄ: V om Kampebrobacken, torrgran. ÖU: N om Hacka. — Sten där ej 
annat anges. På här meddelade lokaler fertil (ap. enstaka eller få). I sterilt 
tillstånd allmän på div. Substrat.

C. sepiricola. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. — 
Bark (mest björk) och lignum.

Evernia prunastri. — Mf: Berget, rönn (v. soralifera; steril). — Hf. all
män, stundom fertil.

Alectoria bicolor. — Mf: Bryngelstorpsberget; Lillberget; Storberget; SÖ 
om Ö. Haget. — NR: Skymnäsklätten; SÖ om Höje; Loviseberg. Smo: 
Ö om Gräs. ÖU: vid Emsens S-ände. — Gunnarskog: Tranviken. N. 
Finnskoga: S om Klitten, gran i bäckravin (enst. ex.). — Lodytor, ibland 
av block (und. Finnskoga-lokalen). Steril. Utbredningskartor hos Degelius 
1935 och (för Värmland) hos Ahlner 1942. Substratvalet för mina fynd 
visar vid jämförelse med de av Ahlner (l.c.) redovisade iakttagelserna i 
detta avseende en klar tendens till avvikelse i samma riktning som enl. vad 
som ovan har utretts gäller för Cetraria norvegica.

A. implexa. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. 
Fertil i ÖÄ: p. 148 V om Kampebrobacken, gran. F. ö. steril. Bark och 
lignum; ej iakttagen växande på sten.

A. jubata. — Som föreg. art. — Bark, lignum och sten. Steril.
A. nadvornikiana Gyel. (syn. A. cdtaica (Gyel.) Räs.). — Mf: SÖ om 

Ö. Haget, lodyta och gran (!Ht; på lodytan med A. bicolor). — Steril. 
Utbredningskarta hos Ahlner 1948.

A. nidulifera. — Mf: Bryngelstorpsberget, lodyta (fertil: ett ap.). — I 
sterilt tillstånd allmän på såväl bark (mest tall) som sten (lodytor) och 
lignum. Utbredningskarta hos Ahlner 1948.

A. sarmenlosa. Mf: N om Bäcken, gran (v. sorediosa; steril; lokalt rikl. 
med hf.). Hf. allmän, ofta ymnig och fertil. Utbredningskarta hos Ahl
ner 1948.

Cornicularia aculeata. — Trol. täml. allmän i kärnområdet. — Dess
utom i: Gustav Adolf. Nordmark. Nyed. Trankil. Hällar. Fertil i 
Mf: Tjärnmossen, eljest steril.

Ramalina calicaris. — Sannolikt täml. allmän i kärnområdet, förmodl. 
även annorstädes. - Lövträdsbark.

R. farinacea. Täml. allmän i kärnområdet. — Dessutom antecknad 
i: Blomskog. Segerstad. Trankil. V. Fågelvik. Älvsbacka. — Bark. 
Några fertila fynd föreligger.

R. fcistigiata. — Noterad i: Mf. — Smo. — V. Fågelvik. — Utan tvekan 
att finna även annorstädes.

R. fraxinea. — Täml. allmän i kärnområdet. — Därjämte noterad i:
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Ned. Ullerud. V. Ämtervik. Älvsbacka. — Lövträdsbark. Säkerligen 
flerstädes.

R. obtusata. — Mf: Åmbergsängen, lignum (steril).
R. pollinaria. — Trol. täml. allmän i kärnområdet. — Därutöver i: 

N. Finnskoga. Nyed. V. Fågelvik. — Lodytor; ett fynd på bas av lind 
(Nyed: kyrkog.). Steril.

R. sinensis Jatta (syn. R. landroensis Zopf). — Su: Gettjärnsklätten. 
Sm o: Gräsberg. ÖU: Brännvinstorp (! Magn.). — Asp. Se betr. bl. a. no
menklaturen Magnusson 1955.

R. subfarinacea. — Trankil: ö utanför Grunnerud, fågeltopp (steril).
R. thrausta. — Mf: Ransätershöjden; V om Tjärnmossen. — Gran. Steril. 

Arten behandlad hos Ahlner 1948, bl. a. med utbredningsuppgifter för 
Värmland.

Usnea comosa. — Mf: Uggelberg, gran (fertil). — Smo: Tråberg, björk 
(fertil). — Som steril trol. allmän.

U. dasypoga. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. 
Mest barrträd. Steril eller (på ett tiotal lokaler) fertil.

U. glabrescens. Mf: Syningsberget, björk (IMagn.; steril).
U. hirta. Mf: Gersby, tallar på mosse (lokalt rikt fertil); Munkerud, 

tall (ett par fertila ex.). Allmän såsom steril.
U. longissima. - Mf: NV delen SÖ om S. Gräsåsen, på ca 10 medelstora 

granar i ngt fuktig, svagt mot N sluttande skogsmark. — ÖU: V om 
Vågsjön, på ett par äldre granar. Steril. Den sistnämnda lokalen är 
upptäckt av P. Geholm, som har publicerat här meddelade fynd (Geholm 
1960). Bilden (l.c.) av laven (foto P. Geholm) är tagen på den förstnämnda 
lokalen. Vid gemensamt besök på lokalen vid Vågsjön efter publiceringen 
konstaterades, att den var belägen på Ulleruds-sidan av sockengränsen, 
ehuru nära denna. Artens utbredning etc. är behandlad hos Ahlner 1948.

Protoblastenia rupestris. — Färnebo: Limön m. fl. öar i sjön Långban, 
urkalk.

Blastenia leucoraea. — Färnebo: ön Ö om Malmön i sjön Långban, över 
mossa på urkalk.

Caloplaca aurantiaca. ----- Täml. allmän i kärnområdet. — Även an
tecknad i: Blomskog. Trankil. V. Fågelvik. Asp. Sannolikt ferstädes.

C. cerina. — Mf: Berget, bas av lönn (v. anthracina). — Flf. trol. allmän.
C. cerinella. — Mf: Berget, lönn; Geijersgården, lönn (IMagn.). — På 

stammarna; jfr Degelius 1939.
C. chlorina. — Mf: Berget, stenmur (IMagn.); »Laxholmen» vid Munk

fors bruk, cementmur.-NR: Loviseberg, bas av lönn (! Magn.: best. osäker).
C. ferruginea. — Su: Snipan, asp. ÖU: Råtorp, d:o. Sparsam. Ang. 

artavgränsning mm se Magnusson 1944.
C. fesliva. — Täml. allmän i kärnområdet, trol. även annorstädes. - 

Lodytor, huvudsaki. på hyperit.
C. lamprocheila. — Mf: Berget, stenmur (! Magn.); Munkf. kraftst., strand

klippa. — ÖU: ö i V. Örten, strandhäll. — Ekshärad: Storjangen, strand
block.
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C. lithophila H. Magn. — Mf: Högheden, cementstolpe (IMagn.). — 
Sannolikt flerstädes.

C. (Gasparrinia) obliterans. — ÖU: Torsberget, överluta nära vattnet 
(steril).

C. obscurella. — Mf: Geijersgården, lönn (IMagn.). — ÖU: Mölnbacka, 
gammal ek. — Vid stambaserna.

C. pyracea. — Sannolikt täml. allmän i kärnområdet. Utbredningen 
där och annorstädes ej närmare känd.

C. subpallida H. Magn. — Su: Gettjärnsklätten, klippa. ÖU: Bergsby, 
klipphylla (IMagn.). — Trankil: Grunnerud, strandklippa (sannolikt hit
hörande). — Se Magnusson 1945 6.

Xanthoria candelaria. — Noterad i Mf och Ned. Ullerud men sannolikt 
betydligt vanligare. — Bark och lignum. Steril.

X. fallax. — Mf: Hedås, block i betesmark (steril). — Färnebo: Saxå- 
hyttan, lind (fertil). Väse: Hammar, lönn (fertil). Älvsbacka: Östanås, 
lind (steril).

X. parietina. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes.
— Mest asp, även tillf, andra träd, lignum och sten.

X. polycarpa. — Sannolikt täml. allmän i kärnområdet, kanske även 
annorstädes. —- Bark och lignum.

Buellia aethalea. — Mf: Ransäters kyrka, stenmur (IMagn.).
B. alboatra. — Millesvik: kyrkan, ask (cf. f. leucocelis).
B. badia. — NB: Loviseberg, lodyta av block i hällmark. — Eskilsäter: 

Gaperhult, strandklippa. Trankil: Grunnerud, d:o.
B. disciformis. — Mf: Ransätershöjden, gammal sälg (IMagn.: v. tri- 

phragmia (Nyl.) Th. Fr.). — Arten torde vara allmän, ofta som v. leptocline 
(Nyl.) (från ett par lokaler IMagn.).

B. griseovirens (Turn. & Borr.) Almb. (syn. B. betulina). — Sannolikt 
täml. allmän i Mf, förmodl. även annorstädes. Ett par fertila fynd från Mf, 
f. ö. steril. Bark, mest av rönn.

B. leptocline. — Mf: Björnberget, block (IMagn.); Boråskullen, lodyta; 
Bryngelstorpsberget, d:o (IMagn.); nära Småpottorna, lodyta av block. - 
Samtl. fynd tillhör f. Mougeotii.

B. punctiformis. — ÖU: V om Nordsjö (»Hagberget»), lodyta (v. aequata).
— Karlstad, Värmlands regementes kasernområde, tallbas (IMagn.: v. 
chloropolia). St. Kil: Ekenäs, stenmur (IMagn.: v. aequata). — Hf. täml. 
allmän på bark och lignum.

B. sororia. —• Mf: Gersheden, vägsten (IMagn.: best. ngt oviss). — NR: 
Bogerud, vägsten (IMagn.).

B. spuria. — Mf: Bryngelstorpsberget, block (IMagn.); S. Skalltjärns- 
berget, lodyta.

Rinodina archaea. — Mf: Gersheden, lignum (f. cinerascens H. Magn.); 
Munkerud, lignum (IMagn.: f. cinerascens); samma lokal (IMagn.: f. paupera 
H. Magn.); S. Boråshöjden, gråal (IMagn.: f. paupera). — Su: Klockarsäter, 
sälg (cf. f. paupera). ÖÄ: Vargkleven, asprot (IMagn.). Holmedal: kyrkan, 
bas av lind. — Se betr. bl. a. artens variabilitet Magnusson 1947.

R. confragosa. — Täml. allmän i kärnområdet. — Funnen dessutom i:
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Brattfors. Ekshärad. Gustav Adolf. Ned. Ullerud. Nyed. V. Fågel
vik. — Mest lodytor.

R. diplocheila. — Mf: N om L. Örtjärn, lodyta (IMagn.); Sveperbäcks- 
berget, d:o. — Trankil: S om Grunnerud, överluta (IMagn.).

R. exigua. Lys vik: Åsegård, ek i åker.
R. laevigata. — Mf: nära Ransäters kyrka, björk (IMagn.); N om L. 

Örtjärn, aspkvistar (artbest. osäker). - Ny: Fiskevik, aspkvistar (d:o). 
Ytterligare — ofta fragmentariska - förekomster av Rinodina-ex. på asp
kvistar kan möjl. delvis hänföras hit. De hos Magnusson 1947 anförda 
artskiljande sporkaraktärerna förekommer, tycks det mig, ofta blandade i 
samma apothecium (olika åldersstadier?).

R. milvina. — Mf: Ransäters kyrka, stenmur (! Magn.). — ÖU: Skavåsen, 
häll.

R. pyrina. — Mf: Gersheden, lönnkvist (!G. Kjellmert); N om L. Or
tjärn, aspkvist (tillsammans med cf. R. laevigata). Jfr ovan under sist
nämnda art.

R. sophodes. — Mf: N om L. Örtjärn; Ranå tegelbruk. — Su: Snipan. 
ÖU: Förby. — Trankil: Grunnerud. — Aspkvistar, i regel spars. Kanske 
ibland förväxlad med andra Rinodina-arter, t. ex. R. laevigata och R. pyrina. 
Jfr ovan.

Physcia aipolia. — Trol. allmän i kärnområdet liksom även annor
städes. — Asp, ask, sälg, lind.

Ph. ascendens. — Konstaterad i: Mf. — Su (! Degel.). Gräsmark 
(! Degel.). Lövträdsbark. Steril. Trol. betydligt allmännare.

Ph. caesia. — Täml. allmän i kärnområdet. Dessutom i: Färnebo. 
Karlstad. Trankil. V. Fågelvik. V. Ämtervik. Sten. Därjämte en
staka fynd på alm och ask. I regel steril, men några fertila fynd föreligger.

Ph. ciliata. — Täml. allmän i Mf. — F. ö. ej noter, av mig. Asp.
Ph. dubia. — Mf: Munkf. kraftst., lodyta (fertil). Su: Y om Askerud, 

sten (fertil). I sterilt tillstånd sannolikt täml. allmän i eutrof miljö, även 
på bark (alm, ask).

Ph. endococcina. — Su: Jon Bengtsäter, block i bäckfåra. ÖÄ: V om 
Kampebrobacken, strandblock. — Ö. Fågelvik: kyrkan, låg häll i slutt
ning mot landsv. Rämen: Rämshyttan (medd. Ht: 1866 Jon. Lagergren).

Enl. muntl. uttalande av Degelius ej egen art utan form av Ph. litho- 
todes, en art som jag f. ö. ej själv noterat från Värmland.

Ph. grisea. — Mf: Geijersgården, lönn (ff. alphiphora och farrea); Åmberg, 
lönn (fertil). ÖU: Hällekil, lönn (fertil); kyrkan, björk (d:o); Nyckelby, 
ask (d:o). — St. Kil: kyrkan, alm (d:o). Såsom steril allmän på eutrof 
bark.

Ph. nigricans. — Mf: Ransberg, ask. — Su: trädgård vid »Hotell Nilsson», 
cement (I Degel.); kyrkogården, asp (medd. Ht: 1935 Ht). — Steril.

Ph. orbicularis. — Täml. allmän i kärnområdet. — Även antecknad i 
Älvsbacka. — Lövträdsbark. I regel fertil. Trol. flerstädes.

Ph. pulverulenta. — Su: V om Askerud, asp (f. angustata). — Ned. 
Ullerud: Sjötorp, lönn (cf. f. venusla). — F. ö. i varierande typer trol. 
allmän.

Ph. sciastra. — Sannolikt täml. allmän i kärnområdet. — Dessutom 
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konstaterad i: Färnebo. N. Finnskoga. St. Kil. Trankil. V. Fågelvik. 
— Sten i fuktiga lägen. - Fertil eller steril.

Ph. stellaris. — Täml. allmän i Mf. - Antecknad i Trankil. Utbred
ningen i övrigt ej känd. Tycks föredra finare grenar och kvistar.

Ph. tenella. — Allmän i kärnområdet, sannolikt även annorstädes. — 
Asp (vanligast), lönn, ask, sälg, alm, lind. I regel fertil.

Ph. teretiuscula. — Mf: Ransäters kyrka, stenmur (!G. Kjellmert). — 
Y. Fågelvik: kyrkan, stenmur. — Steril.

Ph. Wainioi Ras. (syn. Ph. caesiella). — Frykerud: kyrkan, stenmur. 
Gräsmark: vid Kymmens strand, block (!G. Kjellmert; steril). St. Kil: 
kyrkan, stenmur (steril).

Anaptychia ciliaris. — Sannolikt täml. allmän i kärnområdet. — F. ö. 
noterad i: Blomskog. Nyed. Y. Fågelvik. Älvsbacka. — Bark, sällan 
sten. I regel fertil.

Lepraria aeruginosa. — Mf: Allmänningen, gran (! Almb.). — Holmedal: 
kyrkan, lind (rikl.). — Steril. Säkerligen flerstädes.

L. candelaris. — Måhända allmän på gran. Noterad på åtskilliga lokaler i: 
Mf. — NR. Su. ÖU. — Dalby. — Steril.

L. chlorina. — Sannolikt ej sällsynt under överlutor av block etc. Känd 
från: Mf. — Su. St. Kil. N. Finnskoga. — Steril.

Åtskilliga insamlingar är endast m. 1. m. approximativt bestämda till 
arten och har därför försiktigtvis ej medtagits i lokalförteckningen ovan. 
De av dessa arter, som uteslutande representeras av dylikt osäkert material, 
anföres i sammandrag här nedan. Belägg förvaras i mitt eget herbarium, 
i ett stort antal fall dessutom i herb. Magn. Verrucaria laevala, V. umbrinula, 
Dermatocarpon deminuens, D. meiophyllizum, Opegrapha atra, Pyrenopsis 
haemaleella, Lecidea dalslandica, L. hypopta, L. meiocarpa, L. porphyrospoda, 
L. satakunlensis, L. sparsilis, L. Vainioi, Catillaria chalybeia, C. elachista, 
Bacidia incompta, B. microcarpa, B. Naegelii, Rhizocarpon concentricum, 
Rh. lavatum, Rh. orphninum, Rh. reductum, Cladonia lepidota, Lecanora 
anopla, L. anoptiza, L. boligera, L. gibbosula, L. Hageni, L. hypoptoides, L. 
intrudens, L. obscurata, L. obscurella, L. paroptoides, L. symmidiza, Lecania 
erysibe, Rinodina lecideoides.

231

Tillägg.

Egna fynd.

(Med asterisk markerade arter är helt nytillkomna för landskapet.)
Didy media punctiformis. — N. Finnskog a.
*Leplorhaphis atomaria. — Ö U: N om Björntorp, asp.
Chaenolheca brunneola. — S. Finnskoga.
Ch. melanophaea. — N. Finnskoga: Klitten (! Ht).
Ch. Irichialis. — S. Finnskoga: N om Letten (tills, med Ch. brunneola). 
Mycocalicium praecedens. — Ekshärad: St. Ekesberget. N. Finnskoga: 

Klitten.
*Calicium quercinum. — Ned. Ullerud: Mölnbacka, gammal ek vid 

landsv.
So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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C. salicinum. — NR: N om Björkholmen (»Linnera»), lind.
Embolidium italicum. — ÖU: Ö om Mansäter (»Buberget»), lignum
(björk).
Arthonia didyma. — Dalby: Klarabro, torr gråal. Trankil: S om Öge, 

asp.
Opegrapha lichenoides. — Ned. Ullerud: Mölnbacka, alm.
Gyalecta gloeocapsa. — Smo: Lisselberget, jord i rotvälta. — Ekshärad: 

St. Ekesberget, rotvälta.
Collema occultatum. — V. Fågelvik: vid Låssbytjärns S-ände, asp 

(v. occultatum).
C. subnigrescens. — Blomskog.
Leptogium subtile. — Ö U: Y om Bergtjärn, jord (! Degel.).
Pannaria pilyrea. — Ö U: Kullberget (! Degel.). — Steril.
*Sticta fuliginosa. — Mf: Ö om Skalltjärn (vid »K» i Kusmyren), över 

mossa vid bas av lodyta intill liten sumpig sänka (1962; ! Degel.). — Steril. 
Det första värmländska fyndet av denna hos Degelius 1935 behandlade 
och karterade oceaniska art, som dock därefter är funnen även på en lokal 
i Dalarne (Degelius, Märkligt lavfynd vid Styggforsen i Dalarne, Bot. Not. 
1940 sid. 285).

Peltigera scabrosa. — NR: Ålebyberget.
Lecidea (Bialora) albofuscescens. — Dalby: Klarabro.
L. (Biat.) botryosa. — NR: Borberget.
L. (Biat.) cyathoides. — Smo: Sångensberget, överluta. — Trankil: Öge, 

björk (v. corticola).
L. (Psora) demissa. — Dalby: Barberget, över mossa på lodyta.
L. (Biat.) lilhinella. — Ö U: Ö om S. Åstorp, överluta.
L. pantherina. — N. Finnskoga: Klitten, block.
L. subconfluescens. — Ö U: Örbäcken, block.
Calillaria denigrata. — Brattfors: Ö om Svartå, jord och lignum (rot

välta). Trankil: Öge, lignum.
C. globulosa. Trankil: kyrkogården, ek.
C. Griffithii. - Trankil: Öge, torr klibbal (cf. f. pallidiocarpa Erichs.).
*C. lenticularis. — V. Äm t ervik: sten (kyrkogårdsmuren).
*C. Neuschildii. — Ö U: V om Bergtjärn, björk.
C. prasina. — Ned. Ullerud: Gårdsberget, rönn.
Bacidia Beckhausii. — Ned. Ullerud: kyrkogården, lönn; Mölnbacka, 

alm.
*Toninia cumulata. — Dalby: Barberget, jord på häll.
T. squalida. — Trankil: V om Hällslund, förna på häll vid stranden.
Rhizocarpon cinereovirens. — S. Finnskoga: kyrkan, stenmur.
Rh. eupetraeum. — Ekshärad.
Rh. Oederi. — Trankil: Öge, strandblock (inblandning i Acarospora 

sinopica).
Rh. plicatile. — N. Finnskoga: N om Granhult, lodyta vid älvstranden.
Baeomyces carneus. — Smo: Sångensberget, häll.
Cladonia coccifera. — Mf: NÖ om N. Boråshöjden, häll (! Ht: f. ochro- 

carpia). — Smo: Sångensberget, häll (v. asolea).
*Cl. impexa. — Trankil: S om Öge, strandhäll. — Steril.
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Stereocaulon evolutoides. — Mf: NÖ om N. Boråshöjden, tunn jord på häll. 
Umbilicaria hirsuta. — Blomskog: Ed, sprängyta vid landsv. (steril). 
*Acarospora sinopica. — Trankil: Öge, strandblock.
Pertusaria coccodes. — Ö U: Örbäcken, asp.
P. leucostoma. — NR: Ålebyberget. — Dalby: Klarabro.
P. multipuncta. — S. Finnskoga: N om Letten, torr rönn.
P. protuberans. —N. Finnskoga: N. Lövberg.
P. rupestris. — Trankil: Öge, strandblock.
*Lecanora chloroleprosa. — Mf: S om p. 221 nära landsv. Munkfors- 

Sunne, öppen häll, 1958. — N. Finnskoga: Klitten, block, 1962 (! Degel.). 
— Sterila ex. från några andra lokaler hör sannolikt också till denna art.

L. (Aspicilia) intercedens. — St. Kil: Kammershöjden, strandklippa, 
1959 (steril).

*L. (Placodium) melanaspis. — Väse: kyrkan, sten i bäck, 1949.
L. (Asp.) morioides. — Trankil: Öge, strandklippa.
*L. subcarnea. — Trankil: Öge, strandblock (! Degel.).
Ochrolechia pallescens. — Dalby: Klarabro, grankvistar.
Cetraria norvegica. — Ekshärad: St. Ekesberget (steril).
Alecloria nadvornikiana. — Dalby: Barberget, gran och torrak (steril). 
*Ramalina siliquosa. — Trankil: Öge, bas av strandblock (ett sterilt 

men f. ö. välutvecklat bestånd).
Caloplaca lamprocheila. — Trankil: Öge, strandblock.
*Buellia atrala. — Dalby: Barberget, brant häll.
*B. scabrosa. — NR: Borberget. Smo: Gräsberg. — Ekshärad: höjd 

N om Berga. — Huvudsakligen på bål av Baeomyces, mot vilken Buellia- 
bålens gula färg vanl. tydligt avbryter.

Rinodina archaea. — N R: N om Björkholmen (»Linnera»), lind.
R. confragosa. — St. Kil.
Physcia teretiuscula. — Trankil: Öge, strandblock (steril).
Ph. Wainioi. — Nyed: kyrkogården, bas av lind.
Lepraria candelaris. — Ekshärad. Ned. Ullerud.

Fynd meddelade av T. E. Hasselrot.

Dermatocarpon fluviatile. — NR: Årås, stenar i Uvån (1897 H. A. Frö- 
ding). - Boda: Valfjällets SV-brant (1929 H. E. Johansson). Tveta: 
Östegård, stenar i bäck (1903 H. A. Fröding).

D. miniatum. — Kila. Skillingmark.
Collema subnigrescens. — Köla. Vitsand.
Leptogium sinuatum. — Su: Vitteby (1912 H. A. Fröding).
Massalongia carnosa. — Färnebo (1867 Joh. Lagergren).
Parmeliella corallinoides. — Vitsand (c. ap.).
P. microphylla. — Boda: Valfjällets SV-brant (1929 H. E. Johansson). 

Färnebo: branten vid p. 213,5 N om Långban; brant vid vägen 1 km 
NÖ om Långbanshyttan.

Pannaria pezizoides. — Boda (1929 H. E. Johansson). Ramen (1867 
Joh. Lagergren). Tveta (1906 H. A. Fröding).
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Lobaria pulmonaria. —• Fryksände. Gillberga. Holmedal. Kila. 
Nyed. S. Finnskoga. Vitsand.

L. scrobiculata. — Borgvik. Fryksände. Gillberga. Köla. N. Ny. 
Nyed. Nyskoga. Skillingmark. Stavnäs. S. Finnskoga. Töcks- 
mark. Vitsand. Östervallskog.

Peltigera horizontalis. — Borgvik. Gillberga. Gräsmark. N. Ny. 
Nyed. Skillingmark. Älgå.

P. praetextata. — Bogen. Färnebo. Nyed. Älgå.
P. rufescens. — Borgvik. Kila. Skillingmark.
Baeomyces roseus. — NR: Sörby, sandig mark (1897 H. A. Fröding). 

- Brunskog: Hästnäset (1958 F. Lundberg). Frykerud: Lene (1928 
H. E. Johansson). Karlstad (?): Svinbäcksskogen (1898 A. Hülphers). 
Tveta: Mossvik (1906 H. A. Fröding).

Cladonia alpicola. — Gillberga. Gåsborn. Kila. Svanskog. Älgå. 
Cl. cenotea. —Ekshärad. Gillberga. Gräsmark. Töcksmark. 
Umbilicaria fuliginosa. — Smo: ca 500 m N om vägskälet N om Duvnäs, 

vägsten, 1 ex. (1949 L. Hedlund); Långtjärn, vägsten, 1 lit. ex.
U. Nylanderiana. — Ekshärad: Hara, vägsten, 1 ex. (1958 T. Sundin). 
U. polyrrhiza. —Arvika landsförsaml. Brunskog. Eda. Gunnar- 

skog. Järnskog. Kila. Långserud. Rämen. Svanskog. Töcksmark. 
Väse. Älgå. Ö. Fågelvik.

U. puslulata. - By. Kila. Långserud. Svanskog. Ö. Fågelvik. 
Lecanora rupicola. — By: Vilan, Ö-exp. klippor vid Byälven. 
Parmeliopsis aleurites. — C. ap. i Töcksmark: Ö om Udden.
Parmelia Bitteriana. — Långserud: Stenbyn, stort block.
P. conspersa. — Alster. Bjurtjärn. By. Eda. Gillberga. Gräsmark. 

Gåsborn. Holmedal. Järnskog. Karlskoga. Kila. Köla. Långse
rud. Nyed. Rämen. Skillingmark. Svanskog. S. Råda. Töcks
mark. Älgå.

P. pulla. — By. Gillberga. Holmedal. Karlskoga. Kila. Skilling
mark. Svanskog.

P. stenophylla. — Gräsmark: Timbonäs, exp. stengärdesg. Kila: 
Strand, klippor vid Flarefjorden. Nyed: Laskerud, exp. stengärdesg. längs 
landsv. Skillingmark: Holmserud, berghäll. St. Kil: nära Lökene, 
stengärdesg.

Cetraria commixla. — Blomskog. Fryksände. Kila. Ned. Ullerud. 
Svanskog. Trankil.

Alecloria implexa. — C. ap. i Nyed: ca 1 km Ö om Lindfors, gran i gran
skog.

Cornicularia aculeata. — Borgvik. By. Grums. Karlanda. Kila. 
Rämen. Sillerud: Kjestad, mosse, c. ap. Svanskog. Töcksmark. 
Ö. Fågelvik.

Ramalina farinacea. — By. Gillberga. Holmedal. Karlskoga. 
N. Finnskoga. Nyed.

R. fastigiata. — Färnebo. Karlskoga. Nyed.
R. fraxinea. — Alster. Gillberga. Holmedal. Kila. Karlskoga. 

Nyed. Stavnäs.
R. pollinaria. — Färnebo (på sten).
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Physcia caesia. — By. Ölme c. ap. (1873 H. Falk).
Ph. ciliata. — Su (1910 A. Hülphers). Karlstad (1885 K. B. J. Fors

sell). Rämen (Joh. Lagergren).
Ph. lithotodes. — Rämen: Liljendal (1866 Joh. Lagergren).
Ph. sciastra. — Kila.
Ph. stellaris. — Su (1910 A. Hülphers). — Karlstad (1883 K. B. J. 

Forssell, 1899 A. Hülphers).
Anaptychia ciliaris. — Alster. By. Gillberga. Karlskoga. Tveta 

(1906 A. Hülphers).
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PLAGIOBRYUM DEMISSUM (HOPPE & HORNSCH.) 
LINDB. SUBSP. HULTENIT OCHI & H.PERSS., A NEW 

JAPANESE MOSS ENDEMIC.

BY

HARUMI OCHI1 and HERMAN PERSSON.1 2

Plagiobryum demissum was first reported from Japan by Ochi 
(1956), based on two packets of sterile material from Mt. Sonjo-dake 
in Nagano Pref. (prov. Shinano), Middle Honshu. In the same paper he 
stated: “It seems interesting that the above mentioned station is 
situated in the deciduous broad-leaved tree region, and not in the 
conifer zone.” After the report, some of the Japanese bryologists 
kindly sent him similar material from different places in Japan, too. 
A few packets of his collections such as “IT. (). 5944 and 7239” 
contained one or a few stems having capsules similar to those of 
Hulten’s material, which will be discussed below.

Some months before completing manuscripts of the monographic 
work on the Bryaceae in Japan and the adjacent regions (Ochi 1959), 
the outstanding Japanese moss specialist Noguchi had personally 
suggested to Ochi that the moss called P. demissum by Ochi might 
possibly be distinct from either P. demissum or P. zierii. But in the 
monograph Ochi has determined all Japanese material, which seems 
to be conspecific with those referred lirst to P. demissum, as P. 
demissum based on the following reason. The gametophyte, peristome 
and spores are quite similar to those of P. demissum reported or 
illustrated in Europe or North America. The other features of the 
sporophyte in general appear as if they were different: seta less 
curved, capsules nearly horizontal, longer and less arcuate with 
longer rostrate operculum. But fairly large differences are observed

1 Biological Institute, Tottori University, Tachikawa-cho, Tottori, Japan.
2 Naturhistoriska Riksmuseum, Paleobotaniska Avdelningen, Stockholm 50, 

Sweden.
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in the size and shape of capsules even in the same tuft (H.O. 5944): 
one is larger, about 6x1.1 mm with long rostrate and hooked oper
culum (I), but another one is somewhat more inclined, and smaller, 
about 4.4 xo.9 mm, with short conical or hardly rostrate operculum 
(ff). The latter capsule might resemble European or North American 
ones. In addition, pi. 341 (lower half) of Bruch, Schimper & Güm- 
bel’s Bryologia Europaea (1836-51) includes figures representing 
capsules not strongly arcuate and having short rostrate opercula 
(lb and 11).

In autumn 1962, Persson sent Ochi a personal communication, 
in which he mentioned that, when studying a very rich collection 
of Japanese bryophytes made in 1961 by Prof. E. Hultén, Stock
holm, he had come upon an unusually beautiful, richly fruiting 
Plagiobryum, strikingly unlike the two circumpolar species demissum 
and zierii, the representatives of the genus in Europe and North 
America. Comparing it with a Japanese Plagiobryum specimen in the 
herbarium sent by Ochi as P. demissum he became convinced that 
both specimens belonged to an unnamed taxon. He sent Ochi a part of 
Hulten’s material together with several packets of European and 
North American demissum for comparison. Thus, a joint study was 
carried out by the two present authors. This paper deals with the 
result of this joint work.

Plagiobryum demissum (Hoppe & Hornsch.) Lindb. subsp. hultenii 
Ochi & H. Perss., n. subsp. (Plagiobryum demissum (Hoppe & Hornsch.) 
Lindb. sensu Ochi, Journ. Jap. Bot. 31: 25, f. 3, 1956 & Rev. Bryaceae in 
Japan, 55,1959; Noguchi, Japan. Journ. Hattori Bot. Lab. No. 20: 279,1958).

A typo differt: Capsula horizontalis vel suberecta, longior, ca. 4-6 mm. 
tonga et 1-1.1 mm crassa, haud arcuata., operculo longissime vel longiuscule 
rostrato.

Type: Japan. N. E. Honshu: pref. Aomori (prov. Mutsu), Mt. Hakkoda, 
alt. ca. 1400 m, on soil (E. Hultén, Sept. 30, 1961, S-PA No. M 21- holo- 
type; H.O. 10668-isotype).

Gametophytes of the type material are larger than most specimens 
of P. demissum 0.8-1.2 cm high, the leaves also larger, more lanceo
late and more lax in areolation. But these differences seem to be of 
less importance, because many intergrading forms are observed 
among the type and the other material available. Thus, in the game- 
tophyte, no essential differences are recognized between the main 
form of demissum and subsp. hultenii. The following differences 
observed in the sporophyte seem to be essential: seta less curved—
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Fig. 1. Plagiobryum demissum (Hoppe et Hornsch.) Lindb. subsp. hutlenii Ochi & 
H. Perss. (A-J) and P. demissum (K-L): A. Leaves of main stem, x 56. B. Leaves of 
innovation, x 56. C. Cells from median portion of leaf of main stem, x 190. D. Ditto of 
innovation, x 190. E, F, H, I, K, & L. Capsules, x 26. G. Habit of fruiting plant, 
x 5. J. Peristome and exothecial cells, x 190. A-F drawn from type of subsp. hullénii, 
G-J from “H.O. 5944”, K from “Steere 15900” from Alaska and L from “Salzburg:
Radslätter Tauern, alt. 2200-2450 m, leg. J. Baumgartner” in S-PA.—H. Ochi delin. 
Si>. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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straight; capsules nearly horizontal or suberect, hardly arcuate, 
generally longer and often with longer rostrate operculum.

Of the specimens cited by Ochi (l.c.) as P. demissum, at least those 
having capsules should also be referred to subsp. hultenii. Except for 
the specimen from Mt. Shirouma in pref. Nagano (Takaki 7078— 
isotype of Microphilonotis frigida Sak. var. perparva Sak.), the 
remaining sterile specimens cited by Ochi are, with great likelihood 
to be referred to the same subspecies. As regards Takaki’s speci
men it is in poor condition and therefore difficult to place defi
nitely.

Plagiobryum demissum is a circumpolar, high-alpine species, 
described in 1819 and, opposite to the most common Plagiobryum 
species, zierii, also growing in the Arctic. Distribution: central and 
arctic Asia, arctic North America and the Rocky Mountains, Green
land, Iceland, Scotland, Scandinavia, and the Alps. In contrast to 
the high-alpine occurrence of P. demissum, its subsp. hultenii grows 
in the deciduous broad-leaved tree regions or lower parts of the con
ifer zone in Japan. We wish to propose the following hypothesis con
cerning the occurrence of subsp. hultenii in Japan: in the glacial 
period P. demissum (or stock of it) had invaded far southward into 
the island Honshu of Japan. When it became warmer in the post
glacial period, the moss returned again to the north. But in Japan, 
where it has been pointed out by geologists (Minato 1956) that there 
seldom were glaciers of larger scale and that the climate was more 
moderate than in the continental parts of the northern hemisphere 
even in the glacial period, some of the plants of P. demissum became 
differentiated and isolated there.

In this connection it may be of some interest to give a short account 
of the distribution of the small genus Plagiobryum. Except the new 
subspecies hultenii only five species are known. Three of them form a 
group which could be called the zierii group after P. zierii (Hedw.) 
Lindb., described in 1801, an alpine species with a wide circumpolar 
distribution. From Japan it was reported by Ochi in 1954 and is 
known there from one locality in Hokkaido and one in Honshu 
(Ochi 1959). To this group may be added the very distinct P. japoni- 
cum Nog., described in 1952 by Noguchi and known from three 
alpine localities in Honshu (Ochi l.c.) and also P. novae-seelandiae 
Broth, from New Zealand, described by Brotherus in 1916 (see 
also Sainsbury 1955) and closely related to zierii. P. argenteoides 
R. S. Williams, described on sterile material from \ ukon and
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reported by Brotherus in Engler-Prantl is, after Andrews in 
Grout’s flora, a synonym of Bryum argenteum.

Another group centres around P. demissum, the distribution of 
which we have already dealt with. Except its subspecies hultenii, 
which seems to be one of the many Japanese endemics, to this 
group P. giraldii (C. M.) Par. from East China also belongs.

Paris (1905) reported P. lamprocarpum (C. M.) Par. (Bryum 
lamprocarpum C.M.) from South Georgia. It is indeed a true Bryum 
and by Brotherus in Engler-Prantl brought, together with Bryum 
sublamprocarpum from Patagonia, close to the north-hemispheric
B. cernuum (Sw.) Lindb. in Cernuiformia Kindis. The capsule of these 
species is reminiscent of Plagiobryum. We have studied good material 
of the South-Georgian species.
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DIE GESCHLECHTLICHE REPRODUKTION 
EINER MONADE AUS DEM FORMENKREIS VON 

CHLAMYDOMONAS TECTA.

VON

H. SKUJA.

Dank einer Reihe neuerer Beobachtungen über die geschlechtliche 
Fortpflanzung in der Gattung Chlamydomonas sind unsere Kenntnisse 
hierüber beträchtlich vervollständigt worden. Es steht nun auch fest, 
dass in dieser Hinsicht bei den Chlamydomonaden ein anscheinend 
lückenloser Übergang von morphologischer Isogamie über mehr 
oder weniger fortgeschrittene Fälle der Heterogamie bis zu einer 
typischen Oogamie verfolgt werden kann, wobei die höchste Stufe 
dieser eigentlich nur von dem Grad der Differenzierung des männ
lichen Gameten oder des Spermatozoiden abhängt, nicht jedoch 
davon, ob der unbewegliche weibliche Gamet oder das Ei vor der 
Befruchtung aus dem Gametangium befreit wird oder in diesem 
zurückbleibt. Am häufigsten sind hier wohl verschiedene Fälle von 
Heterogamie anzutreffen, seltener scheint dagegen eine strikte 
Isogamie sowie ausgesprochene Oogamie vorzukommen (Geitler 
1954). Die beiden letztgenannten äussersten Erscheinungsformen der 
geschlechtlichen Reproduktion bei den Chlamydomonaden, vor
nehmlich jedoch die extremen Oogamien, sind infolgedessen freilich 
fortdauernd auch am wenigsten untersucht und bekannt geblieben. 
Immerhin bieten jedoch auch die mannigfaltigen Aspekte der hetero- 
gamen Fortpflanzung der Chlamydomonaden eine Menge interessan
ter Fälle, die von Art zu Art variieren und in Einzelheiten oft noch 
wenig geklärt oder überhaupt nicht bekannt sind. Über einen solchen 
Fall und zwar, wie in der Überschrift hervorgehoben, bei einer 
Monade aus dem weiteren Formenkreis von Ch. tectn soll nun in 
der vorliegenden Mitteilung berichtet werden.

Die erwähnte, der Sektion Chloromonas angehörige Art wurde von 
mir zuerst (Skuja, 1956, S. 140, Taf. 20, Fig. 12-13) aus dem See
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Gärdefjärden, Västerbottnien, beschrieben. Später fand ich eine 
ziemlich ähnliche Monade aus diesem Formenkreis auch in einigen 
Gewässern der nächsten Umgebung von Uppsala. Bei der uppsa- 
lienser Alge (Abb. 1, Fig. 1 u. 2) sind die vegetativen Zellen ebenfalls 
breit ellipsoidisch, nicht so zylindrisch-ellipsoidisch wie bei dem 
Typus, ausserdem nie merkbar obovat, eher schon bisweilen schwach 
eiförmig. Soweit gesehen, sind sie 28-36 /x lang und 25-32 /x breit, 
erreichen also in extremen Fällen auch etwas grössere Ausmasse als 
der Typus. Die Zellmembran beider Algen ist freilich etwa gleich 
stark (3-4 /x) und deutlich zweischichtig, mit einer dickeren äusseren 
und einer dünneren inneren Schicht, nur erscheint die innere Schicht 
bei der uppsalienser Monade deutlich obschon fein porös; vermutlich 
fehlt die Porosität der Membraninnenschicht jedoch ebenfalls dem 
västerbottnischen Typus nicht, sondern ist bei diesem nur schwächer 
ausgeprägt und ohne Präparation nicht sichtbar. Die vordere, breit 
schneidenförmige Membranpapille wechselt beträchtlich in der 
Ausbildungsstärke, ist aber bei der uppsalienser Form im allgemeinen 
niedriger und möglicherweise durchschnittlich etwas breiter (10-14 /x 
breit). Die beiderseits der Papille schwach diagonal hervortretenden 
Geissein sind bei beiden Monaden mehr oder weniger körperlang. 
Der wandständige, topfförmige, vorn mit einer kleinen Ausschnitt 
versehene pyrenoidlose Chromatophor ist in beiden Fällen mässig 
dick und erscheint gewöhnlich einheitlich, besteht aber vermutlich 
aus mehreren oder vielen seitlich dicht zusammengeschlossenen 
Teilstücken. Eine klare Andeutung in dieser Richtung merkt man 
bisweilen bei manchen zufälligerweise schwächer, vor allem dünner 
ausgebildeten Chloroplastiden. Das rote, rundliche (eigentlich uhr
glasförmige mit der konkaven Seite nach aussen gekehrte) Stigma 
ist in der vorderen Zellhälfte dabei etwas höher als bei dem Typus 
lokalisiert. In dem vorderen Ausschnitt des Chromatophoren befinden 
sich die beiden pulsierenden Vakuolen. Sic ziehen sich langsam und 
gleichmässig je nach etwa 30-45 Sekunden zusammen, so dass je 
eine Systole nach etwa 15-23 Sekunden folgt; auch die Diastole 
verläuft in ähnlichem, gleichmässigem Schritt. Etwa in der Zellmitte 
befindet sich der Kern und in der peripheren Schicht des Proto
plasten zwischen der Chloroplastide und der Wand mehr oder weniger 
zahlreich winzige Stärkekörnchen; gröbere Körnchen von Stärke 
sowie manchen anderen Assimilations- und Reservestolfen findet 
man je nach dem Entwicklungs- und Ernährungszustand der Monade 
zerstreut bis angehäuft auch innerhalb der Plastide.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Die gewöhnliche ungeschlechtliche Vermehrung der Monade ge
schieht — soweit beobachtet — mittels Schwärmern beziehungsweise 
Zoosporen. Durch eine zweimalige (sukzedane) Teilung des Mutter- 
protoplastes zu vieren in dem Zoosporangium erzeugt, gelangen 
sie dann nach einer teilweisen Auflösung sowie folgendem Aufplatzen 
der Sporangiumwand ins Freie.

Es kommt jedoch bei der Monade wie bemerkt auch eine ausge
prägte heterogame Fortpflanzung vor. Dabei werden die Mikroga
meten (<J) ähnlich wie im Falle der Zoosporen zu vieren (Abb. 1, 
Fig. 4-6) in jedem männlichen Gametangium erzeugt. Diese letz
teren unterscheiden sich kaum irgendwie morphologisch von den 
gewöhnlichen vegetativen Zellen, doch besitzen die in ihnen gebil
deten breit ellipsoidischen bis fast kugeligen, 15-17 fx x 13-14 /x 
grossen Gameten in der Regel einen blässeren, deutlich gelbgrünen 
also offensichtlich karotinoidreicheren und chlorophyllärmeren 
Chromatophor, im Gegensatz zu den etwa gleich grossen jedoch freu
dig grün gefärbten Zoosporen. Wie diese, sind die $ Gameten freilich 
ebenfalls behäutet, besitzen nämlich eine doppelschichtige obschon 
dünne Wand, welche nichtsdestoweniger mitunter eine schwach 
angedeutete vordere Papille erkennen lässt; zu beiden Seiten dieser 
entspringen dann die etwa körperlangen oder wenig kürzeren Geis- 
seln. Im übrigen ist der Chromatophor der männlichen Gameten oft 
ziemlich deutlich aus Teilstücken zusammengesetzt oder durch
löchert, mit einem kleinen, rotem punktförmigem, vorderem oder 
fast äquatorial gelegenem Stigma ausgerüstet, und innerhalb der 
Plastide, in dem Plasma des eigentlichen Zellumens, sieht man 
weiterhin zerstreut oder angehäuft unregelmässig konturierte Stärke
körner. Das innere Plasma selbst tritt bei den männlichen Gameten 
öfters stark vakuolisiert hervor. Es fehlen den männlichen Gameten 
natürlich auch die beiden vorderen pulsierenden Vakuolen und der 
zentrale Kern nicht. Bei der Bildung der Makrogameten (?) teilt 
sich der Protoplast der Mutterzelle nur einmal, so dass die weiblichen 
Gameten in der Regel paarig, zu zweien (Abb. 1, Fig. 3) erzeugt 
werden. Auch in diesem Fall unterscheiden sich die Gametangien 
kaum merkbar von den vegetativen Zellen. Die Befreiung der ? 
Gameten aus dem Behälter geschieht in ähnlicher Weise wie bei den 
Mikrogameten. In Vergleich mit diesen erscheinen die Makrogame
ten aber meistens mehr abgerundet und sind 19-22 /x x 17-21 /x 
gross. Auch sie besitzen eine deutliche obschon ebenfalls verhältnis
mässig dünne zweischichtige Membran, die vorn eine niedrige
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Abb. 1. Chlamydomonas tecta Skuja var. subporosa n. var. Fig. 1 u. 2 vegetative Zellen 
von der Breit- und Schmalseite der Papille betrachtet; 3 die paarige Bildung der 
Makrogameten; 4 u. 5 Bildung der vier Mikrogameten; 6 einzelner Mikrogamet; 7 u. 
8 gegenseitige Annäherung der Gameten; 9 die Häutung dieser vor der Konjugation; 
10 Plasmogamie, die leeren Gametangien liegen nahe der jungen Zygote; 11 Abstossung 
der primären Zygotenhülle, wobei diese (p) und die leeren Gametangienwände ($ u. cj) 
dank der schon bei der Vorbereitung zur Konjugation von den Gameten ausgeschie
dener Gallerthülle eine Zeitlang gemeinsam mit der Zygote zusammengehalten wird, 
etwas schwächer vergrössert; 12 dasselbe, jedoch ohne die Gallerthülle dargestellt; 13 
einzelne Zygote und (a) die beiden Membranschichten etwas stärker vergrössert; 14 
entweder zweimalige Häutung eines Mikrogameten oder auch sukzedan abgeworfene 
äussere und innere Membranschicht seiner Wand, kaum jedoch die Bildung einer rück
gebildeten Zygote durch die Plasmogamie zwei unvollständig entwickelter kleiner 

Gameten. Vergrösserung, wo nichts bemerkt, etwa x 800.
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schneidenartige Papille bildet, aus welcher Seiten die beiden kaum 
körperlangen Geissein entspringen. Der Chromatophor ist auch hier 
topfförmig und pyrenoidlos, ercheint bisweilen aber ziemlich dick
wandig, obschon mit sehr unregelmässigen, ausgebuchteten inneren 
Konturen (zusammengesetzt aus Teilstücken) und immer von rein 
dunkelgrünen Farbe. Vorn hat er einen engeren oder breiteren 
Ausschnitt, wo sich die beiden pulsierenden Vakuolen befinden, 
und in der oberen Hälfte, in wechselnder Höhe lokalisiert das rote, 
rundliche Stigma. In dem kaum vakuolisiertem Plasma des Zellu- 
mens treten die Assimilatenkörner zerstreut bis reichlicher auf, und 
etwa in der Mitte der Zelle liegt der Gametenkern. Der weibliche 
Gamet bewegt sich in der Regel träger, beziehungsweise langsamer 
als der männliche; er hört auch früher auf, sich zu bewegen.

Die Mikro- und Makrogameten treffen einander entweder wenn sie 
noch beide in Bewegung sind, oder auch der bewegliche männliche 
Gamet sucht den schon ruhenden weiblichen Gameten auf. Im ersten 
Fall (Abb. 1 Fig. 7) geschieht der anfängliche Kontakt der Partner 
mittels den Geissein, die sich dabei miteinander gewissermassen 
verkleben. Durch die folgende Kontraktion der Geissein werden die 
Gameten einander näher und schliesslich in enger Berührung 
gebracht. Im zweiten Fall (Fig. 8) scheint es als ob der männliche 
Gamet bei der Berührung mit dem ruhenden weiblichen Gamet von 
der schleimig gewordenen äusseren Wandschicht dieses festgehalten 
wäre, nämlich sich gewissermassen dem Gel der ? Zelle anklebt. Sind 
nun die beiden Gameten in der einen oder anderen geschilderten 
Weise in enger Verbindung gekommen, ist nach kurzer Zeit die 
Ausbildung einer zarten aber ziemlich weiten Gallerthülle um das 
Gametenpaar festzustellen (vgl. auch Tsciiermak-Woess 1962). 
Diese wird nach allem zu urteilen durch die Poren der Gameten- 
membran ausgeschieden, und in ihr verläuft nun weiterhin sowohl 
der Konjugationsakt wie die Ausbildung der Zygote. Diesen vor 
geht allerdings zuerst ein allmähliches Loslösen der Gametenproto- 
plaste von ihrer Wand: man bemerkt nämlich, dass zwischen beiden 
ein freier Raum entsteht und die Gametenprotoplaste erscheinen 
nun von ihrer Membran deutlich abstehend. Bald danach beginnen 
die Protoplaste feine schwingend-zuckende Bewegungen auszu
führen. Dadurch wird eigentlich die Abstossung der Wände vor
bereitet. Im Mikroskop unter dem Deckglas beobachtet, dauert 
dieser Zustand nicht weniger als 30-60, sehr selten auch bis 90 
Minuten; es ist aber möglich, dass unter normalen Bedingungen, im
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Freien, der Vorbereitungsprozess schneller vor sich geht. Ich habe 
auch den Eindruck, dass die Vorbereitung hier desto schneller 
stattfindet je grösser der Unterschied in den Ausmassen der beiden 
Gameten ist. Auf jeden Fall scheinen die Gametangienwände nach 
dem Ablauf der genannten Zeit durch eine teilweise Auflösung am 
Vorderpol vom innen im Gebiet der Papille dünner geworden, platzen 
plötzlich auf und werden auch momentan in entgegengesetzter 
Richtung abgeschleudert. Es geschieht das an beiden Gameten fast 
gleichzeitig oder auch mit einem kurzen Zeitunterschied. Zusammen 
mit den Wänden werden natürlich auch die Geissein soweit sie noch 
erhalten sind abgeworfen (Fig. 9). Die Ränder der entstandenen 
polaren Öffnung an den leeren Gametangienwänden biegen oder 
rollen sich ziemlich regelmässig ein und bilden hier gewissermassen 
einen inwärtigen Kragen. Die Gameten aber liegen nun scheinbar 
nackt und dicht aneinander. Doch sind sie offensichtlich immerhin 
noch von einer zarten pellikulären Schicht bedeckt, weil das Zu- 
sammenfliessen der beiden Gametenprotoplaste nicht gleich, sondern 
nach einer kürzeren Zeit, dann aber ebenfalls ganz plötzlich ge
schieht. Der Produkt des momentanen Zusammenfliessens rundet 
sich gleichzeitig kugelig ab (Fig. 10). Etwaige hüllenartige Bildungen 
werden in diesem Fall nicht abgestossen. Aus der Pellikula der eben 
vereinigten Gameten bildet sich später vermutlich die äussere, pri
märe Hülle der Zygote, die, wi wir das gleich sehen werden, erst 
bei der Reife der Zygote aufgesprengt und abgeworfen wird.

Es bildet sich folglich nach der geschehenen Plasmogamie um die 
junge Zygote vorerst eine primäre, anscheinend strukturlose, hyaline 
und glatte, verhältnismässig dünne Hülle. Innerhalb dieser wird dann 
allmählich die eigentliche ziemlich dicke (bis 4 fi) zweischichtige 
und skulptierte permanente Wand ausgebildet. Diese besitzt eine 
netzförmige, grob polygonal gefelderte Struktur, die durch leisten
förmigen Ausbiegungen der inneren Membranschicht hervorgegangen 
ist. Die äussere Schicht der Zygotenmembran folgt nur wenig den 
Strukturelementen der Innenschicht und beiträgt hauptsächlich zur 
Abrundung der Zygote. Ist die Zygotenwand völlig ausgebildet, so 
reisst die primäre Hülle auf und wird bald abgestreift. Man sieht 
sie oft noch eine Zeitlang in der Nähe der Zygote zusammen mit 
den vorher abgestreiften Gametenwände liegend, weil alles solange 
von der umgebenden Gallerthülle zusammengehalten (Fig. 11) wird, 
bis diese sich endlich auflöst und verschwindet. Die reifen Zygoten 
haben 23-31 fi im Durchmesser.
So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Bei den morphologisch anscheinend schon völlig ausgebildeten 
Zygoten (Fig. 12 u. 13) der Monade ist freilich anfänglich in der 
Regel eine Erscheinung zu beobachten, die bisher zwar nicht er
wähnt wurde. Dennoch stellt sie zu dieser Zeit offensichtlich das 
Zeichen einer gewissen inneren Unreife der Zygote dar, weil sie 
später ganz verschwindet. Es handelt sich nämlich um eine deutliche 
Rotfärbung anscheinend des Zellsaftes innerhalb der von den Mem
branleisten gebildeten Rinnen, als ob diese von zeitweilig hier auftre
tenden und angehäuften Karotinoiden herrühre. Die Leisten er
scheinen infolgedessen zu dieser Zeit mehr oder weniger rotschim
mernd. Wie erwähnt, ist davon später aber schon nichts zu be
merken. Das Auftreten von Karotinoiden in den Zygoten verschie
dener Algen, auch der Chlamydomonadaceen, ist ja eine recht 
verbreitete Erscheinung. Gewöhnlich bilden sich diese Pigmente 
aber gerade zur Zeit der Vollreife entsprechender Hypnozygoten. In 
unserem Fall wäre es also ganz umgekehrt, oder auch dauert das 
Stadium der Karotinoidanhäufung hier überhaupt nur eine ziemlich 
kurze Zeit. Jedenfalls handelt es sich hier kaum um ein rein op
tisches Phänomen, das eventuell mit der geänderten Lichtbrechung 
der inneren Membranschicht bei eintretenden chemischen Um
wandlungen im Laufe des Reifungsvorgänges in Zusammenhang 
stehen könnte.

Das weitere Schicksal der im Oktober (1961) gebildeten Zygoten 
habe ich nicht verfolgen können. Ihre dicke Membran deutet jedoch 
offensichtlich daruf hin, dass sie gewissermassen als Hypnozygoten 
fungieren, also normalerweise überwintern und erst im nächsten 
Frühjahr keimen.

Kehren wir nun ergänzungsweise nochmals auf die taxonomischen 
Beziehungen der besprochenen Monade zurück, so sind zuerst ihre 
Unterschiede gegen Chlamydomonas tecta zusammenfassend zu 
charakterisieren: Die Zellen der neuen Form sind mehr eiförmig- 
abgerundet und erreichen auch grössere Ausmasse als bei diese; 
die innere Schicht ihrer Zellmembran ist deutlich porös im Gegen
satz zu dieser bei Ch. tecta (die zu vermutende Porosität ebenfalls der 
äusseren Schicht tritt freilich bei keiner der beiden Formen klar 
hervor); die vordere Membranpapille bleibt bei der neuen Monade 
im Allgemeinen niedriger, dagegen ist sie aber möglicherweise 
etwas breiter als bei Ch. tecta; endlich liegt das Stigma bei ihr durch
schnittlich höher als bei der letzteren.

Man sieht, dass die Unterschiede im diesem Fall von solcher Art
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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sind, dass die uppsalienser Alge hinreichend begründet als ein 
besonderes neues Taxon angesprochen werden kann. Ich finde es 
zweckmässig, sie als ein Varietät — var. subporosa — der Ch. tecta zu 
unterordnen. Trotzdem hätte ich nichts dagegen einzuwenden, wenn 
jemand die Monade als eine besondere Art anzusprechen und Ch. 
subporosa nennen wollte. Ihre Diagnose ist folgend:

Chlamydomonas tecta Skuja var. subporosa n. var.
Cellulae rotundato-ovoideae, 28-36 longae, 25-32 /x latae, flagellis 

duobus cellulae plusminusve aequilongis praeditae; membrana satis (3-4 /x) 
crassa, distincte bistratosa, strato externo laevi crassiori, strato interno 
poroso tenuiori, apice in papillam latam humilem provecta; chromatophoro 
parietali ollaeformi modice crasso e partibus pluribus lateraliter dense 
contiguis consituto, antice aperto, sine pyrenoide sed cum stigmate rubro 
rotundo mediocri in parte quarta vel quinta anteriore sito; vacuolis binis 
ad apicem, nucleo-nucleolato centrali; praeterea granulis amylaceis minutis 
vel maioribus aut in plasmate sparsis aut plus copiosis. Multiplicatio fit 
cellulis filialibus (zoosporis) vulgo quattuor intra cellulam matricalem 
efformatis. Reproductio sexualis heterogamica. Gameta masculina seu 
mikrogameta biciliata, mobilia, quaternatim e contentu cellulae matricali 
(mikrogametangii) succedanea orta, ovoidea vel ellipsoidea, membrana 
papillaque antica et chromatophoro ollaeformi prasino vel flavo-viridi 
stigmateve instructo praedita, 15-17 // longa et 13-14 fx lata; gameta femi
nina seu makrogameta quoque biciliata et mobilia, binatim divisione obli- 
qua protoplasti cellulae maternae (makrogametangii) efformata, rotundato- 
ellipsoidea, membrana et papilla antica instructa, chromatophoro ollaeformi 
gramineo-viridi stigmateve donato, 19-22 /x longa, 17-21 fi lata. Ante 
conjugationem dehiscentia et dejicentia membranae gametorum procedet. 
Zygota rotundata, 23-31 /x diametro, membrana crassa (ad 4 /x) et bistratosa 
praedita, strato exteriore tenui, hyalino et plusminusve glabro, strato 
interiore crasso, etiam achroo sed vaste reticulato-scrobiculato. Lineam. 
nostr. 1, fig. 1-14.

Varietas a typo imprimis cellulis plus late ovoideis et paulum maioribus, 
membranae strato interioris distincte poroso an papilla humiliore latioreque, 
postremo stigmate altiore locato differt.

Ausser den engeren Beziehungen zu dem Typus, nämlich Ch. 
tecta, erinnert die neue Varietät gewissermassen auch an Ch. sub- 
<livisa Pascher et Jahoda, weniger deren Varietät gracilis Etti,. 
Die von einem Almtümpel aus der Umgegend von Lunz, Nieder
österreich, beschreibene Ch. subclivisa ist jedoch beträchtlich (fast 
um die Hälfte) kleiner, hat einen sehr dickwandigen und nicht 
durchgehend zerklüfteten Topfchromatophor mit einem grossen 
fleckförmigem Stigma im vorderen Drittel sowie etwa 1| mal körper
lange Geisseln. Zu den anderen bekannten Arten der Sektion 
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Chloromonas scheinen die taxonomischen Beziehungen der neuen 
Varietät noch weniger ausgeprägt zu sein; es betrifft jedenfalls auch 
solcher habituell mehr oder weniger ähnlicher Vertreter dieser 
Sektion, wie die von mir früher präzisierten Ch. Kupfferi, Ch. 
diplochlamys und Ch. lateperforata oder Ch. simulans (Fott) Huber- 
Pestalozzi und Ch. immobilis (Klebs) Korschik.

Die letztgenannten Arten möchten nun einige Autoren (Gerloff, 
Fott, Ettl) wegen der bei ihnen oft mehr oder weniger gallertig 
ausgebildeter äusseren Membranschicht und der breiteren Papille 
beziehungsweise der weiter auseinander liegender Geisselinsertion 
aus der Gattung Chlamydomonas eliminieren und zu der wenig 
geklärten KxEBSchen Gloeomonas hinüberzuführen. Da in der er
wähnten Hinsicht hier jedoch alle Übergänge zu den übrigen Chloro- 
monaden zu verfolgen sind und eine einigermassen bestimmte, 
schärfere Grenze gar nicht zu ziehen ist, scheint mir dieses Verfahren 
allzu künstlich und taxonomisch nicht einleuchtend zu sein. Meiner 
Meinung nach, reichen die Merkmale der fraglichen Formen nur 
für die Unterscheidung einer Sektion, die aber sehr gut mit den 
Charakterzügen der schon längst bekannten Chloromonas überein
stimmt. Derselben Auffassung ist freilich auch Huber-Pestalozzi 
(1961, S. 411-412) in seiner Monographie der Volvocineen. Natürlich 
steht es aber für die Interessenten nichts im Wege auch in diesem 
Fall eine mikrogenerische Systematik zu treiben.
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TVÅ NYA HIERACIER AV GRUPPEN 
SILVATICIFORMIA.

AV

GUSTAF E. HAGLUND (f).

År 1920 påbörjade jag en inventering av Almesåkraplatåns kärl- 
växtflora, omfattande ungefär 10 kvadratmil av de högst belägna 
delarna av Småland. J. E. Zetterstedt (1865) hade redan ut
forskat Almesåkra, den minsta av de till ett 10-tal uppgående sock
narna i mitt undersökningsområde. Som den låg nära inpå Nässjö, 
utgångspunkten för mina exkursioner, hade jag rikliga tillfällen att 
besöka denna del, som tilldrog sig uppmärksamheten på grund av de 
märkliga förändringar i florans sammansättning, som snart nog 
hlevo uppenbara vid en jämförelse mellan mina iakttagelser och 
Zetterstedts ovannämnda, otvivelaktigt mycket omsorgsfullt 
gjorda förteckning. Mina anteckningar, som med avbrott fortgingo 
omkring 25 år, ligga tyvärr ännu opublicerade. Blott en liten del 
därav, Nässjö sockens flora, utkom i sammanträngd, tabellarisk och 
delvis avkortad form hos Hård av Segerstad (1924).

Vid mitt inventeringsarbete fångades intresset på ett tidigt stadium 
av några s. k. kritiska släkten, främst Alchemilla, Taraxacum och 
Hieracium. Hieracier av gruppen Silvaticiformia voro särskilt rikligt 
företrädda i de ännu ganska allmänt existerande slåtterängarna, då 
jag 1924 tog upp studiet av Almesåkraplatåns Hieracium-Üora. 
Eftersom jag hade möjlighet att exkurrera en ganska lång tidsföljd i 
samma trakt, kunde jag år för år följa den snabba takt, varmed denna 
kulturbetingade naturtyp ändrade karaktär för att övergå till trivial 
skogsmark i och med att den ej mera hävdades. Härmed försvann 
också lika snart de Silvaticiformia mer eller mindre fullständigt, vilka 
förut bildat ett så karakteristiskt individ- och artrikt inslag i den
samma. Det stod sålunda klart, att en snabb inventering av områdets 
Hieracium-Üora i detta hänseende skulle kunna giva uppslaget till 
värdefulla jämförelsesynpukter för framtiden. Från år 1924 under-
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söktes nu de sju närmaste åren de ängar å Almesåkraplatån, som 
ännu brukades som slåttermarker såväl som utsparade rester av 
dem eller sådana, som voro stadda i omvandling, sedan den på 
n atur ahål 1 n i ngsprinc iper byggda brukningsformen uppgivits.

Mina undersökningar möjliggjordes genom ett samarbete med pro
fessor G. Samuelsson och fil. dr K. Johansson. Den senare bestämde 
min första kollektion och granskade mina determinationer de när
mast följande åren, varefter han föreslog mig att inskränka mig till 
anteckningar i fält ifråga om sådana arter, som voro möjliga att 
säkert identifiera. Det redan insamlade materialet vore enligt hans 
mening i flera avseenden tillräckligt nog och hade enbart genom de 
båda första årens samlingar bidragit till att »denna trakt numera hör 
lill de bäst kända i hela Sverige» (K. Johansson 1926). Efter K. 
Johanssons bortgång hade jag förmånen att kunna rådgöra med 
professor G. Samuelsson. I detta sammanhang överlämnade jag 
hela mitt material till Naturhistoriska Riksmuseets botaniska avdel
ning. Till detta hörde ett par nya arter av gruppen Silvaticiformia, som 
här beskrivas.

H. psepharoides Hagl. n. sp.

Caulis mediocris vel vulgo sat altus, subgracilis, virescens, 1-folius, basi 
— aeque ac petioli foliorum rosularium pilis longis, brunnescentibus 
densiuscule vestitus, ceterum parcissime pilosus, apice sparsiuscule cano- 
tomentoso, glandulis raris obsitus. Folia tenuia, saturate — subobscure 
viridia vel sublutescentia, subtus indumento mediocri munita; rosularia 
mediocria — sat magna, ovata — elliptica vel obovata, subintegerrima, 
basi rotundata vel non raro brevissime decurrente; intermedia et interiora 
elliptice ■— ovate oblonga, acutiuscula — acuta, dentibus ± patentibus, 
latis, subtriangularibus sat densis vel modo denticulata, basi angustata in 
petiolum decurrente. Inflorescentia vulgo composita, paniculata, inter- 
dum oligocepliala, ramis sat approximatis — ± patentibus, curvatis. 
Pedicelli (et acladium) c. 3 cm longi, graciles, cano-tomentosi, glandulis 
mediocribus sat dense obtecti. Ivolucra obscure viridia, paulullum varie- 
gata, 10-12 mm longa, basi subovata, glandulis gracilibus, non longis dense 
vestita. Squamae subangustae, acutae, dorso glandulis mediocribus, 
densiuscule instructae, marginibus basin versus floccoso-limbatae. Cala- 
thium subobscure luteum. Stylus tuscescens.

Småland. Barkeryd sn, Fåglarp, i liten slåtteräng ca 300 m SO om byn, 
1.VII.1930, G. FIaglund, Typus, Herb. Riksmuseum (fig. 1); Norra Solberga 
sn, Bygget, i björkäng Ö jämte nya vägen Nässjö-Solberga jvstn, ca 300 m 
S om gården, 13.VII.1928, Idem.

H. psepharoides erinrar beträffande bladen om H. psepharum Dt. Hos 
den senare bruka de dock vara grövre tandade och ofta smalare samt mör
kare och fastare. H. psepharum har en kortare och bredare inflorescens, vars
Sv. Hot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Fig. 1. Hieracium psepharoides Hagl. n. sp. Typus.

grenar aro betydligt grövre, pedunculi äro beklädda med sparsammare, 
mindre körtelhår och holkarna mycket ljusare och försedda med svagare 
glandler samt avsevärt mera utvecklad vitflockighet.

Hieracium speirodon Hagl. n. sp.
Caul is mediocris — sat altus, 1-2-folius, virescens, basi rubro-violascens, 

sparsim pilosus, apice sat stellatus, glandulis gracilibus intermixtis obsitus. 
l-olia sat tenuia, subglaucescentia vel vix lutescentia, subtus indumento
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Fig. 2. Hieracium speirodon Hahl. n. sp. Typus.

sparso praedita; rosularia mediocria, exteriora ovalia — ovata, subinteger- 
rima vel dentibus parvis mimita, basi rotundata, intermedia et interiora 
majora, ± ovata, acuminata, acuta, dentibus sat parvis brevioribusque vel 
haud subtriangularibus sat rare instructa, basi utrinque dente longiori 
instituta in petiolum paullo decurrente. Inflorescentia oligocephala, 
ramis paucis, inaequilongis suberectis acladium c. 3 cm superantibus. 
Pedicelli sat dense stellati, glandulis parvis sparsiuscule obsiti. Involucra 
Su. Bot. Tidslcr., 57 (1963): 2
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sat magna, obscure olivaceo-viridia, 10-12 mm longa, 8-9 mm lata, basi 
subrotundata, glandulis brevibus et pilis mediocribus, obscuris densiuscule 
vestita. Squamae subacutae, latiusculae, marginibus interne densiuscule, 
superne sparsius vel non stellatae. Calathium obscure luteum. Ligulae 
apice decoloratae. Stylus fusco- vel atro-viridis.

Småland. Barkeryd sn, Fåglarp, i liten slåtteräng ca 300 m SO om byn, 
1.VII.1930, G. Haglund, Typus, Herb. Riksmuseum (tig. 2).

H. speirodon påminner i någon mån om H. albovittatum Dt., vilken även 
insamlats inom området och med vilken den först förväxlades. Men den 
förra äger bl. a. mera rundade, kortare spetsade blad, som äro nästan hela 
eller försedda med ännu smärre tänder än hos H. speirodon. Denna har ej 
heller den för albovittatum utmärkande vanligen mer eller mindre hjärtlikt 
inskurna bladbasen. Holkarna hos albovittatum äro smärre och ljusare samt 
försedda med rikligare och längre mörka hår. Men framför allt är stjärn- 
hårsranden här betydligt mera utvecklad och sträcker sig längre upp på de 
smalare holkfjällen.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

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

Callitriche i Torne lappmark.

Under höstmånaderna 1962 gjorde undertecknad några mindre under
sökningar över de olika Callitriche-avternas utbredning i Torne lappmark. 
Dessa undersökningar inskränktes i huvudsak till de större älvarna, som kan 
nås på ett flertal punkter med bil. Därigenom underlättades inventeringen i 
hög grad, då den måste förläggas till veckosluten. Vidare har jag blott sökt 
efter stränderna i saknad av båt. Detta gav emellertid ett ganska gott 
resultat, men ett högvatten under september månad medförde, att under
sökningarna inom Karesuando socken ej kunde genomföras. Jag har dock 
fått en hel del data från Riksmuseum genom vänlig förmedling av intendent 
T. E. Hasselrot, vilka data på ett lyckligt sätt kompletterar min bild av 
arternas utbredning. Jag hade turen att traffa på olika arter av Callitriche 
på okända lokaler. Utbredningskartorna (Hultén 1950) för ett par av 
arterna kommer därigenom att ändras och ändringarna ser ut att ha kon
sekvenser för landet i övrigt. Därför tror jag att mina fynd kan ha intresse 
för en större krets.

Till en början kan det vara lämpligt att redogöra för de olika arternas 
utbredning i Torne lappmark.

Callitriche verna L.; Lönnr. Hulténs kartbild är i stort sett korrekt 
(Hultén 1950), men arten går längre mot väster och nordväst än vad 
kartan visar. Detta tycks vara en sak som gäller de flesta arter med lik
nande utbredning. Barrskogsområdet inom Torne lappmark är med andra 
ord för litet undersökt och undervärderat som växtplats för arter med 
sydlig och sydostlig utbredning. Det verkar som man ännu idag i stor ut
sträckning baserar kännedomen om floran inom detta distrikt på Fristedts 
undersökning i Vittangi år 1852. Det är därför kanske icke så underligt, att 
kartbilden kan revideras. Snarare måste man beundra kartören, som lyckats 
framställa en så korrekt kartbild med så dåligt underlag.

Callitriche verna går i Könkämä-Muonio älvdal från Karesuando till 
Kilpisjärvi (Fries och Mårtensson 1910). Det finns all anledning att miss
tänka att den fortsätter nedströms till lappmarksgränsen. I Lainio älvdal 
har jag funnit den vid Silkimuotka och Lannavaara. Den är även känd från 
källsjön Råstojaure (Fries och Mårtensson 1910). I Torne älvdal har jag 
sett den vid Nurmasuvanto, Kuoksusuvanto, Vittangi, Luongasjokis utlopp, 
Paksuniemi, Laxforsen och Kurravaara. Riksmuseets herbarium har den 
från Vittangi (Fristedt 1852), Jukkasjärvi (Sondén 1907) och Abisko 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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(Erdtman 1916). Yid Torne träsk är den vidare påträffad vid Kattuvuoma 
(Fries och Mårtensson 1910). I Rautas älvdal går den upp till källsjön 
Paijeb Allesjaure (Smith 1924). I Kalix älvdal har jag funnit den vid Ala 
Parakka, Lappiosuvanto, Kaalasluspa och Plolmajärvi. Därtill kommer 
några lokaler inne i landet mellan de större dalarna: vid Liukattujoki 3-2- km 
NNW från Svappavaara, vid Vuonajoki 3 km N om Jukkasjärvi (Alm) och 
mellan Krokvik och Käyrävuopio 460 m ö. h. (Alm). Vidare har Erdtman 
funnit den vid Abiskojaure.

På älvstränderna förekommer arten som f. caespitosa C. F. Schultz. 
Speciellt gäller detta då stränderna äro frilagda genom lågvatten. Men när 
vattnet stiger och svämmar över växtplatsen, sträcker plantan på sig och 
övergår i den submersa formen. Förhållandet demonstrerades tydligt vid 
bron över Lappiosuvanto när högvattnet kom under september månad 
1962. Det finns därför ingen anledning att upprätthålla f. caespitosa som 
form.

Callitriche intermedia FIoffm. (C. hamulata Kütz.). Hultén har försett 
sin karta över artens utbredning med brasklappen »utbredningen i Balticum 
oklar». Detsamma gäller även om utbredningen i Lappland och Norrland. 
Inom detta område finns en grupp lokaler i Kemi lappmark och längs 
svensk-finska gränsen. Denna lokalgrupp är skild genom en lucka från det 
södra utbredningsområdet, vars nordligaste utposter är markerade i Da
larna, Jämtland och Tröndelag. Mina undersökningar i Torne lappmark visar 
att den nordliga lokalgruppen har en betydligt större utsträckning mot 
söder. Troligen skulle kompletterande undersökningar inom barrskogs- 
regionen i Lule och Pite lappmarker kunna fylla ut luckan helt.

I Muonio älv har Callitriche intermedia påvisats av Laestadius vid 
Karesuando enligt belägg i Riksmuseum. I Lainio älv har jag funnit den 
vid Lainio by, 303 m ö. h., söder om Lannavaara kyrka 348 m ö. h. och vid 
färjläget i Lannavaara by ca 350 m ö. h. samt i Kuormakkajoki vid bron ej 
långt från huvudälven och 350 m ö. h. I Torne älv har jag funnit den vid 
Luongasjokis mynning 263 m ö. h. I denna älv är den sannolikt förbisedd, 
då jag ej hade möjlighet att söka den på tillräckligt djupt vatten. I Kalix älv 
har jag tagit den i Nurmasuvanto 290 m ö. h. och i Lappiosuvanto 363 m 
ö. h. Jag har vidare funnit den i Rakkurijoki vid landsvägsbron 465 m ö. h., 
varför man skulle kunna förvänta sig att arten finns i sjösystemet Kaalas- 
järvi-Paitasjärvi. Mitt letande här längs stränderna har ej givit positivt 
resultat. Andra har kanske bättre lycka.

Callitriche intermedia har jag påtraffat i rinnande vatten med grus eller 
klapperbotten. I Kuormakkajoki växte den mitt ute i strömmen i form av 
en stor tuva bland ganska grov sten. Strömningshastigheten låg upp i 
grad 6 eller ännu högre (Olsen 1950). Grad 6 karaktäriseras av turbulent 
strömning.

Callitriche hermaphroditica L. (C. autumnalis auct.). Hultén anger, att 
utbredningen även för denna art är föga känd (Hultén 1950). Att döma 
av hans karta gäller detta speciellt för inlandet i Norrland in i Lappland, 
vilket parti av Sverige hör till de särskilt dåligt undersökta. Th. Langes 
fynd i Jämtland ger en lokal anhopning av fyndplatser på kartan och visar, 
vad man kan vänta sig genom bättre rekognosering.
17*-633871 Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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I Muonio älv har L. L. Laestadius påvisat arten vid Karesuando redan 
år 1834 enligt belägg i Riksmuseum. I Lainio älv har jag funnit ett dåligt 
exemplar vid Silkimuotka, 360 m ö. h. I Torne älv har jag tagit den på ett 
flertal platser: vid Kurravaara både i Lahti och i en vik av Kallojärvi 
söder om byn, 322 m ö. h., vid Luongasjokis mynning 263 m ö. h., vid färj- 
läget i Vittangisuvanto 247 m ö. h., i Kuoksusuvanto 236 m ö. h., och 
0.5 km nedströms från Nurmasuvanto by 235 m ö. h. I Kalix älv har jag 
funnit den vid Ala Parakka 336 m ö. h. Därtill är arten insamlad av E. 
Sterner 1910 på Kirunavaara i en mindre tjärn, 575 m ö. h. Den lokalen är 
numera förstörd i samband med gruvbrytningen, men fyndet visar att man 
kan förvänta lokaler utanför de stora älvarna.

Normalt tycks Callitriche hermaphroditica växa i mindre vattensam
lingar. Därtill kommer mina fynd i de stora älvarna. Här söker den lugn
vatten i vikar som vid Kurravaara och Kuoksu. I Vittangisuvanto växte den 
i vattenstranden i skydd av de stenrevlar, som man lagt upp för att kunna 
draga upp båtarna ur vattnet utan att skada kölen. Då undertecknad be
sökte den lokalen, var det lågvatten med blott någon decimeter djupt vat
ten. Vintertid måste lokalen bli bottenfrusen eller t. o. m. torrlagd. Det är 
möjligt att arten här blott är tillfällig eller ettårig av den anledningen. 
Vattenhastigheten på växtplatsen uppgår till grad 2 eller 3 enligt Olsens 
skala.

Genom vänlig förmedling av stadsingenjör O. Ekiiolm har jag erhållit 
några vattenanalyser från Torne och Kalix älvar, som karaktäriserar den 
hydrosfäriska miljön.

Analyserna är enligt min erfarenhet förhållandevis tillförlitliga för vegeta
tionsperioden trots att de kunna karaktäriseras som stickprov tagna vid 
enstaka tillfällen. Däremot är de ej representativa som årsmedeltal för 
vattnen ifråga. Enligt mina erfarenheter från Lappland har man här att 
räkna med två olika vattentyper under året, vilka för enkelhets skull kunna 
kallas sommar- och vintervatten. De två typerna uppvisa betydande skill
nad i halten lösta ämnen, salter och humusämnen. Sommarvattnet har 
den lägsta halten. Övergången från vinter- till sommarvatten sker språngvis 
i samband med snösmältningen. I en uppdämd insjö i Lule lappmark 
skedde detta under loppet av två veckor i maj månad. Den motsatta över
gången, från sommar- till vintervatten, sker däremot i långsamt tempo 
under loppet av sex månader. Den slutliga extremen, vintervattnet, uppnås 
under mars och april månader. Dessa ändringar framträder bäst i myrsjöar 
och liknande vatten med hög halt av humus och mindre tydligt i älvvattnen. 
Men skillnaden i sammansättning är även i det fallet signifikativ. Däremot 
har vattensammansättningen mindre intresse under viloperioden, likaså 
årsmedeltalet.

Samtliga undersökta vatten faller inom Olsens oligotrofa vattentyp 
(Olsen 1950). Denna vattentyp karaktäriseras av låg halt kloridjoner, låg 
ledningsförmåga och ett pH nära neutralpunkten. Den betecknar således 
den ena ändpunkten i Callitriche-arternas hydrosfäriska typ. Den ändra 
ändpunkten, som faller inom intervallet för de bräckta vattnen, uppnås ej i 
Torne lappmark.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Tab. I. Vattenanalyser från Torne lappmark.

Oinakkaj ärvi Oinakkaj ärvi
ytvatten djupare nivåer Vittangi Kaalasjärvi

Datum 29.9.1956 28.5.1962 25.9.1962 18.9.1961 15.5.1957

Cl mg/lit 2 under 2 2 1 0
Sp. ledningsförmåga x 106 — 50 31 37 —
pH 7,1 6,9 7,4 7,2 6,8
HCOs mg C02/lit 13 11 12 15 11
Total hårdhet, tyska ° 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
Färg, hazen ° 5 40 100 under 5 15

Det kan vara av intresse att undersöka den hydrosfäriska typen för 
några arter, som förekomma både inom Torne lappmarks älvar och inom 
Olsens undersöknings-område (Sydjylland). Följande arter äro gemen
samma:
Potamogeton gramineus, vanlig på de flesta Callitriche-lokalerna. i T.L., Den 

betecknas som Infra-Oligohalobous (Infra-Mesahalobous) av Olsen. 
Ändpunkten i färskvattenintervallet kan ej angivas. I Sydjylland är den 
Oligo-Eutraphentous.

Potamogeton perfoliatus, ävenledes vanlig på Callitriche-lokalerna, betecknas 
som b-Infra-Mesohalobous av Olsen.

Ranunculus peltatus v. septenlrionalis är känd från de flesta av mina lokaler. 
Huvudarten är »Infra-Mesohalobous (b)?» och Eutraphentous i Sydjyl
land. Den hydrosfäriska typen för den nordliga formen är däremot ej klar. 

Hippuris vulgaris är vanlig i älvarna på lämpliga lokaler. Enligt Olsen är 
arten Infra-Mesohalobous (b).

I stort sett torde Callitriche hermaphroditica växa i samma hydrosfäriska 
typ. Callitriche intermedia verkar däremot ej ha lika stort intervall.
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Bidrag till Hälsinglands flora.
1. Kronoskäret Gran, Hälsinglands östligaste utpost i Bottenhavet.

I Glysisvallur skriver prosten Broman i kapitlet »Holmar och Öar i havet» 
om »den mächta namnkunniga ön Gran långt ut i havet, känd för den mycken
het av ägg som där hämtas, den mängd sjöfåglar, som där finnas isynnerhet 
Torr- eller Twärr Mulor, som hava öppningen till munnen tvärt emot andra 
fåglars näbb, den mängd underbara örter, som där hava sin boning, etc.». 
Mest beryktad är den emellertid för att den ändrar utseende allt eftersom 
vädret och vattnet skall växla. Under 16-1700-talet fick sålunda ortsbe
folkningen sina väderleksrapporter genom att studera öns utseende, nu får 
de dem genom att lyssna på radions väderleksrapporter, där uppgifter från 
Gran även är med.

Alla ha vi sålunda någon gång hört talas om Gran men det är nog ej 
många som vet, var den ligger och ännu färre, som besökt denna Hälsing
lands östligaste utpost i Bottenhavet. Ön är belägen ca 12 km rakt österut 
från Gnarpsbaden. Den är ca 1200 m lång och största bredden är ungefär 
500 m. Högsta höjden, 15 m, är vid fyren och väderleksstationen.

Vem som är ägare till ön har ej med säkerhet kunnat fastställas. I Dom- 
havandens lagfartsbok finns ej ön Gran upptagen under någon fastighets- 
beteckning. Skogen skötes ej av Domänverket, varför det är troligt att den 
tillhör Kungl. Maj:t och Kronan, utan styrkt lagfart eller äganderätt, ett 
s. k. kronoskär, som upplåtits till Sjöfartsverket och fiskarna i Gnarp för 
»nyttjande» som det heter i gamla handlingar.

Genom vänligt tillmötesgående av en fiskare i Sörfjärdens fiskeläge fick 
undertecknad den 12/7 1959 tillfälle medfölja hans båt till ön för att under
söka dess flora och fauna. Någon sådan undersökning har mig veterligt 
aldrig förut företagits och det måste först som sist erkännas, att mina 
förväntningar blevo mer än väl förverkligade.

Efter en dryg timmes färd på ett rätt lugnt hav kunde vi runda öns syd
spets och på nära håll beundra dess vackra klapperstensfält. Snart kunde vi 
styra in i hamnen, som ligger ungefär mitt på öns östra sida och det första, 
man lade märke till där, var en omkullblåst sjöbod — skärboning — som 
det kallas i Hälsingland. Att ön är hårt ansatt av väder, vind och bränningar 
behöver man ej gå långt för att se. Strax intill fyren stupar berget brant ned 
mot havsytan. Klipporna uppvisa vackert slipade ytor, vittnande om höst- 
och vinterstormarnas framfart. Klapperstensfälten runt ön hava en im
ponerande bredd och man ser hur de terrassformigt höja sig över vattnet, 
stundom, som t. ex. på södra udden, till en höjd av 10 meter. Från vatten
ytan och så långt upp som bränningar, is och vågsvall nått, uppvisa de 
rundade stenarna en vackert rödbrun färg, ovan denna gräns, som man tyd
ligt kan följa med blicken, äro stenarna överdragna av skorplavar i vackra 
svart-grå-gula mönster med här och där insprängda mattformigt växande 
enar, rönnar och granar. Innanför strandkantens klapperstensvallar vid
tager ett bälte av förkrympt, vindpinad barrblandskog av gran och tall, 
av vilka den senare kan uppvisa de mest bisarra former.

Att här uppräkna alla fåglar och djur som finnas på ön skulle föra utanför 
ramen av denna artikel. Det må därför räcka med att omnämna att tord- 
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mulen här har en av sina häckplatser i Bottenhavet. Kolonin räknade ett 
40-tal fåglar år 1959. Harar voro inplanterade på ön till förfång för viden 
och aspar, men onekligen utgjorde de ett pittoreskt inslag i naturen, där 
de skuttade omkring. En enda myrstack fanns, vars invånare förde en 
tynande tillvaro, och det berättades mig, att ön stundom brukar få besök av 
huggormar. Hur de kunnat komma dit är en gåta, ty knappast ha de kunnat 
ta sig dit simmande. Ön ligger i alla fall 12 km fågelvägen från närmaste 
fastland.

Man blev glatt överraskad av att finna så många och väl utvecklade örter 
på denna karga ö, men det är otroligt hur en växt kan rota sig och fortleva, 
blott den kan få skydd för de värsta stormarna. Mitt inne i skogsbältet i 
öns mitt fanns en myr om ca ett hektars yta och där fanns rikligt av Rubus 
chamaemorus, Brosera rotundifolia m. fl. arter som känneteckna fastlands- 
myrarna. Geum nrbanum hade lyckats få rotfäste i skydd av ett par stora 
stenblock på öns nordöstra strand, Linnaea borealis trivdes gott i gran
skogens mossa och Polypodium vulgäre tävlade om utrymmet med Poly- 
gonatum odoratum på ett par mossbelupna block på öns västra sida. På ett 
sandigt område i närheten av hamnen odlade fyrmästaren potatis, vilket 
land hölls rent från ogräs av hararna, som dock syntes rata penninggräset 
(Thlaspi arvense), ty det förekom rikligt där tillsammans med Tussilago 
farfara. Lathyrus maritimus (L.) Bigel. v. glaber (Der.) Eames dekorerade 
en remsa av grus på nordöstra stranden i färger från blått till violett och 
nere vid hamnen kunde man finna både malört och den allestädes närva
rande »Rallarrosen» (Chamaenerion angustifolium).

Följande växtförteckning noterades på platsen. Den är ordnad efter 
Förteckning över Nordens Växter utgiven av Lunds Botaniska Förening, 
4:e utvidgade upplagan. De svårbestämda arterna hava granskats av före
ståndaren för växtbytet i Lund. Mossor och lavar ha namnsatts genom 
förmedling av fru Judith Christoffersson, Tutaryd, av Riksmuseet och 
Köpenhamns botaniska museum, och får jag härmed framföra mitt hjärt
liga tack till alla, som varit mig behjälpliga med bestämningarna.

Equisetum arvense 
Dryopteris spinulosa 
Polypodium vulgare 
Picea abies Skogbildande. På vissa 

ställen mattformigt växande. 
Pinus silveslris
Juniperus communis Ett flertal 

buskar; 1 ex. trädformigt växande. 
Polggonatum odoratum Rikligt före

kommande.
Convallaria majalis Endast 2-bla- 

diga ex.
Juncus Gerardi
J. arcticus ssp. balticus 
Luzula pilosa
L. multiflora ssp. occidentalis

Festuca pratensis 
Deschampsia caespitosa
D. bottnica
D. bottnica x caespitosa 
Phalaris arundinacea 
Anthoxanthum odoratum 
Ely mus arenarius 
Roegneria canina 
Carex nigra 
C. echinata 
C. vesicaria 
C. canescens
Populus tremula Ett bestånd om ca 

50 träd på norra sidan av ön. 
Salix caprea Barken bortgnagd till 

ca 1 m höjd av hararna.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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S. phylicifolia 
S. myrsinifolia 
S. myrsinifolia x phylicifolia 
Myrica gale Steril; ett fåtal ex. 
Ainas glulinosa 
Urtica dioeca ssp. eu-dioeca.
Rumex acetosella Enda Rumex-arten 

på ön.
Stellaria graminea 
Cerastium arvense
Silene nutans Rikligt omkring ham

nen.
Ranunculus acris ssp. boraeanus 
Thlaspi arvense I potatislandet, ra

tad av hararna, som eljes höll lan
det rent från ogräs.

Rorippa islandica 
Parnassia palustris 
Sedum telephium ssp. maximum 
S. acre
Ribes rubrum coll. Odlad vid fyren. 
R. pallidum Odlad.
R. nigrum Odlad.
Filipendula ulmaria 
Prunus padus Mattformigt växande 

på klapper.
Rubus chamaemorus Rikligt på my

ren.
R. idaeus 
Fragaria vesca 
Potentilla palustris 
P. anserina ssp. eu-anserina 
Alchemilla vulgaris (ej närmare be

stämd).
Rosa canina 7 st. buskar i skogen. 
Sorbus aucuparia
Geum urbanum 20 ex. efter nordöstra 

stranden.
G. rivale 
Vicia cracca
Lathyrus maritimus v. glaber 
Erodium cicutarium Rikligt på 

västra strandens klapperstensval- 
lar.

Drosera rotundifolia På myren.
Viola tricolor ssp. eutricolor 
Lythrum salicaria 
Epilobium palustre 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2

Chamaenerion angustifolium 
Cornus suecica 
Anthriscus silvestris 
Pimpinella saxifraga 
Moneses uniflora 
Pyrola rotundifolia 
P. chlorantha 
Ardostaphylos uva-ursi 
Vaccinium vitis idaea 
V. myrtillus
Empetrum hermaphroditum 
Trienlalis europaea 
Glaux maritima 
Myosotis palustris 
Prunella vulgaris 
Galeopsis speciosa 
Solanum tuberosum Odlad.
Veronica officinalis 
Melampyrum pratense Ymnig. 
Euphrasia brevipila ssp. eubrevipila 
Rhinanthus serotinus ssp. vernalis 
Galium palustre ssp. eupalustre 
G. verum ssp. euverum Rikligt vid 

hamnen och vid de gamla skär- 
boningarna.

Linnaea borealis 
Valeriana salina 
Campanula rotundifolia 
Erigeron acre ssp. euacre 
Antennaria dioeca 
Achillea millefolium (även f. rosea) 
Chrysanthemum leucanthemum 
Artemisia absinthium 
Tussilago farfara 
Cirsium heterophyllum
C. arvense
Leontodon autumnalis 
Taraxacum sp. Ett enda litet ex.

vid hamnen.
Hieracium umbellatum 
Mossor från kronoskäret Gran. 
Marchantia polymorpha 
Sphagnum acutifolium 
S. recurvum 
Dicranum Bonjeani
D. scoparium 
D. spurium 
Ceratodon purpureus
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Bryum capillare 
Mnium hornum 
Philonotis fontana 
Gymnocybe palustris 
Climacium dendroides 
Helodium lanatum 
Calliergon cordifolium 
Pleurozium Schreberi

Rhytidiadelphus squarrosus 
Rh. triquetrus 
Hylocomium proliferum 
Lavar från kronoskäret Gran. 
Peltigera horizontalis 
Cladonia impexa 
C. rangiferina 
Cetraria islandica

Dessutom å stenar på klapperstensfälten skorplavar i svarta, grå-gröna 
och gula färger.

2. Anteckningar från lokalen för Pulnionaria officinalis i Enånger.

I västligaste delen av Enångers socken, 1,5 km nordost om Grängsjö by 
intill en vinterväg, som leder till Norrberget, ligger en växtplats för Pul- 
monaria officinalis L. ssp. obscura (Dum.) Murb. vilken, såvitt mig är 
bekant, skall vara den nordligaste i Skandinavien. Växtplatsen kan beteck
nas som en mullrik ängsbarrskog, som genomsilas av vatten från det in
tilliggande Norrberget. Egentligen är det två växtplatser skilda åt av ett ca 
40 meter brett 30-35 årigt granbestånd med enstaka träd av björk och 
klibbal och upptaga de tillsammans en yta av knappt en hektar.

Växtplatsen finns omnämnd i en kort artikel i S.B.T. 1952 (s. 263) av 
stadsarkitekt Z. Säfverstam.

Den 19 maj 1962 besökte jag platsen tillsammans med lasarettsläkaren 
Åke Spetz, varvid vi kunde konstatera att lungörten växte i flera 1000-tals 
ex. på en fuktig bergssluttning vid Norrbergets fot. På grund av att våren 
1962 varit mycket kall och ur botanisk synpunkt ogynnsam, hade endast 
få växter börjat spira upp. Dock kunde vi iakttaga följande:

Picea abies, Pinus silvestris (1 träd), Betula verrucosa, Sorbus aucuparia, 
Lonicera xylosteum, Rubus idaeus, Vaccinium vitis idaea och V. myrtillus, 
Anemone hepatica och A. nemorosa (ymnigt) samt Paris quadrifolia.

För att kunna upprätta en fullständigare förteckning över lungörtens 
växtplats besökte jag den ånyo den 11 aug. 1962 och iakttog då följande 
växter efter vägen från landsvägen Boda-Nianfors till Norrbergets fot, en 
sträcka på ca 300 m.

Lycopodium annotinum 
Equisetum arvense
E. silvaticum 
Pteridium aquilinum 
Alhyrium filix-femina 
Lastrea phegopteris 
L. dryopteris 
Picea abies 
Pinus silvestris
Juniperus communis. 3 buskar, rik

ligt beklädda med s. k. kikbär för

orsakade av engallmyggan, Oligo- 
trophus juniperinus.

Maianthemum bifolium 
Paris quadrifolia 
Juncus bufonius 
Luzula pilosa 
Festuca pratensis 
Dechampsia caespitosa 
Phleum pratense 
Carex spp.
Platanthera bifolia
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Orchis maculata V. montana
Populus tremula Chamaenerion angustifolium
Belula verrucosa Ramischia secunda
Ainus glutinosa Vaccinium vitis-idaea
Polygonum viviparum V. myrtillus
Stellaria graminae Prunella vulgaris
Anemone hepatica rikligt Veronica officinalis
A. nemorosa d:o Melampyrum pratense (såväl gul-om
Ranunculus acris ssp. Boreanus vitblommiga ex.)
Filipendula ulmaria M. silvaticum
Rubus saxatilis Plantago major
R. idaeus Campanula rotundifolia
Fragaria vesca C. patula
Poteniilla erecta Solidago virgaurea
Alchemilla sp. Gnaphalium silvaticum (i diket vid
Sorbus aucuparia landsvägen)
Geum rivale Achillea ptarmica ssp. euptarmica
Trifolium repens A. millefolium
T. pratense Chrysanthemum leucanthemum
T. medium Tripleurospermum maritimum v. ino-
Geranium silvaticum dorum
Acer platanoides (ett större träd vid Cirsium palustre

stigens början i skogsbrynet) C. heterophyllum
Rhamnus frangula Leontodon autumnalis
Hypericum maculatum Crepis sp.
Viola canina Hieracium sp.

Dessutom bl. a. följande mossor: Hylocomium splendens, Polytrichum
commune och Sphagnum palustre.

På växtplatsen fanns nu, den 11 aug. 1962, rikligt med rosettskott av
Pulmonaria officinalis spp. obscura. Dessutom noterades Equisetum silva-
ticum och Pteridium aquilinum i vackra, högväxta, tätt ställda ex. med
kraftigt rödbruna stjälkar och stora blad, som helt skuggade marken på
den första av växtlokalerna, samt dessutom följande arter:

Maianthemum bifolium R. idaeus
Carex leporina Fragaria vesca
C. flava Potentilla erecta
C. vaginata Alchemilla (2 sp.)
Melica nutans Sorbus aucuparia
Deschampsia caespilosa Geum rivale
Belula verrucosa Oxalis acetosella
Ainus glutinosa Geranium silvaticum
Caltha palustris Viola riviniana
Anemone hepatica (rikligt) V. montana
A. nemorosa V. palustris
Rubus saxatilis Epilobium montanum
St>. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Pyrola rotundifolia 
Ramischia secunda 
Vaccinium vilis-idaea 
V. myrlillus 
Trientalis europaea 
Prunella vulgaris 
Veronica chamaedrys 
Melampyrum pratense (endast gul- 

blommiga ex.)

De båda sistnämnda arterna sågs vid kanten av gångstigen som ledde till 
den nedre lokalen. Vid den övre lokalen sågs ett rikligt bestånd av palm
mossa (Climacium dendroides), ett 20-tal ex. av kantarell (Cantharellus 
cibarius), 10 ex. av grå fingersvamp (Clavaria cinerea), samt några ex. av 
skäggriska (Laclarius torminosus).

Hudiksvall den 6 dec. 1962.
A. F. Westerlund.

M. silvalicum 
Galium palustre
Lonicera xylosteum (ett tätt bestånd 

av 20-tals buskar)
Campanula patula 
Achillea millefolium 
Cirsium palustre 
C. heterophyllum

Palynologiska laboratoriet i Solna.
För en del år sedan inrättade Statens naturvetenskapliga forskningsråd 

ett centrum för palynologisk forskning (palynologi = pollen- och sporforsk
ning). Detta centrum — palynologiska laboratoriet — ligger i Solna (adress 
Nybodagatan 5) knappt 15 minuters resa med buss från Norra Bantorget ut 
förbi Karolinska institutet och Statens bakteriologiska anstalt.

Laboratoriet omfattar 12 rum, varav åtta arbetsrum och ett bibliotek. 
Personalen består av åtta personer, varav sju avlönade av rådet. Under 
innevarande och nästkommande år tillkommer genom anslag från USA två 
palynologiska specialister och en laboratris. Laboratoriets program är på 
grund av forskningsobjektens karaktär alltigenom botaniskt. Detta torde 
vara fördelaktigt även för geologer som vill anlita laboratoriet: identifiering 
och beskrivning av fossila pollen och sporer förutsätter ingående kunskaper 
om recenta pollenkorn och sporer och metoderna för desammas undersök
ning.

För närvarande bedrivs arbetet vid laboratoriet i huvudsak efter två 
linjer, en systematisk, beskrivande-sammanställande, och en mikroskopisk, 
finmorfologisk-morfogenetisk. Arbetet efter den förstnämnda går ut dels på 
att komplettera handböckerna »Pollen and Spore Morphology and Plant 
Taxonomy I och II», dels på att med hjälp av ett formelsystem utförligt 
beskriva pollenkorn och sporer hos de högre växterna och senare evt. 
göra detta material till föremål för datamaskinell behandling. Hand i 
hand med detta arbete planläggs, resp. utarbetas, smärre delar av en »världs- 
pollenflora», en palynologisk miniatyr av »Die natürlichen Pflanzenfamilien» 
av Engler & Prantl, som föreslogs vid den internationella palynologikon- 
ferensen i Tucson, Arizona, i april 1962. En av laboratoriets gäster, Dr. C. 
Marticorena, Concepcion, har gjort ett första sammanfattande bidrag 
efter denna linje: en »NPC-klassificering» (N numerus, antal; P position,
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läge; C character, form—allt med hänsyn till pollenkornens öppningar) av 
cucurbitacéernas pollen (under tryckning i Grana Palynologica, vol. 4: 1, 
1963). Hans undersökningar har i största möjliga utsträckning utförts på 
material som tillhandahållits eller granskats av C. Jeffrey, Royal Botanic 
Gardens, Kew, familjens senaste monograf. Liknande, ej blott på NPC 
koncentrerade framställningar av skilda växtgrupper, utarbetas f. n. bland 
annat av undertecknad och assistenten fil. mag. Siwert Nilsson (Gen
tiana och närstående släkten). Assistenten J. Praglowski leder de mikro
fotografiska arbetena. Yid arbetena efter den andra linjen används bland 
annat speciella tunnsnittstekniker. Pollenväggarnas detaljer och desammas 
modifikationer vid pollenkornens öppningar undersöks av assistenten Erika 
Stix. Tillsammans med gästforskaren Dr. N. Takeoka, Kyoto, har hon 
dessutom (genom tillmötesgående av professor B. Malmgren, Karolinska 
institutet) kunnat utföra elektronmikroskopiska undersökningar av recenta 
och diverse fossila (jurassiska) pollentyper.

Forskningsuppgifter och publikationer. — Exempel på palynologiska 
forskningsuppgifter (ämnen för trebetygsarbeten i botanik, ev. kvartär
geologi, för licentiatavhandlingar etc.) återfinns bl. a. i undertecknads 
sammanställning »Introduktion till palynologin» (Natur och Kultur 1963; 
jfr t. ex. sid. 8, rad 17-20 uppifrån, samt sid. 66-106 och 152-161). På 
Palynologiska laboratoriet har även arbetet »An Introduction to a Scandina
vian Pollen Flora» sammanställts (Almqvist & Wiksell, Uppsala 1961; en 
andra del utkommer hösten 1963). Del I och första avsnittet av del II utgörs 
av excerpt ur Grana Palynologica, vol. 11:3 (1961) och vol. III:2 (1962). 
Vol. III: 3 utkommer i april 1963. Vol. IV: 1-3 med bidrag från ett sextiotal 
forskare i ett tjugotal länder publiceras senare under årets lopp. Den har 
sammanställts av O. Hedberg och H. Straka och tillägnats laboratoriets 
föreståndare på dennes 65-årsdag den 28.11.1962. I vol. III:3 och IV ingår 
bl. a. redovisningar för morfogenetiska, elektronmikroskopiska undersök
ningar av J. Heslop-Harrison (vol. IV: 1) samt J. Rowley (vol. III:3 
och IV: 1) och D. Larson (vol. III:3). Vidare publicerar B. W. Timofejew 
i vol. IV: 1 en uppsats om organiska rester i en sovjetisk meteorit. Under
tecknad har på sid. 149-208 i »Advances in Botanical Research. 1» (utg. av 
R. D. Preston, Acad. Press, London och New York 1963) givit en skildring 
av palynologins medel och mål. Här omnämnes även i korthet en kemisk 
undersökning av intinet hos tallen som på laboratoriets förslag utförts av 
docenten Hans Bouveng. En annan artikel med titeln »Palynology» är 
under tryckning (mars 1963) i »Vistas in Botany».

Genom att etablera en till laboratoriet knuten palynologisk servicein
rättning har forskningsrådet gjort det möjligt för utomstående att till 
självkostnadspris få vissa palynologiska uppdrag effektuerade, exempelvis 
framställning av pollen- och sporpreparat (priserna växlar mellan två och 
tio kronor), kontroll av renheten av pollenprover samt undersökning av 
pollenkorn och sporer särskilt i prov, som av olika anledningar faller utanför 
den vanliga pollenanalytiska rutinen. Serviceinrättningen åtar sig även 
mikrofotografiska uppdrag, tunnsnittning, diagnosticering av pollenkorn 
och sporer etc.

. G. Erdlman.
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ERIK RENNERFELT.

i4/10 1906-% 1962.

AV

CARL OLOF TAMM.

Den 4 december 1962 avled Erik Rennerfelt, drabbad av en hjärt
attack på sitt tjänsterum. Mätt i tid blev hans liv ej långt — femtiosex år — 
men mätt efter hans insatser på skilda områden var det rikt och betydelse
fullt. Här först några ord om den yttre ramen kring hans forskningsinsatser.

Erik Rennerfelt växte upp i Djursholm. I hemmet fanns det starka 
naturvetenskapliga intressen — fadern, överingenjör Ivar Rennerfelt, är 
känd för sina uppfinningar inom smältungstekniken — och hans söner kom 
också att ägna sig åt naturvetenskap och teknik. Erik Rennerfelt blev 
biologen i den stora syskonskaran, men livet igenom visade han ett stort 
intresse för den tekniska tillämpningen av de biologiska forskningsresulta
ten, något som i betydande grad bidrog till det framgångsrika genomförandet 
av hans arbetsuppgifter.

Efter studentexamen vid Djursholms läroverk studerade Rennerfelt vid 
Stockholms högskola, där han 1929 avlade filosofisk ämbetsexamen i 
botanik, kemi och zoologi, samt 1933 filosofie licentiatexamen i botanik. 
Mellan dessa bägge examina tjänstgjorde han under tre år vid den botaniska 
avdelningen av Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet. 
Hans tjänstgöring där resulterade i ett par avhandlingar. En av dessa var 
författad tillsammans med Henrik Lundegårdh och Hans Burström och 
ingick som ett led i dessa forskares undersökningar över högre växters 
saltupptagning. En annan avhandling gällde näringsfysiologien hos Asper
gillus niger och markerar tillsammans med en uppsats om strårötesvampar 
på sädesslag, att Rennerfelt kommit in på mykologisk forskning, som allt 
framgent skulle bli hans huvudsakliga arbetsområde. Han erhöll nu uppdrag 
från Svenska Trämasseföreningen att undersöka svampskador på slipmassa, 
vilket arbete resulterade i en lång serie viktiga uppsatser och avhandlingar, 
däribland hans doktorsavhandling av år 1937, »Undersökningar över svamp
infektionen i slipmassa och dess utveckling däri». Han kunde här klarlägga 
infektionsvägar och olika faktorers betydelse för utbildningen av en mer 
eller mindre skadlig mikroflora i slipmassan under olika tillverkningsmo
ment. Rennerfelts arbete ledde till en rad tekniska motåtgärder mot 
svampskadorna; givande ur vetenskaplig synpunkt har bl. a. hans synpunk
ter på betydelsen av balansen mellan olika organismer (blånadssvampar och 
jästsvampar av familjen Torulopsidaceae) varit.
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Från och med 1937 var Rennerfelt under fem år knuten till Göteborgs 
högskola som laborator i botanik med undervisningsskyldighet i de högre 
växternas anatomi, svamparnas systematik, morfologi och fortplantning 
samt växtfysiologi. Han blev samma år docent i växtfysiologi vid Göteborgs 
högskola. Rennerfelt fortsatte här sina arbeten över svamparna i slip
massa men tog också i samarbete med zoologen Orvar Nybelin upp 
undersökningar över kräftpestsvampens biologi, vilka resulterade i be
tydligt ökad kännedom om denna svamps livsvillkor.

År 1942 tillträdde Rennerfelt en assistentbefattning i mykologi vid den 
naturvetenskapliga avdelningen av Statens skogsförsöksanstalt. Härmed 
kom han in på de skogsmykologiska frågor, som sedan jämte de trätekniska 
spörsmålen skulle bli hans största arbetsuppgifter. År 1947 blev Renner
felt försöksledare vid samma institution, som nu fått namnet ändrat till 
avdelningen för botanik och marklära vid Statens skogsforskningsinstitut. 
Den 1 juli 1962 skedde en ny organisationsförändring, vilken bl. a. innebar 
att Rennerfelt blev laborator i virkesvård och trämykologi vid Skogs- 
högskolan, sedan det tyvärr visat sig omöjligt att få statsmakterna att 
inrätta en egen institution för träskydd, för vilken Erik Rennerfelt 
skulle ha varit den självskrivne ledaren.

Vid sidan av sin verksamhet inom skogsforskningen har Rennerfelt 
sedan 1942 varit docent vid Stockholms högskola (sedan 1959 Stockholms 
universitet) och under senare år till betydande del skött undervisningen där 
i mikrobiologi. Ytterligare har Rennerfelt sedan 1942 varit expert och 
sedan 1949 sekreterare i Träskyddskommittén (före 1949 Komminikations- 
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 2
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Erik Hennerfelt demonstrerar ett fältförsök med slipers som behandlats med 
olika rötskyddsmedel.

! vö?
ihr;-, Sg

verkens träskyddskommitté). År 1958 invaldes han i Ingeniörsvetenskaps- 
akademien. I Svenska Botaniska Föreningen har han varit medlem sedan år 
1926.

Det är svårt att på ett begränsat utrymme ge en någorlunda tillfreds
ställande bild av Erik Rennerfelts vetenskapliga insatser. Orsaken härtill 
är dels att han varit verksam inom så många olika grenar av den mykolo- 
giska vetenskapen och dess praktiska tillämpningar, dels att hans insatser 
ingalunda inskränker sig till de arbeten som publicerats i hans eget namn - 
en i och för sig mycket imponerande lista. Rennerfelt var i hög grad en 
samarbetets man, som kunde leda och inspirera sina medarbetare lika väl 
som underordna sina egna intressen för att nå ett större mål. Hans in
tresse för sina medarbetares uppgifter och den positiva kritik han utövade 
betydde mycket för arbetet vid institutionen. Icke minst uppskattad var 
hans vidsynthet och generositet när det någon gång hände, att hans med
hjälpares åsikter skar sig mot hans egna.

Några av de områden skall likväl beröras, där Rennerfelts arbeten har 
lämnat bestående resultat. En stor del av sin tid har han ägnat åt rotröte- 
svampen, Fornes annosus, dess biologi och skadegörelse. Även om vi trots 
allt arbete fortfarande icke har något universalmedel mot denna svamp, har 
situationen i hög grad klarnat genom Rennerfelts och hans medarbetares 
forskning. Vi vet nu ganska väl på vilka marker vi kan befara angrepp på det
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ena eller andra trädslaget, hur dessa angrepp kan väntas utveckla sig och 
vilken ekonomisk skada man kan räkna med. Viktigt är också att lösningen 
på rotröteproblemet i Sverige icke är så sensationellt enkel — stubbehand
ling med kreosotolja eller andra fungicider - som det efter Risbeths 
engelska undersökningar på unga skogskulturer en tid ville synas. Efter 
Rennerfelts och hans medarbetares undersökningar vet vi, att Fomes- 
sporer förekommer i luften även i Sverige, att de kan infektera färska stubbar, 
att svampen kan spridas från träd till träd genom rotkontakter, alltsammans 
så som Risbeth föreställer sig saken, men vi vet också att det tydligen 
finns markegenskaper som kontrollerar spridningen från träd till träd. Att få 
ett grepp om dessa faktorers verkningssätt torde kunna uppställas som ett 
av etappmålen i det fortsatta forskningsarbetet.

Orsakerna till den hos vissa barrträds kärnved mycket betydande re
sistensen mot röta har behandlats av Rennerfelt i en lang serie uppsatser, 
flera därav i samarbete med Holger Erdtman, som ur olika arters kärnved 
renframställt en rad intressanta kemiska ämnen med fungicid effekt. 
Rennerfelt har kunnat utreda att denna naturliga »impregnering» av 
veden med specifika ämnen (ofta av fenolnatur) är den väsentliga förkla
ringen till rötresistensen.

Från dessa undersökningar av den naturliga rötresistensen är steget ej 
långt till det tekniska träskyddet med hjälp av olika kemiska preparat. 
På detta område har Sverige mycket tack vare Rennerfelts hängivna 
arbete erövrat en rangplats, trots att verksamheten måste ske under ganska 
lösa former i Träskyddskommitténs regi. Det som framför allt kännetecknat 
den svenska forskningen och försöksverksamheten under Rennerfelts led
ning har varit en omutlig objektivitet och en strävan att fa fram det väsent
liga i varje metods egenskaper. Just på detta område, där stora ekono
miska intressen står på spel för tillverkare av impregneringsmedel och 
trävaror, har det varit mycket betydelsefullt att någon vågat säga ifrån att 
det viktiga är hur virket bevaras under de betingelser det blir utsatt för i 
praktiken, icke om ett visst preparat har en aldrig så perfekt fungicid 
verkan i laboratorieförsök. Den lilla boken »Träskydd», ett av Erik Renner
felts sista arbeten, vittnar vackert både om hans kunskaper på området och 
om hans förmåga att popularisera dessa. Att det väsentligen är hans egna 
forskningsresultat som återspeglas i boken framgår icke lika klart, men det 
förringar ju ej insatsen.

Virkesvården intresserade Rennerfelt i hög grad, såväl när det gällde 
skyddet av det avverkade virket i skogen och på väg till industrien som det 
försågade virket i brädgårdarna. Eftersom även de bästa lagringsbetingelser 
under ett senare stadium ej kan förhindra redan anlagda svampskadoi att 
breda ut sig i lagrat virke, gäller det framför allt att förhindra anlägg
ningen av skadorna. Då en väsentlig del av stockblånadssvamparna spiids 
av insekter, etablerade Rennerfelt tidigt ett samarbete med entomolo- 
gisk sakkunskap, samtidigt som han på allt sätt stödde sin medarbetare 
Aino Kääriks ansträngningar att utreda svamparnas fysiologi och sprid- 
ningsbetingelser. Tack vare Rennerfelts och hans medarbetares insatser 
skyddas numera årligen stora kvantiteter virke mot stockblånad genom 
enkla åtgärder, bl. a. insektsbesprutning.
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Mikrobiologien är en internationell vetenskap, och degrenar som Renner- 
felt representerade utgör inga undantag. De många inbjudningar han fick 
att meddela sina rön på olika håll i världen vittnar därom — vid sin död 
förberedde han just en sådan resa till både Nord- och Sydamerika. I själva 
verket hörde han till de internationellt mest kända och uppskattade forskarna 
vid Skoghögskolan.

Vi många vänner och kollegor till Erik Rennerfelt finner det nästan 
ofattbart, att vi icke mera skall få möta den smärta, spänstiga gestalten 
med den kloka, vänliga blicken. Vi saknar djupt den framstående veten
skapsmannen, men främst är det dock en annan bild vi stannar i sorg och 
tacksamhet inför. Det är människan Erik Rennerfelt, den gode vännen 
och lycklige familjefadern, den naturälskande friluftsmannen, ständigt 
öppen för intryck och generös med sitt vetande, alltid ridderlig i sitt sätt 
att vara. Länge kommer hans minne att tacksamt bevaras hos hans stora 
vänkrets.

Av Erik Rennerfelt utgivna skrifter.

(Utöver nedan angivna tryckta skrifter har Erik Rennerfelt skrivit eller
medverkat i ett stort antal mestadels stencilerade Meddelanden och Rap
porter från Träskyddskommittén. Beteckningen »Medd.» nedan avser Med
delanden från Statens skogsforskningsinstitut.)

1. Untersuchungen über die Salzaufnahme der Pflanzen. II. Die Aufnahme von 
Alkali- und Erdalkalichloriden. — Sv. Bot. Tidskr. 26, 1932 (tills, med H. Lünde- 
gårdh och H. Burström).

2. Undersökningar över stråröta hos våra sädesslag. — Medd. nr 440 från Centralanst. 
för försöksväsendet på jordbruksomr., Avd. för lantbr. bot. nr 51, 1933.

3. Untersuchungen über die Salzaufnahme bei Aspergillus niger. — Planta, 22, 1934 
(lic.-avh.).

4. Några synpunkter på mögelskador i slipmassa. — Svensk Pappersmasse-Tidning, 
12, 1935.

5. Iakttagelser över dvärgrost (Puccinia simplex Eriksson et Henn.) på korn. — 
Sveriges Utsädesförenings Tidskr., 1935.

6. Untersuchungen über die Entwicklung und Biologie des Krebspestpilzes Aphano- 
myces Astaci, Schikora. — Medd. från Statens undersökn. — och försöksanst. för 
sötvattensfisket, nr 10, 1936.

7. Undersökningar över svampinfektionen i slipmassa och dess utveckling däri. — 
Svenska Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 35, 1937 (akad. avh.).

8. Der Einfluss der Temperatur auf die Entwicklung von Rhodotorula glutinis 
Harrison und gracilis Rft. in verschiedenen Flüssigkeiten. — Medd. Göteborgs 
Botaniska Trädgård, 12, 1937.

9. Några försök med lignasanbehandling. — Svensk Pappersmasse-Tidning, Nr 22, 
1937.

10. Beobachtungen über den gegenseitigen Einfluss einiger Pilze auf einander. — 
Svensk Bot. Tidskr., 32, 1938.

11. Utvecklingen av svampar i slipmassa av färsk och flottad ved. — Svensk Pappers
tidning, 1, 1939.

12. Der Zuwachs von Rhodotorula glutinis Harrison under verschiedenen Kultur
bedingungen. — Bot. Notiser, 1939.

13. Ueber das Wuchsstoffbedürfnis einiger Blaufäulepilze. — Medd. Göteb. Bot. 
Trädgård, 13, 1939.

14. Investigations of Damages caused by Fungi in Wet Mechanical Wood-Pulp. — 
The Worlds’ Paper Trade Review, Techn. Suppl. 1940.

15. Untersuchungen über Pilzschäden in feuchtem Holzschliff. — Zeitschr. für Papier, 
Pappe, Zellulose und Holzstoff, 58, 1940.
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16. Nya lörsök med kemikaliebehandling av slipmassa emot svampskador. — Svensk 
Pappersmasse-tidning, 17, nr 20, 1940.

17. Der Zuwachs einiger Torulopsidacéen in Nährböden und Flüssigkeiten verschie
denen osmotischen "Wertes. — Medd. Göteborgs Botaniska Trädgård, 11, 1940.

18. Chemical treatment of wet mechanical pulp in order to control damages caused by 
fungi. — Svenska Skogsvårdsföreningens Tidskr., 39, 1941.

19. Das Wachstum einiger Pilze aus Holzschliff bei verschiedener Temperatur. - 
Archiv für Mikrobiologie, 12, 1941.

20. Vattenhaltens betydelse för svamparnas utveckling på trävirke. — Trävaruindu
strien, nr 15, 1941.

21. The Development of the Fungus Flora in Wet Mechanical Pulp, Manufactured at 
Different Temperatures and Stored under Different Conditions. — Gbgs. Hög
skolas Årsskr., 47, 1941: 22.

22. Das Wachstum einiger Fäulnispilze auf Holzschliff. — Svensk Bot. Tidskr., 36, 
1942.

23. Die Toxicität der phenolischen Inhaltsstoffe des Kiefernkernholzes gegenüber 
einigen Fäulnispilzen. — Svensk Bot. Tidskr., 37, 1943.

24. Undersökningar över toxiciteten emot rötsvampar hos tallkärnvedens fenoliska 
beståndsdelar. — Medd. 33: 6, 1943.

25. Om vår nuvarande kunskap om törskatesvampen (Peridermium) och sättet för 
dess spridning och tillväxt. — Svenska Skogsvårdsför. Tidskr., 41, 1943.

26. Der Gehalt des Kiefernkernholzes an Pinsosylvin-Phenolen. Ihre quantitative 
Bestimmung und ihre hemmende Wirkung gegen Angriff verschiedener Fäulnis
pilze. — Sv. Papperstidn., 47, 1944 (tills, med H. Erdtman).

27. Blånad och blåytesvampar. — Skogsägaren, nr 4, 20, 1944.
28. Die Entwicklung von Fomes annosus F'r. bei Zusatz von Aneurin und verschie

denen Extrakten. — Svensk Bot. Tidskr., 38, 1944.
29. Inverkan av tallkärnvedens fenolsubstanser på några blåytesvampars tillväxt 

jämte ett försök till kvantitativ mätning av blånadens intensitet. — Medd., 34: 7, 
1945.

30. The influence of the Phenolic Compounds in the Heartwood of Scots Pine (Pinus 
silvestris L.) on the Growth of some Decay Fungi in Nutrient Solution. — Sv. Bot. 
Tidskr., 39, 1945.

31. Om rotrötan (Polyporus annosus F'r.) i Sverige. Dess utbredning och sätt att 
uppträda. — Medd., 35:8, 1946.

32. Undersökningar enligt klotsmetoden av några träimpregneringsmedel. — Medd., 
35: 10, 1946, (tills, med J. Edén).

33. Om förekomsten av blåsroststadiet i Peridemiumangripna tallbestånd. — Norrl. 
Skogsv. Tidskr., 1947.

34. Några undersökningar över luftens halt av svampsporer. — Svensk Bot. Tidskr., 
41, 1947.

35. Några undersökningar över olika rötsvampars förmåga att angripa splint- och 
kärnved hos tall. — Medd., 36: 9, 1947.

36. Försök att med kemiska medel förhindra stubbskottsbildning hos björk på hyggen. 
— Norrl. Skogsv. Tidskr., 1948.

37. Investigations of Thujaplicin, a Fungicidal Substance in the Heartwood of Thuja 
plicata D. Don. — Phys. Plant., 1, 1948.

38. Fält- och rötkammarförsök avsedda att utröna skyddsverkan hos olika träimpreg
neringsmedel. — Medd., 38: 4, 1949 (tills, med J. Edén).

39. The effect of soil organisms on the development of Polyporus annosus Fr., the root 
rot fungus. — Oikos, 1, 1949.

40. Fungicidal Properties of some Constituents of the Heartwood of Tetraclinis articu- 
lata (Vahl.) Masters. — Acta Chem. Scand., 3, 1949 (tills, med H. Erdtman).

41. The effect of some antibiotic substances on the germination of the conidia of Poly
porus annosus Fr. — Acta Chem. Scand., 3, 1949.
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