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OM MOSSFLORAN PÅ SMÅLANDS TABERG.

AV

I. SÖDERBERG, J. JOHANNESSON och F. O. ÖSTERLIND.

Taberg ligger SSV om sjön Vättern på ett avstånd av ca 12 km. 
Det höjer sig ung. 140 m över den omgivande terrängen (höjd ö. h. 
342,9 m). Berget har två toppar, en nordlig och en sydlig, skilda av 
en mindre sänka. Huvudmassan utgöres av järnmalm, magnetit- 
olivinit, som är en ultrabasisk bergart, vars viktigaste beståndsdelar 
är olivin, titano-magnetit, labradorit och amfibol. Särskilt labra
dorithalten växlar rätt mycket inom olika delar av malmkrop
pen. Denna åtföljes av hyperit, som går i dagen på västra sidan av 
berget, samt av amfibolit, och det hela omgives. av en sur, starkt 
förskiffrad gnejsgranit. Malmens järnhalt är låg, i medeltal 31 %. 
Däremot innehåller den ganska mycket olivin (43—58,5 %), och det 
är detta magnesiumhaltiga mineral, som svarar för alkaliniteten. 
Kalcium förekommer också, speciellt i labradoriten. Även hyperiten 
är kalkhaltig. Olivin står mycket nära serpentin, som bildas av den 
förra under upptagande av vatten. Båda ha ungefär samma inverkan 
på vegetationen. I malmen från Taberg har man även påvisat spår 
av de tunga metallerna kobolt, krom och nickel.

Malmbrytning har ägt rum här sedan mycket lång tid tillbaka. På 
södra sidan, där den egentliga gruvan är belägen, upphörde bearbet
ningen sist — 1895 — men återupptogs under andra världskriget 
och fortsattes ett stycke in på 1950-talet. Härvid gjordes också en 
provbrytning på södra toppen. Givetvis har bergets utseende föränd
rats avsevärt genom dessa ingrepp. De har också betytt en hel del för 
vegetationen. I de gamla dagbrotten på östra sidan av södra toppen 
är berget relativt starkt söndersplittrat och ej så tvärbrant som i 
söder. På avsatser och hyllor, i fördjupningar och sprickor har det 
under en lång följd av år samlats ett tunnt lager av vittringsjord, 
bemängd med grus och skärvor av malmen. Detta är den lokal, där 
växterna torde röna den starkaste påverkan av underlagets kemiska 
egenskaper.
31 - 643876 So. Bot. Tidskr., 58 (196i) : 3



Man har konstaterat, att i ett kyligt och fuktigt klimat är det 
relativt liten skillnad i sammansättning mellan vittringsjorden och 
den fasta klippan. Detta innebär dock inte, att samtliga bestånds
delar kan helt utnyttjas. För att få besked om hur mycket av de 
viktigaste ämnena, som är tillgängligt för växterna, insändes prov 
till Lantbrukskemiska kontrollstationen i Jönköping. Två biandprov 
undersöktes. Små mängder togs med korta mellanrum på avsatserna 
närmast branten längs brottet. Det hela blandades noga. Resultat:

Prov I (pH 7,9).
Ca: HCl-lösl., 0,91 % ammoniumlactatlösl.,1 0,16 % vattenlösl. 0,01 % 
Mg: 0,62 % 0,176 % 0,007 %

Prov II (pH 7,1) är tyvärr mera ofullständigt undersökt.
Ca: HCl-lösl. 0.42 % Mg: ammoniumlactatlösl. 0,114 %
N: HCl-lösl. Prov I: 0,12 % Prov II: 0,10 %
P: » » : 0,024 % » : 0,065 %
K: » » : 0,139 % » : 0,092 %

Siffrorna hänför sig till lufttorkad jord, som passerat en sikt med 
2 mm runda hål. På förfrågan meddelades, att halten HCl-lösl. 
kalium resp. fosfor i prov II är hög, om man betraktar vittringsjor
den som vanlig odlingsjord, och detta bör ju gälla i ännu högre grad 
för kalium i prov I. Fosforhalten däremot är betydligt lägre här, 
och kvävehalten är mycket låg i båda fallen.

Det förefaller egendomligt, att värdena kan variera så mycket, 
fastän proven tagits på exakt samma sätt inom ett begränsat område. 
Likaså kunde man ha väntat sig, att magnesiumhalten skulle 
dominerat, eftersom malmen innehåller ganska mycket av detta 
element: 16,68 18,93 % MgO mot 0,73-2,12 % CaO. Men det är endast 
i ammoniumlactatutdraget, som Ca-halten är obetydligt lägre, 
eljest ligger den i överkant.

Nu förhåller det sig så, att malmen är mycket hård och vittrar 
långsamt. Men den genomdrages av vanligen rätt smala gångar med 
lösare material. Detta har bildats genom krossning eller förskiffring 
i samband med tektonisk påverkan. Härvid har även en mer eller 
mindre fullständig kemisk omvandling ägt rum. I första hand är det 
olivinen, som förändrats, och det har bildats serpentin samt ämnen 
som karbonat, amfibol, klorit, apatit m. fl. Sprickor, där fyll
ningen lakats ut, medan malmen till synes är helt opåverkad, visar 
tydligt skillnaden i motståndskraft. Vid malmbrytningen har säker- 

1 Ung. det man anser, att växterna kan tillgodogöra sig.
Su. Bot. Tidskr., 58 (196b) : 3
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ligen dessa substanser smulats sönder och ingår nu i vittringsjorden. 
Karbonaten är till största delen sammansatta: dolomit, dubbelsalt 
av Ca och Mg, ankerit, som dessutom innehåller Fe, eller starkt 
järnhaltig magnesit, MgC03. Ren kalkspat, CaC03 finns också, fast 
mycket sparsamt. En ojämn fördelning av de jämförelsevis lättlös- 
liga karbonaten bör kunna förklara ovan påtalade variationer i 
analysresultaten.

Utom den kemiska påverkan tillkommer ytterligare en faktor, 
som också har stor betydelse, nämligen ett extremt mikroklimat. 
Det tunna jordlagret torkar fort ut. Här är alltså vissa somrar tidvis 
mycket torrt och varmt. Vintertid blir snötäcket ojämnt fördelat, 
vilket har till följd, att vissa partier får dåligt skydd mot kylan. På 
våren smäller då snön tidigt, och det kan bli stora differenser mellan 
dag- och nattemperatur. Över huvud taget är klimatet i Tabergs- 
trakten ganska kärvt. Observationer vid den närbelägna väderleks- 
stationen på Flahults försöksgård visar, att det närmast är jämför
bart med förhållandena i södra Värmland — södra Uppland. Års- 
medelnederbörden under perioden 1902—49 var 673,7 mm. De två 
sista uppgifterna är tagna ur Bjurulf 1950.

Tabergsån går rätt nära bergets södra och sydöstra branter, och 
detta har säkerligen stor betydelse för luftfuktigheten och därmed 
också för växterna, inte minst kryptogamerna. I samma riktning 
verkar även de på norra och västra sidorna av berget belägna sank
markerna. Slutligen får man inte glömma, att Taberg i viss mån är 
påverkat av mänsklig bebyggelse. Avfall från kaffestugan på södra 
toppen har säkert gött inte bara marken kring huset utan även de 
intilliggande stupen mot öster. Sedan avlopp ordnats, går dock detta 
extra tillskott endast till det område vid sidan av brotten, där led
ningen mynnar ut.

Tabergs mossllora har tidigare studerats av lektor J. E. Zetter- 
stedt. Han besökte berget 1865, och i sin avhandling (1867) räknar 
han upp utom fanerogamer, kärlkryptogamer och lavar även samt
liga av honom observerade mossor utom de allra vanligaste arterna. 
Sedan dess har endast några kompletterande fynd publicerats (Tolf 
1891).

Redan Zetterstedt skriver, att floran är rikare på nordöstra 
sidan av berget — nu mest bebyggt område — än »på Tabergs hufvuds 
kala topp samt rikast på sluttningen ner mot ån.» Orsaken till denna 
skillnad är man numera fullt på det klara med. Docent Olof Rune, 
vår främste kännare av vegetationen på serpentin- och olivingrund,

Si>. Bot. Tidskr., 58 (ltlG/f) : 3
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skriver (1950, s. 235) »Endast få växtarter förmår överhuvud taget 
växa på ren olivin- eller serpentinsten. Orsaken härtill torde vara, att 
dessa bergarter innehåller så mycket magnesium och krom, ibland 
också nickel, att giftverkan uppstår. Brist på kalcium och alkali- 
metaller, vilka är nödvändiga för alla växter, spelar säkerligen 
också in. Det finns emellertid vissa växter, som tvärtemot alla andra 
trivs alldeles utmärkt på detta ogynnsamma underlag. De förekom
mer ofta i massor på serpentin men är sällsynta eller saknas helt i 
omgivningen.» Detta gäller alltså i största allmänhet. Förhållandena 
på Taberg hör dock inte till de mest extrema, vilket hl. a. framgår av 
jordprovsanalyserna.

Vi har i första hand undersökt moss floran på j är n malm en, 
men inte vid själva gruvan, där de släta bergväggarna så gott som helt 
saknar vegetation, utan i de omtalade gamla dagbrotten på östsidan 
av södra toppen, närmare bestämt branterna och avsatserna under 
dessa.

De mest karakteristiska arterna är här Tortella fragilis och tortuosa 
jämte mellanformer samt Barbula rigidula, Fissidens cristatus, 
Plagiobryum zierii och de pleurocarpa Campglium cbrysophyllum 
och Cratoneurum filicinum. Barbula tophacea, Ditrichum ßexicaule, 
Encalypta streptocarpa, Schistidium apocarpum med v. gracile och 
Weisia controversa bör också nämnas. Pionjärer på klipporna är 
Barbula rigidula och Fissidens cristatus. De har en enastående för
måga att klara sig på ett minimalt underlag, huvudsakligen bestående 
av lavar, som växer direkt på klippan, och bildar då låga, hårda 
tuvor på smala lister, i springor o. dyl. Lavarna är mest collemaceer, 
ibland Thermutis velutina (Ephebaceae). De kan i viss mån absorbe
ra och kvarhålla vatten, och detta är helt visst av betydelse för mossor 
med så utsatt läge. Små exemplar av Ditrichum ßexicaule, Schistidium 
apocarpum m. fl. växer ofta insprängda i bestånden.

Följande mera sällsynta arter har endast anträffats på denna 
lokal, ett par dock även i branter på norra toppen fast mycket spar
samt: Asterella ludwigii, Clevea hyalina, Mannia fragrans, Neesietla 
pilosa, Anomobryum concinnatum, Cynodontium bruntonii och den 
redan nämnda Plagiobryum zierii. De flesta av dessa har nordlig 
utbredning, och det stämmer bra med vad som tidigare sagts om 
klimatförhållandena. Mannia fragrans är emellertid tvärt om 
sydligt och Cynodontium bruntonii västligt orienterad.

Som man kunde vänta sig, är det ett begränsat antal arter, som 
trivs utomordentligt bra här och förekommer mycket rikligt. Men 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196U) : 3
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det totala antalet är ganska stort, ca 80 st. eller ung. 30 % av alla, 
som anträffats inom området. En stor grupp är sådana, som fordrar 
neutral eller svagt alkalisk markreaktion. Några betecknas rent av 
som calcifila. Vidare ingår många med vid pH-amplitud. Det acidi- 
fila inslaget är mindre framträdande. Det verkar ganska mycket med 
30 % av det totala artantalet. Motsvarande siffra för kärlväxter på 
serpentin i Nordsverige är enligt Rune 25 %. Men man får betänka, 
att mossorna inte är lika beroende av jordmånen som dessa. Det är 
pH-värdet, de reagerar för i första hand. Dessutom växer mossor 
ofta över andra kolonier och har då lättare att uthärda. Så t. ex. kan 
Lejeunea cavifolia trivas på kalkklippor, om den får växa över andra 
mossor. Slutligen har dessa växter — särskilt vissa arter — förmåga 
att bidra till uppkomsten av ett råhumuslager i markytan.

Nedom avsatserna vidtar de branta rasmarkerna. De utgöres till 
en del av rena klapperstensfält men är merendels täckta av morän. 
En undersökning av denna gav följande resultat (pH-värde 7).

Ca HCl-lösl. 0,255 % ammonium lactatlösl. 0,152 %
Mg HCl-lösl. 1,2 % ammonium lactatlösl. 0,16 %
N HCl-lösl. 0,073 %
P HCl-lösl. 0,010 %
K HCl-lösl. 0,133 %

Det mest anmärkningsvärda med dessa siffror är den påfallande 
höga halten HCl-lösl. magnesium. Samtidigt har siffran för Ca gått 
ner avsevärt. En dylik relation mellan dessa värden efterlystes vid 
diskussionen av analysresultaten för den övre zonen. Att den skulle 
förekomma här, var knappast väntat. De ammoniumlactatlösliga 
kvantiteterna ligger mycket nära varandra. Kvävehalten har gått ner 
något, och när det gäller fosfor, är skillnaden stor. pH-värdet 
stämmer bra. Prov från olika delar av området visar att det i all
mänhet håller sig omkring denna siffra, fast oftast några tiondelar 
högre. Undersökningen är dock endast representativ för ett litet 
avsnitt av rasbranterna, och man måste nog anta, att variationerna 
även här är avsevärda både i höjd- och sidled. Provet är taget rätt 
högt upp i branten. Tydligt är i alla fall, att denna zon i flera avseen
den skiljer sig från den förra.

Barrskogen är på frammarsch här, och den har utposter ganska 
högt upp. Marken förefaller vara mycket torr, men allt eftersom 
träden tillväxer i höjd och omfång, ökar beskuggningen och minskar 
risken för uttorkning. Samtidigt förändras markreaktionen så små-

Sv. Bot. Tidskr., 58 (l!)6/t) : 3
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ningom från neutral eller svagt alkalisk till sur tack vare rotsystemen 
med tillhörande mykorrhiza, som breder ut sig allt mera. Följden 
härav har märkts tydligt även under den korta tid, vi haft tillfälle att 
iaktta förhållandena. Vid den första exkursionen 1959 var marken 
på stora ytor helt fri från mossor. Endast här och där kunde man 
linna små bestånd av Bryum caespititium, Br. pallescens, Fissidens 
cristatus eller Weisia controversa. Däremot bredde stora exemplar av 
de vackra ärtväxterna Lathyrus silvestris och Astrayalus glycyphyllus 
ut sig längs marken.

I skydd av träden sprider sig nu en vegetation, bestående av skogs
mossor som Hypnum cupressiforme, Hylocomium proliferum, Pleu- 
rozium schreberi, Rhytidiadelphm triquetrus och Rhytidiadelphus 
lorens med inslag av Rhacomitrium-arterna canescens, heterostichum 
och lanuginosum, Abietinella abietinn m. fl. Många av dessa träffar 
man även på i den övre zonen, liksom en del av mossorna där, t. ex. 
Tortella tortuosa, Ditrichum flexicaule, Campylium chrysophyllum, 
Fissidens cristatus och Weisia controversa, vandrar ner. På så sätt 
bildas en mosaik av arter i själva övergångsområdet. Även längre ner 
återfinnes — som ovan nämnts — de två sista på för dem lämpade 
lokaler.

Att den framträngande barrskogen är ett hot mot järnmalmens 
intressanta mossllora, faller av sig själft. Branterna på den norra 
toppen är ett tydligt exempel härpå. Här står skogen tätt inpå, och det 
är i regel mycket skuggigt. Amblystegium serpens, Campylium poly- 
gamum, Cratoneurum fdicinum och Eurynchium strigosum dominerar 
medan de ovanligare arterna saknas eller är mycket sällsynta.

I de gamla brotten på södra toppen torde emellertid det tunna 
jordlagret närmast branterna vara ett hinder för skogens invandring. 
Dessutom tycks det finnas gott om lämpliga lokaler för rariteterna 
högre upp på berget.

En annan negativ faktor är invandringen av gräs och örter på 
mosslokalerna. Hur fort detta går här, är inte bekant, men det finns 
exempel på att en intressant mossförekomst annorstädes inom områ
det på detta sätt förstörts inom loppet av ett år. Fast det måste medges 
att lokalen var liten, en spricka i en berghäll. De invaderande arterna 
utgjordes av Sagina procumbens och gräs.

Sänkan mellan topparna fortsätter nedåt sluttningarna både 
i öster och väster. Här samlas vatten, och det har utbildats små bäc
kar med mycket växlande vattenföring. Den västliga är mest givan
de. Fåran är till en början väl markerad, fast mest med stagnerande 
Sv. Bot. Tidslcr., 58 (196b) : 3
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vatten. Små försumpningar finns också. Artsammansättningen 
tyder på neutral vattenreaktion. Cratoneurum filicinum växer närmast 
vattnet, liksom Riccardia pinguis, Brachythecium pseudoplumosum, 
Bryum pseudotriquetrum och Mnium-arterna hornum, pseudopuncta- 
tum, punctatum, rugicum och undulatum. I försumpningarna domi
nerar Brachy thecium rundare. Vidare finns där Calliergonella cuspidata, 
Eurynchium praelongum v. stokesii, Thuidium delicatulum och tamari- 
scinum m. fl. Bäckfåran blir snart otydlig eller försvinner helt. Den 
kan dock spåras här och där. Men först nedom ett brant stup har man 
åter en tydlig rännil. Dess vatten passerar längre ner en numera igen
slammad grop samt silar därpå ut över en slänt, delvis bevuxen med 
ung björk- och alskog, delvis utbildad som sankäng. Många av 
mossorna längs bäckfåran återfinnas här. Calliergonella cuspidata 
och Brachythecium rundare är förhärskande. I övrigt stöter man på 
Campylium polygamum, Climacium dendroides, Cratoneurum filicinum, 
Hylocomium proliferum, Pellia endiviifolia, Pleurozium schreberi m. fl. 
Vattnets pH-värde var vid två olika provtagningar 7,2 resp. 7,3. Hal
ten MgO bestämdes till 19,7 mg per liter och CaO till 6,7 mg per liter.

Intill ett par upphöjningar i utkanten av sankmarken växa stora 
Sphagnum-tuvor, sammansatta av arterna parvifolium, Warnstorfn 
med v. virescens och en klen form teres. Marken sänker sig ner mot 
en bäck, som för vattnet vidare. Bland gräs och starr växer här 
Drepanocladus intermedius och Tomenthypnum trichoides. På andra 
sidan om sankmarken finns Sphagnum palustre och squarrosum, men 
i den trivs inga Sphagna. pH-värdet är tydligen för högt. Den sist 
nämnda bäcken förbinder två odlingsdiken. Dess pH-värde var 7,4. 
Troligen göder den terrängen närmast intill något. En hel del av den 
växtnäring, som tillföres åkrarna spolas ju bort resp. lakas ut av 
regnvatten. Dessutom pekar spår av kreatur högre upp längs fåran 
i samma riktning.

Det är anmärkningsvärt, att Drepanocladus aduncus inte anträffats 
i sankmarken eller över huvud taget inom området. Detsamma gäl
ler för Drepanocladus revolvern och Campylium stellatum (huvud
formen). Om vattnets magnesiumhalt har någon betydelse härvidlag, 
är svårt att avgöra. 1 varje fall kan det knappast gälla den sist nämn
da arten. En särskild typ av denna hör nämligen — enl. Rune — till 
karaktärsväxterna på serpentinbergen i norra Sverige. Orsaken är 
kanske i stället helt enkelt den, att lokalen på sommaren periodvis 
kan bli ganska torr. Så har nog i ännu högre grad varit fallet tidigare. 
Innan den ovan omtalade gropen togs upp, ja kanske även medan

Sv. Bot. Tidskr., 58 (1964) : 3



472

den hölls i stånd, har vattnet säkerligen tagit vägen genom den tydliga 
fåra, som syns vid sidan av slänten, och denna måste då ha varit en 
torr ängsbacke. Att detta är riktigt, kan man sluta sig till tack vare 
en intressant modifikation av Brachythecium rivulare, som anträffats 
ett stycke från denna fåra. Fru Elsa Nyholm har undersökt mossan 
ifråga, och hon anser, att den har vuxit ovanligt torrt. Bl. a. är bas- 
hörncellerna föga vidgade. Att detta fortfarande kan påvisas, fast 
lokalen numera är både våt och beskuggad, tyder på att det inte kan 
ha gått allt för lång tid, sedan förändringen ägt rum. Av mossans 
utseende framgår också, att platsen slagits eller kanske snarare 
betats för rätt kort tid sedan. De flesta stammar och större grenar 
på mossan är nämligen stympade. Sedan har det vuxit ut flagellik- 
nande bildningar, klädda av små, runda, kupiga, kortspetsade blad. 
Härigenom har växten fått ett mycket karaktäristiskt utseende, och 
det var på grund därav, som den observerades.

Att Drepanocladus intermedins och Tomenthypnum trichoides växer 
nere i sänkan, beror givetvis på att marken här alltid varit relativt 
sank. Den först nämnda arten tycks dock nu börja sprida sig uppåt.

Nedom norra sluttningen finns flera smärre sanka områden med 
liknande mossvegetation, men ett är mycket avvikande. Det ligger 
intill en källa, som rensats upp och fördjupats och tydligen tjänar 
som vattningsställe för betande kreatur. Här har vi att göra med ett 
skogskärr, som hyser en rik och omväxlande Sphagnum-flora. 
Arterna centrale, contortum, squarrosum, subsecundum, teres och 
warnstorfii indikerar eutrof karaktär, men tillsammans med dem 
växer också girgensohnii, palustre, parvifolium och robust um. Bland 
övriga mossor märks Bryum pseudotriquetrum, Calliergonella cuspi- 
data, Chiloscyphus pallescens med v. fragilis, Pellia epiphylla, 
Philonotis caespitosa samt Riccardia pinguis och multifida. På de bara 
fläckarna trivs utom Sphagnum contortum även Drepanocladus 
exannulatus. Vi har funnit v. pungens av Calliergonella cuspidata 
här, och det tyder på att också denna lokal periodvis kan bli ganska 
torr. En mätning av pH-värdet visade för källan 6 och för kärret 5,9.

Groparna på sydtoppen bildades, när schaktet togs upp. I den, 
som ligger närmast vägen, påträffades sommaren 1961 en rik och 
intressant mossflora, bestående av Bryum bicolor, insprängd bland 
Ceratodon purpureus, vidare Bryum caespititium, inclinatum, inter
medium och en obetydlighet pallens samt Pleuridium subulatum, alla 
med talrika sporkapslar. Ytskiktets pH-värde var 6,1. Platsen besök
tes flera gånger detta år, och den hade härvid alltid samma utseende. 
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Men på hösten 1962 märktes en viss förändring, och den kvarstod 
även nästa år. Bry um- arterna hade minskat i frekvens med undan
tag för pallens, som ökat något. För Pleuridium var läget oförändrat. 
Ceratodon däremot föreföll att breda ut sig på de andra arternas 
bekostnad. pH-värdet låg 1963 endast obetydligt lägre än två tidigare 
(5,8). Observationstiden är givetvis för kort att tillåta säkra slutsatser, 
men utvecklingen brukar gå i den riktningen. Detta märker man 
mycket väl vid odlingsförsök. För att inte få kulturerna förstörda 
måste man ständigt rensa bort självsådda ogräsmossor — inte minst 
Ceratodon —, som eljest helt förkväver de odlade typerna, åtminstone 
om dessa är av ungefär samma storleksordning eller mindre.

Vegetationen i den andra gropen har under denna tid hållit sig i 
det närmaste konstant.

Tabergsåns ravin hyser som de flesta dylika lokaler en yppig 
mossflora. Klipporna närmast ån består av gnejsgranit. På östra 
sidan mellan elverket och dammen stupar berget brant ner i vattnet. 
Här har de nordliga arterna Polytrichnm alpinum, Bartramia 
halleriana och Plagiothecium platyphyllum sina enda lokaler inom 
området. Detsamma gäller för Heterocladium heteropterum, Conoce- 
phalus conicum och Radula lindbergiana.

Väster om ån är markens pH-värde, åtminstone i norra delen av 
ravinen, 7 eller något däröver. Detta är orsaken till att circumneutro- 
fila arter här förekommer även på urbergsgrund. Skärningen vid 
järnvägen är torr och solstekt. Isopaches bicrenatus, Homalothecium 
sericeum, Schistidium apocarpum med v. gracile, Tortella tortuosa, 
Tortula ruralis och Weisia controversa luxurierar, men även Reboulia 
hemisphaerica, Encalypta ciliata och Philonotis arnellii träffas regel
bundet. Ett intressant, enstaka fynd är Rhabdoweisia fugax.

Klipporna högre upp är närmast gruvan skäggiga av Neckera 
complanata och crispa, Anomodon viticulosus och Leucodon sciuroides. 
Längst ner vid marken finns ett bestånd av Gymnostomum aerugi- 
nosum. Kommer man så vidare söderut, dominerar andra arter, 
1. ex. Amphidium mougetii, Eurynchium strigosum, Grimmia patens, 
Polytrichum attenuatum och Rhacomitrium aquaticum. Dalen begrän
sas sedan av lövskogsklädda slänter. I ett fuktigt stråk, som hålles 
vid makt av överskottsvatten från diken på Kåperyds ängar rätt 
långt från berget och dess påverkan, har Rhynchostegium rusciforme 
och Thamnium alopecurnm funnit en fristad, men bestånden är 
svaga. Eurynchium swartzii finns också här, och i närheten växer 
Diphyscium sessile.
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De nu beskrivna områdena har vi speciellt intresserat oss för. 
Detsamma gäller betr. övriga platser, där berget går i dagen, för 
källor och sanka stråk samt vägkanter. Det mest oväntade fyndet, 
Barbula ferruginascens, är just från en lokal av den sist nämnda 
typen.

Stora delar av Taberg är täckta av skog, mest granskog. Denna 
terräng är tyvärr endast helt flyktigt genomgången, och här är ännu 
mycket ogjort. De odlade markerna omfattas inte av undersök
ningen.

Det var fd. dr Herman Persson, som inspirerade oss att börja 
denna inventering, och han har hela tiden på allt sätt uppmuntrat och 
stött oss i arbetet. Osäkra bestämningar är också kontrollerade av 
honom liksom av med. o. fil. dr Sigfrid Arnell, docenterna G. 
Degelius och N. Malmer samt fru Elsa Nyholm. Yi ber att få tacka 
så hjärtligt för denna synnerligen värdefulla hjälp. Vidare är vi stor 
tack skyldiga läroverkslärare Ingvar Christoffersson, Tutaryd, och 
bitr. analytikern vid Apoteket S:t Sigfrids i Växjö distrikts laborato
rium Inge Otterdahl för bestämning av pH-värden.

I. SÖDERBERG, J. JOHANNESSON OCH F. O. ÖSTERLIND

Artlista.

Beträffande nomenklaturen har vi följt Illustrated Moss Flora of Fenno- 
scandia av Sigfrid Arnell, resp. Elsa Nyholm samt i övrigt Lunds bota
niska förenings Förteckning över Skandinaviens växter. 2. Mossor. Boksta
ven A, resp. Z anger, att arten är känd från Taberg tidigare genom A. 
Arvén, resp. J. E. Zetterstedt.

Asterella ludwigii (Schwaegr.) Underw. Södra toppens östra sida i de gamla 
brotten.

Barbilophozia barbala (Schmid.) Loeske. Allmän, flerst. c. col.
B. hatcheri (Evs) Loeske. Östra sidan, norra sluttningen och ravinen.
Blasia pusilla L. Nedom norra sidan v. gamla vägen, grusgrop nedom västra

branten och v. gruvan.
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. Allmän c. sp.
Calypogeia meglanii Buch. Norra sluttningen samt i kärr nedom denna.

Sänkan mot väster och Kåperyds ängar.
Calypogeia sphagnicola (Arn. & Perss.) Warnst. & Loeske. Nedom norra 

sluttningen i kärret v. stora källan.
Cephalozia bicuspidala (L.) Dum. Allmän c. sp.
C. pleniceps (Aust.) Lindb. Sankområde nedom norra sluttningen, c. sp. 
Cephaloziella divaricata (Franc.) Schiffn. Allmän c. sp. — Z.
C. hampeana (Nees) Schiffn. Banken vid ån c. sp.
Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dum. Nedom norra sluttningen i kärret v. 

stora källan.
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Ch. pallescens v. fragilis (Roth) K. M. Sankmarker i norr och väster, i ån. 
Cleuea hyalina (Sommerf.) Lindb. Södra toppens östra sida i de gamla brot

ten.
Conocephalum conicum (L.) Dum. Ravinen vid ån. — Z.
Crossocalyx hellerianus (Nees) Meylan. Norra toppen på trä.
Diplophyllum albicans (L.) Dum. Ravinen, östra sidan.
D. obtusifolium (Hook.) Dum. Dikeskant, Kåperyds ängar.
Frullania dilatata (L.) Dum. Ravinen. — Z.
F. fragilifolia Taylor. Ravinen, östra sidan på klipporna v. ån. — Z.
F. tamarisci (L.) Dum. Ravinen, östra sidan på klipporna v. ån. — Z. 
Isopaches bicrenatus (Schmid.) Buch. Ravinen, skärningen v. järnvägen. 
Jungermannia crenulata Smith. Norra sidan v. gamla vägen.
J. crenulata v. gracillima (Sm.) Hook. Som föreg.
J. pumila With. På stockar i ån, c. sp.
J. tristis Nees. Ravinen, västra sidan på stenar i rännil.
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. Allmän. — Z.
Lepidozia reptans (L.) Dum. Allmän.
Lophocolea bidentata (L.) Dum. Allmän.
L. helerophylla (Schrad.) Dum. Allmän, c. col.
L. minor Nees. Östra, norra och västra sidan flerstädes.
Lophozia excisa (Dicks.) Dum. Allmän.
L. excisa v. grandiretis S. Arn. Östra sidan av södra toppen i rasbranten.
L. longidens (Lindb.) Macoun. Ravinen, klipporna v. ån, norra sluttningen, 

sänkan mellan topparna.
L. porphyroleuca (Nees) Schiffn. Yid sankmark nedom norra sluttn.
L. silvicola Buch. Norra sidan, toppen, sluttn. och sankmarken nedom 

denna.
L. ventricosa (Dicks.) Dum. Norra sluttn. samt på gångstig och vid sank

mark nedom denna.
Mannia fragrans (Balbis) Frye & Clark. Östra sidan av södra toppen i de 

gamla brotten, norra toppen, brant mot öster.
Marchantia polymorpha L. Grop på toppen, vid gruvan, vid rännil i sänkan 

mot väster.
Metzgeria furcata (L.) Dum. Allmän.
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. Dikeskant, Kåperyds ängar.
N. scalaris (Schrad.) Gray. Södra delen av ravinen nära Månsarpssjön. 
Neesiella pilosa Schiffner. Östra sidan av södra toppen i de gamla brotten. 
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. På murk et trä. Norra sidan, toppen och

sluttn.
Obtusifolium obtusum (Lindb.) S. Arn. Norra sidan, sankt stråk v. gamla 

vägen.
Orlhocaulis attenualus (Mart.) Evans. Östra och norra sluttning.
O. allenuatus v. eflagellifera Schiffner. Ravinen, västra sidan.
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum. Västra sänkan v. bäcken och i översil- 

ningskärret längre ner samt i sankt stråk v. gamla vägen på norra sidan, 
c. sp.

P. epiphylla (L.) Lindb. Sankmark vid källa nedom norra slänten, södra 
delen av ravinen nära Månsarpssjön.
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Plagiochila asplenoides (L.) Dum. Allmän. — Z.
P. major (Nees). Allmän. — Z.
Porella cordaeana (Hübener) Evans. Södra sidan, ravinen, västra sidan. 
Preissia quadrata (Scop.) Nees. Östra sidan av södra toppen, norra toppen, 

brant mot öster. — Z.
Ptilidium ciliare (L.) Hampe. Östra sidan av södra toppen, rasbranten. 

Säkerl. flerst. — Z.
P. pulcherrimum (Web.) Hampe. Norra sluttn. och sänkan mot väster. 
Radula complanata (L.) Dum. Brant i väster, östra branten av södra toppen 

på Collema. — Z.
R. lindbergiana Gottsche. Ravinen vid ån.
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi. Flerstädes men sparsamt på södra och 

östra sidan samt i ravinen på västra sidan.
Riccardia incurvata Lindb. Gropen på toppen.
R. latifrons Lindb. Norra sluttningen på murket trä.
R. multifida (L.) Gray. Nedom norra slänten, kärr v. stora källan.
R. pinguis (L.) Gray. Vid bäcken i sänkan mot väster, sankmarker nedom 

norra och västra sluttningarna.
Riccia sorocarpa Bisch. Västra sidan av ravinen, sluttn. v. järnv.
Scapania curia (Mart.) Dum. Vägkant nedom västra sidan, norra sluttn. 

vid gamla vägen, Ivåperyds ängar på dikeskant. — Z.
S. irrigua (Nees) Dum. Norra sluttningen på gångstig, Kåperyds ängar på 

dikeskant.
Scapania lingulata Buch. Brant på västra sidan.
S. mucronata Buch. Allmän.
S. nemorosa Dum. Ravinen, östra sidan, norra sluttningen flerst. — Z.
S. umbrosa (Schrad.) Dum. Norra sluttningen.
S. undulata (L.) Dum. Ån.
Tritomaria exscectiformis (Breidl) Schiffn. Kåperyds ängar på dikeskant.
T. quinquedentata (Huds.) Buch. Allmän. — Z.
Sphagnum parvifolium Warnst. Norra och västra sluttningen.
S. centrale C. Jens. Kärr nedom norra sluttningen.
S. contortum Schultz. Som föreg.
S. girgensohnii Russ. Flerstädes.
S. imbricatum (Hornsch.) Russ. Vid ån i södra delen av ravinen.
S. palustre L. Sank mark nedom norra och västra sluttningarna.
S. platyphijllum Sull. Vid ån i södra delen av ravinen.
S. rubellum Wils. Som föreg.
S. russowii Warnst. Kärr nedom norra sluttningen.
S. squarrosum Pers. Flerstädes.
S. subsecundum Nees. Kärr nedom norra sluttningen, vid ån i södra delen 

av ravinen.
S. teres (Schimp.) Ångstr. Sank mark nedom norra och västra sluttningarna. 
S. warnstorfii Russ. Sank mark nedom norra och västra sluttn.
S. warnstorfii v. virescens Russ. Som föreg.
Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. Södra toppens östra sida. 
Amblystegiella sprucei (Bruch) Loeske. Södra toppens östra branter. 
Amblystegium fluviatile (Sw.) Br. eur. An.
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A. juratzkanum Schimp. Ån på cement, c. sp.
A. serpens (L.) Br. eur. Allmän, c. sp.
A. varium (Hedw.) Lindb. Branterna i öster, norra toppen.
Amphidium mougeotii (Br. eur.) Schimp. Södra sidan av berget och ravinen.

— Z.
Andreaea petrophila Ehr. Klippor på sydsidan, Kåperyd.
Anomobryum concinnatum (Spruce) Lindb. Branterna i öster.
Anomodon attenuatus (Hedw.) Hüb. Västra sidan av ravinen.
A. viticulosus (Hedw.) Hook & Tayl. Södra sidan av Taberg och ravinens 

västsida. — Z.
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. Brant i väster. — Z.
A. paluslre (Hedw.) Schwaegr. Sankmarker i norr och väster.
Barbula convoluta Hedw. Allmän, c. sp. — Z.
B. fallax Hedw. Östra och södra branten samt vid gruvan c. sp.
B. ferruginascens Stirt. På vägkanten nära toppen samt i skärningen ovan

för. Denna art har hos oss förut endast anträffats i Lule och Torne lapp
marker. För övrigt är den känd från flera lokaler i Norge samt från Is
land, Skottland, Alperna, Franz Josefs Land, Yakutsk och Grönland. 
Mossan från Taberg har längre blad än lapplandsformen, och tuvorna är 
inte så täta och hårda. Den liknar mera material från Skottland. Hur den 
kommit hit, är svårt att säga. Fyndet gjordes 1961, och arten fanns kvar 
även nästa år, men sedan vägen asfalterats, har den inte återfunnits. 
Man får dock hoppas, att någon del av förekomsten klarat sig undan för
störelsen.

Barbula recurvirostris (Hedw.) Dix. Allmän, c. sp. — Z.
B. rigidula (Hedw.) Mitt. På östsidan av berget, ån på cement, c. sp.
B. tophacea (Bid.) Mitt. Östra och södra branterna, vägkant ovanför ravi

nen.
B. unguiculata Hedw. Östra och sydöstra branterna samt vid gruvan, c. sp.

— Z.
Bartramia ithyphylla Brid. Östra och västra branterna, sänkan i väster och 

vid början av ravinen öster om ån, c. sp.
B. halleriana Hedw. Östra sidan av ravinen klipporna vid ån. — Z.
B. pomiformis Hedw. Ravinen, c. sp. — Z.
B. pomiformis v. crispa Br. eur. Västra sidan av ravinen, c. sp.
Blindia acuta (Hedw.) Br. eur. Östra sidan av ravinen klipporna vid ån, 

västra sidan av ravinen på fuktig bergvägg.
Brachythecium albicans (Neck.) Br. eur. Gruvan vid järnv:spåren, höjd vid 

väg till Kåperyd nedom västra branterna. — Z.
B. glareosum (Bruch) Br. eur. Södra toppen i de gamla brotten.
B. pseudoplumosum (Brid.) C. Jens. Allmän på fuktiga lokaler, c. sp. — Z.
B. reflexum (Starke) Br. eur. Nedom västra branten, västra sidan av ra

vinen, sankmark nära Kåperyd, c. sp.
B. rivulare Br. eur. Allmän på lämpl. lokaler. — Z.
B. rutabulum (L.) Br. eur. Flerstädes.
B. starkei (Brid.) Br. eur. Sankmark i nordväst nedom branten.
B. starkei v. curtum (Lindb.) Warnst. Norra toppen och vid bäckarna i 

väster och öster.
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B. velutinum (L.) Br. Eur. Allmän.
B. viride (Lam.) C. Jens. Östra sänkan vid bäcken, västra sidan av ravinen, 

c. sp., skärningen vid järnvägen, sankmark nära Kåperyd.
Bryum affine (Bruch) F. Schultz. Ån på cement, c. sp.
B. alpinum Brid. Norra toppen, södra toppen i de gamla brotten, vid vägen 

mot toppen, c. sp., sporkapsel hybrid med B. pendulum.
B. argenteum Hedw. Södra sluttningen.
B. bicolor Sm. Grop på toppen, c. sp.
B. bimum (Brid.) Turn. Östra och västra sidorna, norra toppen, c. sp.
B. caespititium Hedw. Allmän, c. sp.
B. capillare Hedw. Allmän, c. sp.
B. inclinatum (Sw.) Bland. Grop på toppen, norra toppens östra sida, brant 

i väster och skärning vid vägen mot toppen, c. sp.
B. mildeanum Jur. Skärning vid vägen mot toppen.
B. pallens (Sw.) Schwaegr. Toppen, c. sp. — Z.
B. pallescens Schleich. Norra sluttningen, östra och västra branterna, c. sp.
B. pendulum (Hornsch.) Br. eur. Norra toppen, östra branten, västra bran

ten, skärning vid vägen mot toppen, c. sp. — Z.
B. pseudotriquelrum (Hedw.) Schwaegr. Grop på toppen, västra sänkan, 

sankmarker nedom norra och västra sidan.
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. Sankmarker nedom norra och västra 

sidan.
C. stramineum (Dicks.) Lindb. Kärr nedom norra sluttningen i Sphagnum- 

tuvor.
Calliergonella cuspidala (L.) Loeske. Allmän i sankmarker.
Campylium chrysophyllum (Brid.) Bryhn. Östra och västra branterna, norra 

toppen, c. sp. — Z.
C. helodes (Spruce) Broth. Östra branten, ravinens västsida vid rännil.
C. hispidulum (Brid.) Lindb. v. sommerfellii (Myr.) Lindb. Ravinens väst

sida, på murbruk vid ån, c. sp. — Z.
C. polygamum (Br. eur.) Bryhn. Norra toppen, branter i öster och väster, 

översilningskärr, c. sp.
C. stellatum (Schreb.) Bryhn v. prolensum (Brid.) Bryhn. Östra branterna, 

västra sänkan, c. sp., ravinens västsida, c. sp., samt två lokaler längre 
från berget: sankmark nära Kåperyd och i södra delen av ravinen nära 
Månsarpssjön. På själva Taberg förefaller den vara sällsyntare än C. chry
sophyllum och polygamum. Det kan dock ofta vara svårt att säkert be
stämma helt sterila exemplar. Huvudformen av C. stellatum har ej an
träffats inom området.

Catharinea undulata (L.) Web. & Mohr. Norra sluttningen, c. sp., sankmark 
nedom norra slänten, västra sidan av ravinen, c. sp., kärr nära Kåperyd.

Z.
Ceralodon purpureus (Hedw.) Brid. Allmän, c. sp.
Cirriphyllum piliferum (Schreb.) Grout. Östra och västra sänkan, norra si

dan vid gamla vägen, östra sidan av ravinen. — Z.
Climacium dendroides (L.) Web. & Mohr. Sankmarker i norr och väster.
Craloneurum filicinum (L.) Roth. Allmän på fuktiga och skuggiga ställen. 

— Z.
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Ctenium crista-castrensis (L.) C. Jens. Östra sidan, nedom norra slutt
ningen, västra sänkan.

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Östra sidan av ravinen.
Cynodonlium bruntonii (Sm.) Br. eur. Östra branterna, c. sp.
C. strumiferum (Hedw.) De Not. Östra sidan av ravinen, c. sp.
Dicranella crispa (Hedw.) Schimp. Vid vägen in i ravinen, norra sidan vid

gamla vägen, c. sp. — Z.
D. heteromalla (Hedw.) Schimp. Norra sluttningen, c. sp., västra sidan av 

ravinen.
Dicranum bonjeani De Not. Norra toppen och norra sluttningen, östra sidan 

ovan branterna.
D. fuscescens Turn. v. congestum (Brid.) Husn. Norra och östra sluttn.
D. majus Turn. Norra toppen och sankmark nedom denna, sänkan mot 

väster och östra sidan av ravinen. — Z.
D. rugosum Brid. Östra sluttningen, c. sp., norra sluttningen och östra sidan 

av ravinen.
D. scoparium Hedw. Allmän, ofta c. sp.
D. scoparium f. turfosum (Milde) Mönkem. Norra sluttningen.
Diphyscium sessile (Schmid.) Lindb. Västra sidan av ravinen, c. sp.
Distichum capillaceum (Hedw.) Br. Eur. Västra sidan av ravinen, c. sp.
Ditrichum flexicaule (Schleich.) Hampe. Branterna i öster. Säkerligen fler

städes. — Z.
D. heteromallum (Hedw.) E. G. Britton. Allmän, c. sp.
Drepanocladus exannulatus (Gümb.) Warnst. Kärr nedom norra slutt

ningen.
D. intermedius (Lindb.) Warnst. Sankmark nedom västra branten, vid 

Tabergsån nära Månsarpssjön.
D. uncinatus (Hedw.) Warnst. Allmän, ofta c. sp.
Encalypta ciliata Hedw. Skärningen vid järnvägen, banken vid ån och nära 

gruvan, c. sp. — Z.
E. streptocarpa Hedw. Allmän. — Z.
Eurynchium praelongum (L.) Hook. Flerstädes.
E. praelongum v. stokesii (Turn.) Hook. Vid bäcken i västra sänkan, kän

nedom norra sluttningen.
E. striatum (Schreb.) Schimp. Östra sidan av ravinen.
E. strigosum (Hoffm.) Br. eur. Allmän. — Z.
E. strigosum v. praecox (Hedw.) Limpr. Östra sidan av norra toppen, västra 

sidan av ravinen. — Z.
E. swarlzii (Turn.) Curn. Västra sänkan, västra sidan av ravinen, ån och 

sankmark nära Kåperyd.
E. zettersledlii Störmer. Östra sidan av ravinen.
Fissidens adiantoides Hedw. Ån, västra sidan av ravinen. — Z.
F. bryoides Hedw. Södra sidan av berget, ravinens västra sida, c. sp.
F. cristatus Wils. Branterna i öster, norr och väster.
F. viridulus (Web. & Mohr) Wg. Branter i öster och väster, ravinens väst

sida, på stenar i ån, c. sp.
F. osmundoides Hedw. Ravinens västra sida, på stenar i ån.
Fontinalis antipyretica Hedw. Ån, ravinens västra sida.
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Funaria hygrometrica Hedw. Östra branterna och vid gruvan, c. sp.
Georgia pellucida (L.) Rabh. Östra sidan, nedom norra sluttningen, c. sp.
Grimmia commutata Hüb. Branterna i öster och söder.
G. hartmanii Schimp. Allmän. — Z.
G. pålens (Hedw.) Br. eur. Ravinens västsida vid järnvägen och på klip

porna högre upp.
G. trichophylla Grev. ad v. muehlenbeckii Husn. Norra toppen mot öster.
Gymnoslomum aeruginosum Sm. Vid foten av brant i början av ravinen,

alltså närmast Taberg.
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. Östra branten och norra sluttningen.
Heterocladium heteropterum (Bruch) Br. eur. Ravinens östra sida.
Homalia trichomanoides (Hedw.) Br. eur. Ravinens östra sida, c. sp., ravi

nens västra sida och nedom norra sluttningen. — Z.
Homalothecium sericeum (L.) Br. eur. Östra branterna, östra sidan av ravi

nen och klipporna vid järnvägen, c. sp.
Homomallium incurvatum (Schrad.) Loeske. Sydbranten och västra sidan 

av ravinen flerstädes, c. sp. — Z.
Hygrohypnum paluslre (Pluds.) Loeske. Östra sidan av ravinen på sipper- 

yta, västra sidan av ravinen i rännil, på stenar i ån c. sp.
Hylocomium proliferum (L.) Lindb. Allmän.
H. proliferum v. fallax Sanio. Nedom västra branterna i sankmark.
H. umbralum (Ehrh.) Br. eur. Östra sänkan på gödd mark.
Hypnum arcuatum Lindb. Östra sidan, vid och i ån, sankmark nedom västra 

branterna, grusgrop vid Kåperydsvägen.
H. cupressiforme L. Allmän.
Isopterygium depressum (Bruch.) Mitt. På sydsidan av Taberg.
I. pulchellum (Dicks.) Broth. Östra branterna, norra toppen och norra slutt

ningen, c. sp. - - Z.
Isothecium myosuroides (L.) Brid. Västra sidan av ravinen. -— Z.
I. viviparum (Neck.) Lindb. Norra sluttningen, västra sänkan, västra sidan 

av ravinen. — Z.
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. Vid gruvan, vägkant nära I-Cåperyd, 

c. sp.
L. pyriforme v. minus Husn. Vid gruvan, c. sp.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. Östra branten, sydsidan och västra 

sidan av ravinen.
Mnium affine Bland. Tämligen allmän.
M. cuspidatum Hedw. Som föreg.
M. longirostre Brid. Ravinens östra och västra sida.
M. hornum Hedw. Allmän, c. sp. — Z.
M. pseudopunclalum Bruch & Schimp. Sänkan i väster, kärr nedom norra 

slänten, c. sp.
M. punetatum Hedw. Allmän, c. sp. — Z.
M. rugieum Laur. Allmän på sank mark.
M. seligeri (Jur.) Limpr. Sank mark i norr och väster, ån. — Z.
M. stellare Hedw. Ravinens östra och västra sida. — Z.
M. undulatum Hedw. Tämligen allmän.
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Neckera complanala (Hedw.) Hiibn. Sydbranten och ravinens västra sida. 
— Z.

N. crispa Hedw. Som föreg. — Z.
Orthotrichum affine Brid. Östra sidan av ravinen, c. sp.
O. rupeslre Schleich. Sydbranten och vid vägen mot toppen, c. sp. •—• Z.
O. speciosum Nees. Ravinens östra sida, norra sluttningen, c. sp.
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske. Allmän.
Philonotis arnellii Husn. Allmän.
Ph. caespitosa Wils. Sankmark nedom norra sluttningen, dikeskant Kåpe- 

ryds ängar.
Ph. fontana (Hedw.) Brid. Dikeskant Kåperyds ängar.
Plagiobryum zierii (Hedw.) Lindb. Östra branterna. — Söder om Dalarna 

är denna art tidigare endast angiven från en lokal: Vg., Angered nära 
Göteborg.

Plagiopus oederi (Brid.) Limpr. Ravinens västra sida, c. sp.
Plagiothecium denticulatum (L.) Br. eur. Allmän, c. sp.
P. denticulatum v. laetum (Br. eur.) Lindb. Norra toppens östsida, norra 

sluttningen och skogsmark nedom denna, c. sp.
P. platyphyllum Mönkem. Vid ån.
P. roeseanum (Hampe) Br. eur. Allmän.
P. succulenlum (Wils.) Lindb. Flerst.
P. undulatum (L.) Br. eur. Sank skogsmark nedom norra sluttningen.
Pleuridium subulatum (Hedw.) Limpr. Grop på toppen, slänten vid vägen 

mot toppen, c. sp.
Pleurozium schreberi (Willd.) Mitt. Allmän.
Pogonatum nanum (Weis.) Möll. Vägkanten vid ingången till ravinen, 

c. sp.
P. urnigerum (L.) Palis. Grop på toppen, vid vägen mot toppen och vid 

gamla vägen nedom norra sluttningen, c. sp. — Z.
Pohlia annotina (Hedw.) Loeske v. decipiens Loeske. Sydbranten och vid 

vägen in i ravinen.
P. cruda (Hedw.) Lindb. Östra branten och sänkan mot öster, västra branten 

och västra sänkan c. sp., ån.
P. nutans (Hedw.) Lindb. Allmän, c. sp.
P. proligera (Limpr.) Lindb. Norra toppens östra sida och vid gamla vägen 

nedom sluttningen, östra slänten c. sp.
Polytrichum alpinum L. Ravinens östra sida klipporna vid ån.
P. attenuatum Menz. Ravinens västra sida och norra sluttningen.
P. commune L. Ravinens östra sida och nedom norra sluttningen, c. sp.
P. gracile Menz. Vid bäcken i sänkan mot väster.
P. juniperinum Willd. Grop på toppen c. sp., norra toppens östra sida, 

nedom norra sluttningen, brant i väster.
P. pilosum (Weis.) Neck. Ravinens västra sida.
Pterygynandrum filiforme (Timm.) Hedw. v. decipiens (Web. & Mohr) 

Limpr. Sydbranten.
Pylaisia polyantha (Schreb.) Br. eur. Norra sluttningen och vid gruvan, 

c. sp.
Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Br. eur. Ravinen vid järnvägen, c. sp.
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Rhacomitrium aciculare (Hedw.) Brid. Östra och västra sid. av ravinen, vid 
ån.

Rh. aquaticum Brid. Ravinens västra sida.
Rh. canescens (Hedw.) Brid. Allmän.
Rh. fasciculare (Hedw.) Brid. Ravinen på klipporna vid ån.
Rh. heterostichum (Hedw.) Brid. Allmän.

I branterna på östsidan av södra toppen växer en form, som närmar sig 
Rh. microcarpum. Bladtvärsnittet stämmer dock inte. Zetterstedt upp
ger, att microcarpum då fanns på stenar i lövskogarna. Den har ej åter
funnits. Kanske en artblandning ägt rum.
Rh. lanuginosum (Hedw.) Brid. Branterna i öster, ravinens östra sida. 
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. Östra sidan, ravinens västsida och vid 

sankmarker i norr och väster.
Rhynchostegium rusciforme (Neck.) Br. eur. Västra sidan av ravinen. 
Rhytidiadelphus loreus (L.) Warnst. Allmän. — Z.
Rh. squarrosus (L.) Warnst. Allmän.
Rh. triquelrus (L.) Warnst. Östra branterna, ravinens östra sida. 
Schislidium agassizii Sull. & Lesq. På stenar i ån c. sp.
Sch. alpicola (Hedw.) Limpr. Som föreg.
Sch. apocarpum (Hedw.) Br. eur. Allmän, c. sp.
Sch. apocarpum v. gracile (Schleich.) Br. eur. Östra och södra sidorna, skär

ningen vid järnvägen, vid vägen mot toppen, c. sp.
Sch. apocarpum v. rivulare (Myr.) Warnst. Ån c. sp.
Scleropodium purum (L.) Limpr. Branterna i öster, väster och söder och 

sänkan i öster och väster.
Thamnium alopecurum (Hedw.) Br. eur. Ravinen i öster och väster. 
Thuidium delicatuliim (Hedw.) Mitt. Sänkan mot väster.
Th. philibertii Limpr. Sänkan mot väster, ravinens västra sida och nära 

Månsarpssjön.
Th. recognilum (Hedw.) Lindb. Sydbranten, ravinens västra sida och vid 

vägen mot Kåperyd.
Th. tamariscinum (Hedw.) Br. eur. Norra sluttningen, sänkan mot väster, 

vid gamla vägen och vid sankmarkerna.
Tomenthijpnum trichoides (Neck.) C. Jens. Översilmmarken vid bäcken.

A.
Tortella fragilis (Hook & Wils.) Limpr. Östra branterna.
T. torluosa (Hedw.) Limpr. Allmän. Övergångsformer ha iakttagits i bran

terna mot öster, där båda arterna växer tillsammans. — Z.
Tortula muralis Hedw. Ån, på cement c. sp.
T. muralis v. aesliva (P. Beauv.) Hook & Tayl. Ån, på cement.
T. ruralis (Hedw.) Crome. — Allmän, c. sp.
T. subulala Hedw. Sydbranten c. sp. - - Z.
Trichostomum cylindricum (Bruch.) C. Müll. Flerstädes, brant i väster c. sp. 
Ulola bruchii Hornsch. Ravinens östra sida c. sp.
U. crispa (Hedw.) Brid.: Norra sluttningen c. sp. — Z.
Weisia microstoma (Hedw.) C. Müll. Vid vägen mot toppen c. sp.
W. microstoma v. brachycarpa (Br. germ.) Hag. Sydbranten c. sp.
W. controversa Hedw. Allmän, c. sp. — Z.
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Zygodon vulgaris (Malta). Ravinens östra sida.
Z. vulgaris f. rupeslris (Lindb.) Malta. Norra sluttningen, västra och östra

branterna. •— Z.
Följande arter har inte återfunnits: Anomodon longifolius, Anlitrichia 

curtipendula, Dicranella secunda ( = subulata), Fissidens pusillus, Grimmia 
elatior, Mnium serralum, Pohlia albicans, Polytrichum slridum och Rhaco- 
mitrium microcarpum. Lektor H. W. Arnell har lämnat uppgift om Fis
sidens pusillus. De övriga är upptagna i Zetterstedts förteckning. Flera 
har säkerligen förbisetts vid vår inventering. Några har kanske försvunnit 
under mellantiden.

Zusammenfassung.

Über die Moosflora von Smålands Taberg (Südschweden).
Smålands Taberg liegt in Südschweden etwa 12 Km. SSW vom 

See Vättern, H. ii. d. M. 342,9 M. Der Berg hat zwei Gipfel, die durch 
eine kleine Senke von einander getrennt sind. Er besteht hauptsäch
lich aus Eisenerz, Magnetit-olivinit, eine magnesiumhaltige, ultra- 
basische Gesteinsart (MgO : 16,68-18,93 %). Es gibt auch etwas 
Calcium in dem Erze (CaO 0,73-2,12 %). Die Schwermetalle Chrom, 
Kobalt und Nickel sind nur in ausserordentlich kleinen Mengen 
vorhanden.

Die Verfasser haben zuerst die Moosflora der alten Brüche an der 
Ostseite des südlichen Gipfels untersucht. Ganz oben stehen senk
rechte Bergwände, und darunter findet man eine mehr oder weniger 
geebnete Fläche. Die erste Zone umfasst diese beiden Standorte. 
Eine dünne Schicht Verwitterungserde, mit Schutt und Splittern 
des Erzes gemengt, deckt die Absätze und hat Vertiefungen und 
Risse erfüllt. Hier muss die Wegetation vom Felsgrund am meisten 
beeinllusst werden.

Die Untersuchung einer Erdprobe gab folgende Werte: pH 7,9 
Ca HCl-lösl.: 0,91 % Ammoniumlactatlösl1: 0,16%
Mg HCl-lösl.: 0,62% Ammoniumlactatlösl.: 0,176%

Kalium- und Phosphorgehalt waren hoch im Vergleich mit gewöhn
licher Kulturerde. Der Stickstoffwert dagegen war sehr niedrig.

Aus einer zweiten Probe ging hervor, dass eine beträchtliche 
Variation hinsichts der meisten Ziffern besteht.

Das Klima ist ziemlich derb, und das Mikroklima zeigt grosse 
Differenzen zwischen Sommer und Winter und im Frühling zwischen 
Tag und Nacht.

1 Ung. was man glaubt, dass die Pflanzen verwerten können.
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196t): .‘1



484

Der Fluss Tabergsån und die Sümpfe am Fusse des Berges 
erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Die jährliche Niederschlagsmenge 
betrug 1902-1949 durchschnittlich 673,7 Mm.

Man begenet in dieser Zone einer höchst interessanten Moosflora 
mit mehreren Raritäten. Die meisten haben eine nördliche Ver
breitung, und das stimmt gut mit dem was hier oben betreffs der 
klimatischen Verhältnisse gesagt ist.

Dozent Olof Rune hat die Vegetation auf Serpentin- und Oli
vingrund sehr genau studiert, und in Übereinstimmung mit seinen 
Ergebnissen findet man, dass hier einige wenige Moosarten sehr gut 
gedeihen und in grossen Mengen vorhanden sind. Die Totalsumme 
von Arten ist aber ziemlich hoch, etwa 30 % der ganzen Anzahl, die 
im Gebiete gefunden ist. Für Gefässpflanzen auf Serpentin in Nord
schweden ist die entsprechende Zahl 25 % (Rune).

Die steilen Abhänge der unteren Zone bestehen teilweise aus 
sterilen Steinfeldern. Sie sind aber meistens mit Moräne gedeckt. 
Eine Analyse gab folgende Werte: pH 7.

Ga HCl-lösl. 0,255 % Ammoniumlactatlösl. 0,152%
Mg HCl-lösl. 1,2% Ammoniumlactatlösl. 0,16%

Ca und Mg HCl-lösl. verhalten sich ung. so wie von den vorigen 
Proben zu erwarten war, aber Ammoniumlactat löst beinahe eben
soviel der beiden Elemente aus. Das Magnesium spielt doch keines
wegs eine so dominierende Rolle in der Erde resp. Moräne, wie man 
glauben könnte. Die Ziffern für Stickstoff und Kalium stimmen gut 
überein. Der Phosphorgehalt dagegen ist viel niedriger: 0,01 %. Doch, 
die Wariation ist wahrscheinlich auch hier sehr gross.

In dieser Zone herrschen andere Verhältnisse als in der vorigen. 
Die Erde ist sehr dürr und war am Anfang der Untersuchung (1959) 
zum Teil nahezu von Moosen entblösst. Der Nadelwald ist aber im 
Begriff die Überhand zu gewinnen, und von den Bäumen geschützt 
breitet sich eine Decke von Waldmoosen über dem Boden aus. Der 
hervordringende Wald droht der eigenartigen Flora des Eisenerzes 
zu vernichten, aber die dünne Erddecke droben kann vielleicht den 
Vormarsch der Bäume hemmen. Ausserdem gibt es in den höheren 
Teilen der Felswände gute Standorte für diese Moose.

Auch die übrigen Teile des Berges sind so genau wie möglich 
durchmustert. Das mit Wald bewachsene Terrain ist doch im 
ganzen genommen flüchtiger behandelt. Der kultivierte Boden ist 
nicht untersucht worden.
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Das tiefe Tal des Flusses Tabergsån beherbergt eine reiche und 
mannigfaltige Moosvegetation. Nördliche Arten sind auch hier vor
handen. In den oben erwähnten Sümpfen sieht man, dass viele 
Sphagnum-Arten den pH-wert 5,9 — nicht aber einen von 7,2 - 
ertragen. Es wird auch gezeigt, dass eine Modification des Mooses 
Brachythecium rivulare Auskunft über den ehemaligen Stand des 
Bodens gibt.

In der Nähe des südlichen Gipfels wurde im Jahre 1961 am 
Wegrand und am Hang daneben Barbula ferruginascens entdeckt. 
Diese Art ist in Schweden früher nur aus Lappland bekannt. 
Nächstes Jahr wurde der Weg asphaltiert, und seitdem ist das Moos 
leider nicht wiedergefunden worden.
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EINE NEUE SKANDINAVISCHE SIPPE DES 
RANUNCULUS MONOPHYLLUS.

VON

ERIK JULIN.

Der Formenkreis des apomiktischen Ranunculus monophyllus 
Ovcz., der am reichsten und am typischsten im nördlichen Asien 
entwickelt, aber noch in den nördlichen Teilen Finnlands durch 
einige Unterarten vertreten ist (Marklund 1961, S. 4), war bis ganz 
kürzlich nur durch eine einzige Sippe, ssp. parvulifrons Mar kl. 
(ined.) aus Skandinavien (Schweden, Norrbotten, Montell 1904, 
S. 145, Julin 1964, S. 30) bekannt.

Es Avar darum überraschend, als Dr. Gunnar Marklund, Hel
singfors, in einer Goldhahnenfuss-Sammlung, die von mir aus der 
mittelnorrländischen Provinz Medelpad im Jahre 1961 zusammen
gebracht AAmrden Avar, einige Exemplare als eine neue R. monophyllus- 
Sippe identifizieren konnte. In den Jahren 1962 und 1963 habe ich 
ein grösseres Material von dieser Sippe an mehreren Orten in Medel
pad und im südlichen Ångermanland gesammelt. Ausserdem habe 
ich sie aus den Provinzen Jämtland und Härjedalen im Herbarma
terial aus den Botanischen Museen zu Uppsala (UPS), Stockholm 
(S), und Lund (L) gefunden. Schliesslich hat Dr. Marklund kürzlich 
— kurz Aror seinem Hinscheiden — eine Kollekte (3 Bogen) der Sippe 
aus Oppland in Norwegen beim Durchsehen eines Packens von 
unbestimmtem skandinavischem Material im Botanischen Museum 
zu Helsingfors (H) angetroffen.

Professor Dr. J. A. Nannfeldt, Uppsala, hat meine Aufmerk
samkeit darauf gerichtet, dass die Angaben Neumans (1885a und b) 
von R. cassubicus aus Medelpad auf diese Sippe zielen. Er bezeichnet 
sie (1885a, S. 41) „von bedeutend niedrigerem Wuchs, nicht so 
kräftig und kahler als die im Süden Avachsende Form [von R. 
cassubicus]; im übrigen typisch“. Später ist Neuman offenbar bezüg
lich der Bestimmung anderen Sinnes geveorden, denn in seiner Flora 
(1901) gibt es von dieser Pflanze keine Andeutung. Auch nicht 
in der Medelpad-Flora von Collinder (1909) steht etAvas davon. 
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In einem sehr seltsamen Aufsatz Jungners (1894) figuriert dieselbe 
Pflanze als echter auricomus („die früh heranwachsende Form“). 
Jungner hat sogar ein Basalblatt und einen Abschnitt eines Stengel
blattes abgebildet. Er scheint diese Pflanze sowohl bei Sundsvall in 
Medelpad als bei Östersund in Jämtland gesehen zu haben. Doch 
kann man nichts Bestimmtes davon aus seinem Text auslesen. 
Seine Herbarexemplare (in S) stammen aus Östersund.

Die neue Sippe benenne ich nach dem hervorragenden schwe
dischen Floristen Dr. Leopold Martin Neuman (1852-1922) und 
diagnostiziere folgendermassen:

Ranunculus monophyllus Ovcz. ssp. (ap.) Neumanii Julin n. ssp.
Planta plerumque parva, glabra — apicibus ramorum caulium, floribus 

et nervis parte aversa partibusque superioribus petiolorum foliorum aesti- 
valium exceptis —, folds pure et amoene viridibus. Caules erecti vel subtus 
aliquanto curvati, inferne pallide violacei, basi in statu vernali vagina 
aphvlla una alterave praediti.

Folia rosularia ambitu + late reniformia, sinu basali 180° -85°. Folia 
exteriora laevissime trilobata vel fere indivisa, crenata. Interdum folium 
sequens multipartitum, segmentis cuneati-lanceolatis, acute triangulariter- 
que mammiformi-dentatis. Folia intermedia trilobata, lobo medio margini- 
bus parallelis, lobis lateralibus parte anteriora laevissime lobulatis, lobis 
triangulariter acutule dentatis vel crenatis. Folia interiora foliis exteriori- 
bus similia sed majora. Folia aestivalia rotundate reniformia, laeviter tri
lobata, inaequaliter triangulari-dentata.

Laciniae foliorum caulinorum sat breves — mediocriter longae, laci- 
niatae, apice obtusae, integerrimae vel — praesertim eae plantarum vali- 
diorum — dentibus brevibus vel lacinulis nonnullis praeditae.

Tempora floris praematura. Flores parvi, vel imperfecti, petalis plurimis 
vel omnibus abortivis, vel — minus saepe — sat perfecti, petalis sat anguste 
rotundatis, sese non attingentibus, bene evolutis, tum ad 1,25 cm diametro. 
Sepala apice rubro-violacea. Stamina c. 30, apicem capituli pistillorum fere 
aequantia. Carpella breviter pilosa, rostra eorum longiuscula et sat gracilia. 
Torus ovatus — obovatus, pilis perbrevibus dense obsitus, gynophoris sat 
longis.

Holotypus in Herb. Mus. Bot. Univ. Upsaliensis: Medelpad. Selånger, 
in valle rivuli Kolstabäcken ad Hovs kvarn 23.v.1963 Erik Julin (PL I).

Eine meistens zierliche Pflanze mit rein und lebhaft grünen Blät
tern. Charakteristisch ist die spärliche Behaarung, die sich auf die 
oberen Teile der Stengel und der Zweige, auf die Blüten, auf die 
Nerven der oberen Seite der Spreite und die oberen Teile der Stiele 
der Sommerblätter beschränkt. Sehr kennzeichnend sind auch die 
nierenförmigen Basalblätter (Fig. 1). Die meisten von ihnen sind
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Fig. 1. R. monophyllus ssp. Neumanii. Basalblätter in chronologischer Reihe und zwei 
Stengelblätter, alle zu den Isotypexemplaren der Originalkollekte gehörend (9/10

natürlicher Grösse).

fast ungeteilt oder seicht dreilappig mit fast durchgehend kerbiger 
Zähnung. Die jungen Pflanzen tragen blattlose Basalscheiden, die 
doch schon am Ende der Blütezeit verwelken. Die Abschnitte der 
Stengelblätter (Fig. 1) ziemlich kurz bis mittellang, lanzettlich, 
stumpf, bei zarten Exemplaren ganzrandig, bei kräftigeren mit 
kurzen, dreieckigen Zähnen oder mit Zipfelchen versehen. Die 
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PI. I. Ranunculus monoplujllus Ovcz. ssp. Neumanii Julin, Holotypus.
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Fig. 2. Die bisher bekannte Area des R. monophyllus ssp. Neumanii.

Blütezeit früh. Die Blüten klein, entweder unvollständig mit den 
meisten oder allen Honigblättern fehlgeschlagen oder — weniger oft 
- ziemlich vollständig mit den ziemlich schmalen, einander nicht 

erreichenden Honigblättern gut entwickelt, dann bis 1,25 cm im 
Durchmesser. Die Kelchblätter an der Spitze rotviolett. Die etwa 30 
Staubblätter erreichen ungefähr die Spitze des Fruchtblattköpfchens. 
Die Früchtchen kurz behaart, ihre Schnäbel länglich und ziemlich 
schlank. Der Fruchtboden eiförmig bis umgekehrt eiförmig, mit 
sehr kurzen Haaren dicht besetzt; die Gynophore ziemlich lang.

Die Sippe kommt vor allem in Bachtälern vor und sieht so aus, 
als ob sie eine wilde Pflanze wäre. Doch findet man sie auch auf 
Kulturboden. Die bisher bekannten Fundorte sind:

Schweden.

MEDELPAD. Hässjö: Söråker, Sörvik vx.1884 L. M. Neuman [R. cas- 
subicus] (S). Selånger: Südabhang von Hällomberget unter Ahornen und 
Haseln 27.vi.1962 und 23.V.1963 E. J.; Landstrassengraben 300 m S. von 
Hällomberget 23.v.1963 E. J.; Dorf Kolsta, Weide auf dem Nordabhang von 
Klissberget 22.vi.1963 E. J.; Kolstabäcken bei Hovs kvarn 23.V.1963
E. J. (Holotypus, UPS); Kungsnäs, Grauerlensumpf auf dem Nordabhang 
des Berges bei der Kirche 25.vi.1961, 25.vi.1962 und 23.v.1963 E. J.; Dorf 
Valla, beweidete Bachravine 23.V.1963 E. J. Skön: Gångviken 11. und 
12.vi.1909 K. B. Nordström (S). Timrå: Indalsälven bei Berge und Löv- 
udden 1884 (als R. cassubicus, Neuman 1885&, S. 148). Tuna: trockener 
Uferabhang des Flusses Ljungan bei der Kirche 26.vi.1963 E. J.; Runsvik, 
Bachtal 26.vi.1963 E. J. Tynderö: eine sehr feuchte Wiese in der Nähe vom 
Meer 1884 (als R. cassubicus, Neuman 1885 a, S. 41).
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ÅNGERMANLAND. Säbrå: bei der Kirche 28.vi.1963 E. J. Ytter- 
lännäs: Sel, Wiese 13.vi.1962 N. Lundqvist 3386 (UPS).

HÄRJEDALEN. Tännäs: Fjällnäs, 800 m Ü. d. M.9.vn. 1909 H. C. 
Kindberg (L); beweideter Abhang bei der Landstrasse 4.VH.1946 O. Sel
ling (S).

JÄMTLAND. Frösö: beider Kirche 16.vi. 1916 G. O. Edström (L). 
Lit: Skickja, bei der Schule 21.vi.1945 Th. Arwidsson (UPS, S). Nor- 
derö: Önsta 5.VI.1910 Fl. Behm (S). Ås: Sem 29.vi. 1925 E. Asplund 
(S); feuchte Wiese bei Tysjöarna 600 m S von der Haltestelle Kännåsen 
19. vi. 1959 C.-F. Lundevall CL). Östersund: vi.1894 J. R. Jungner 
(als R. auricomus f. lypica, S); Wiese 23.vi. 1910 (S) und 11.vi. 1912 (L) E. 
Warodell; feuchte Wiese beim Wreg nach Lit in der Nähe von Rannåsbäcken 
23.vi.1957 S. Kilander (UPS).

Norwegen.

OPPLAND. Sei: Hövringen, feuchtes Weidengestrüpp ca. 1000 m 
ü. d. M. 25.vii.1955 C. Cedercreutz (H).

Aus der Karte (Fig. 2) geht hervor, dass ssp. Neumanii eine ziem
lich grosse Area besitzt, die die mittelskandinavischen Provinzen 
Medelpad, Ångermanland, Härjedalen, Jämtland und Oppland um
fasst. Diese ist von dem Verbreitungsgebiet des übrigen R. mono- 
phy/Zus-Komplexes weit getrennt. R. monophijllus ssp. Neumanii 
scheint einen isolierten, südwestlichen Ausläufer des Komplexes 
darzustellen.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

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

Berula erecta, Carex petliformis m. fl. novitier i Upplands flora.

Berula erecta (Huds.) Cov. (syn. Sium angustifolium L.)
Häverö: Gottsta (»Godstad», 1890 P. Mattsson) = Häverödal (1957-64

E. Almquist).
Sedan minst 50 år ligger i Uppsala bot. museum ett ark av denna med eti

kett: »Sium angustifolium L. Upl. Häfverö, Godstad 14/8 1890. P. Mattsson.» 
Måhända har det räddats ur ett gymnasistherbarium? En gång under sin kon- 
servatorstid på 1910-talet visade mig Gunnar Samuelsson arket, och jag 
minns att han skrattande framhöll det som ett typiskt fall av lokalförväx
ling. Detta tycktes ju högst antagligt, och ingen av oss låddes om det i någon 
av våra publikationer.

Etiketten talade dock sanning. När jag en sommarmorgon 1957 efter över
nattning på Häverödals hotell tog en promenad vid den förbiflytande 
Skeboån, stod jag oväntat inför ett vackert bestånd av arten i fråga, rotat i 
en av källvatten matad liten damm invid ån. Dammen ligger inom gammal 
beteshage, ett par stenkast nedom Häverödals bangård. — Erinrande mig 
det föregivna fyndet vid Gottsta (som ligger blott 1 km N om stationen), be
sökte jag samma sommar ånyo platsen och undersökte för säkerhets skull 
ådalen fram till Gottsta by. Där funnos flera diken och källdrag men ingen 
Sium utom S. latifolium, som f. ö. kantar hela ån och når in i källdammen. 
Tvivelsutan hade M. tagit Berula just i den.

Utan vetskap om detta fynd skulle man på grund av det kulturella grann
skapet med skäl kunna betvivla spontaniteten. Men platsen låg till 1899 i 
lantlig frid, och föga talar för synantrop spridning. Själva dammen är dock 
artificiell, försedd med gammal stenskoning och troligen uppgrävd när denna 
byggdes (på 1800-talet?). Genom hagen strök f. d. bruksbanan Skebo- 
Hallsta, numera lokal bilväg (»Banvägen»). Men samhället, i början kallat 
Häverösund, kom till först vid sekelskiftet, då banan från Rimbo nådde dit 
och för en tid fick sin ändpunkt där. Bebyggelse har nu nått hagen, men 
ingen tomt berör ännu dammen. — Denna torde sällan isläggas och bör där
för ha varit en lockelse för vattenflyttfåglar. Från dem kan förekomsten 
sannolikt härledas. Uråldrig kan den inte vara, ty källan ligger blott ca 
2 m ö. h.

Beståndet återsågs, frodigt och stort, även 1959, men under de senaste 
torra åren synes trivseln ha minskat betänkligt. Dammen har börjat växa
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igen, och 1963 sågs av Berula blott en steril grupp, växande bland invade
rande Carex roslrata vid utflödet. Den lever än men tycks även i år vara ty
nande. Måhända kan den repa sig, om källflödet efter en mindre nederbörds- 
fattig vår ånyo blir rikligare.

I alla händelser gäller det en troligen sentida utpost, ovanligt långt fram
skjuten — den överhuvud nordligaste kända. Närbelägnaste fyndorter på 
vår halvö träffas i västra Östergötland (Rydén 1961). Något närmare finnas 
växplatser på Fårö och Dagö, i båda fallen ca 240 km från Häverö-lokalen.

Carex pediformis C. A. Mey.
Altuna: Vilstenaåsen & Väster-Lövsta: Hårsbäcksåsen (1963 E. 

Plahn & E. Almquist, först funnen av Plahn på sistnämnda åsparti).
En amatörbotanist i Stockholm, herr Evert Plahn, meddelade strax ef

ter midsommar i fjol telefonledes detta märkliga fynd. Enligt min hustru, 
som mottagit samtalet, gällde det »jämtlandsstarr», dvs. — om jag förstod 
rätt — C. pediformis.1 Givetvis intresserad, ringde jag hr Plahn och fick 
detta bekräftat. Ehuru jag med kännedom om hans goda artkunskap inte 
kunde tvivla, ville jag ju gärna se förekomsten och bad honom ange platsen. 
Redan dagen efter (den 25 juni) fick jag följa honom dit i bil, och bestäm
ningens riktighet stod genast klar.

Förekomsten är ansenlig, minst 1 km lång och mycket individrik. Den 
tillhör ett par avsnitt av Enköpingsåsen, skilda genom en åsen genombry
tande bäckravin ( sockengränsen). Delsträckorna bruka benämnas olika, 
jfr ovan. Plahn hade funnit växten på åskrönet strax N om ravinen, alltså 
på Hårsbäcks-sidan. Åsen intages där av tämligen utglesad och lövsprängd, 
ört- och gräsrik tallskog med karaktär av torr beteshage. Vi följde åsen fram 
och åter ett stycke norrut, där skogen blir mera tät och gransprängd (blå- 
sipps-granskog), och C. pediformis fanns hela vägen i sällskap med C. digi
tala o. a. Sedan korsade vi ravinen, där den förra ej sågs, och återfunno den 
längs hela västsluttningen av åsen framemot Vilstena kvarn, huvudsakligen 
i gallrad blåsipps-granskog. Bland följeväxterna märktes där C. monlana i 
mängd. — Åsen går i dagen på ca 3 km:s sträcka, men hur långt C. pedifor
mis når är t. v. oklart. Norrut bär åskrönet delvis tallhed, uppemot Hårs
bäck t. o. m. sådan, att Anemone vernalis där påträffats (enl. Plahn).

Ifrågavarande del av västra Uppland är inte känd för floristisk extrava
gans, och botanister av facket ha föga rört sig där. Den efter uppländsk mått
stock storslagna dalgången utmed nämnda åsparti, Hårsbäcksdalen vanli
gen kallad, är dock botaniskt väl bekant (först genom Lénström 1888). Den 
är numera naturreservat. — Att inte C. pediformis tidigare beaktats, kan 
förklaras av att de flesta besökare dragits till dalbottnens vackra lundvege
tation och därvid gått utmed den beskuggade åsfoten. Så gjorde jag själv 
1921, då jag studerade dalens vårflora. Sedan har jag 2 gånger (i juli 1938) 
inventerat hieraciefloran och gick — om jag minns rätt — ena gången snett 
över Vilstenaåsen, där jag måste ha sett och trampat på C. pediformis utan * i

1 Av hänsyn till C. jemtlandica har ett äldre svenskt namn för C. pediformis (»Frösö- 
starr» i Neumans flora 1901) nyss återupptagits (i Lids flora 1963). Hittillsvarande 
benämning »Jämtlandsstarr» har ännu bibehållits i Krok & Almquists flora liksom
i Hulténs atlas (1950).
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att reagera för den. Jag får skylla på dess vegetativa likhet med C. montana, 
som tillhör ortens trivialflora. Ingen av dem hade då stråna kvar. Även vid 
besöket 1963 voro dessa till stor del vissna, med avfallna fruktgömmen. I 
skuggan sutto de delvis kvar, och då såg man ju lätt skillnaden. Men annars 
kunde likheten vara förbluffande — man stod inför vissa tuvor i tvekan, 
vilken art det var. Klarhet vanns lättast genom basalslidornas olika färg 
(mörkbruna hos C. pediformis, glansigt brunröda hos C. montana). Den sist
nämndas ±ljusa grönska blev starkare märkbar blott på mera solöppna 
ställen. — Överhuvud syntes mig C. pediformis inte fullt så mörk i färgen 
och knappast så kompakt tuvad som jag förut sett den (i Värmland). Möj
ligen föreligger en egen lokalras, ehuru tillhörande samma formkrets som 
andra nordiska förekomster (ssp. rhizodes (Blytt) Lindb. fil.).

Under blomningstiden i år besökte jag åter Hårsbäcksåsen i sällskap med
H. Smith och N. Hylander, vilken iakttog, att även där C. montana gjorde
C. pediformis sällskap.

Den nya fyndorten ligger 245 km Ö om den närmast kända i Värmland; 
till jämtländska och finska förekomster är avståndet större. Biotopen är på 
intet sätt märklig, snarast alldaglig i Svealand, ehuru vanligare på morän 
än — som här — på åsgrus. Gammal bygdeväg (nu länsväg) följer åsen, men 
synantrop spridning förefaller även för denna art högst osannolik. Det finns 
ju många svenska växtlokaler, lika isolerade som den ifrågavarande och lika 
svåra att vettigt förklara, om man inte vill tro på naturlig fjärrspridning av 
något slag. Den svenska utbredningen av Viola collina företer liknande drag.

Nu återstår att utröna, huruvida C. pediformis möjligen har en större lo
kalgrupp i berörda trakt.

Glyceria plicata Fr.
Es tuna: Norr-Malma nedanför gården (1962 N. Lundqvist).
Denna gård vid sjön Erken är en av Uppsala universitets fältstationer, 

och under flera år ha kurser i floristik varit förlagda dit. Som bitr. ledare vid 
dessa har Lundqvist gjort åtskilliga goda fynd, varav detta särskilt för
tjänar nämnas. Arten är ny för Svealand. Då den inte tillhör de gräs, vilka 
bruka kulturspridas, får den väl antagas vara spontan på stället.

Själva växplatsen är ett dike genom en av källdrag tämligen sumpig 
strandäng, helt nära gårdens ekonomibyggnader. Den är också starkt på
verkad av kreaturstrampning, -betning och -gödsling. Dess utpräglat eu- 
trofa vegetation består i och omkring diket av exv. Alopecurus aequalis, 
Glyceria fluitans, Carex disticha, Stellaria palustris, Ranunculus sceleralus, 
Myosotis palustris, för att blott nämna några. Jag har själv sett den (1960) 
men gjorde på grund av söndertrampningen ingen egentlig inventering och 
förbisåg att där funnos 2 Glyceria-arter. Ehuru jag haft G. plicata i åtanke 
vid botanisering i Roslagens kalkrikare trakter, har jag ej heller lyckats hitta 
den på någon annan plats. Kanske finns den dock flerstädes vid Erkens eu- 
trofa sjö?

Formen är, enligt granskning av N. Hylander, identisk med den från 
övrig svensk plicata något avvikande ras, som är känd från södra Finland 
(jfr Hylander 1953), och härstamning från detta håll får därmed anses 
trolig.
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Aira caryophyllea L. [ssp. eucaryophijllea.]
Ingarö: »Fagerholm. Dr Ankar. Loco graminoso aprico» (1950 J. Lager- 

kranz i Uppsala bot. museum).
Formuleringen utesluter ej, att växplatsen är en villatomt och arten 

kanske där införd med gräsfrö. Då den ej veterligen iakttagits adventiv i 
Svealand, kan det dock lika väl vara fråga om en stabiliserad förekomst av 
liknande slag som på Ornö (2 mil sydligare). När det lilla gräset nu nått syd- 
kanten av Uppland, har man i varje fall skäl att tro, att det kan finna trivsel 
även där.

Valeriana dioica L.
Dannemora: Järlebo i sumpig kraftledningsgata, 1 bestånd $ (1949-63 

ipse).
Denna förekomst är klart synantrop men ej att kalla tillfällig, då den 

tydligen existerat ett 50-tal år (se nedan) och alltjämt ökas. Jag fann den 
under snabbinventering av en liten artrik sumpskog, som skäres av kraft
linjen från Dannemora ca £ km N om Järlebo hållplats vid Uppsala-Gävle- 
banan, nära Tensta sockengräns. Sumpskogen, från början ett tuvigt 
alkärr, var nödtorftigt dikad, och i den öppna gatan dominerade höga gräs 
(mest Calamagrostis canescens, mot fastmarken även C. epigejos), men 
alkärrets artbestånd i övrigt fanns kvar, bl. a. Lastrea thelypteris, Equisetum 
palmtre, Iris pseudacorus, Eriophorum latifolium och minst ett dussin Carex- 
arter (appropinquata, caespiiosa, elongala, flacca, flava m. fl.). I sådan miljö 
stod en större tuva skimrande vit av tätvuxen Valeriana dioica i fruktsta
dium, dvs. med väl utbildad pappus men utan nötter. Mera hann jag i bråd
skan inte se den gången, men jag tänkte mig att syna förekomsten bättre 
vid senare tillfälle.

Först i fjol kom jag åter dit och fann efter något letande den rätta tuvan 
(vid södra kärrkanten). Den täcktes av en fälld granbuske, som hämmat 
Valerianans blomning, men flera »fruktexemplar» sågos i tuvans kanter och 
nära den. Dolda bland Calamagrostides m. fl., funnos vidare sterila, reviga 
skott i stor mängd, bildande ett lägre fältskikt under höggrässkiktet kring 
tuvan. Beståndet var nu 7 m långt och statt i livlig tillväxt genom utlöpare. 
Under sökandet fick jag så syn på det blodröda huvudet av en högväxt 
Sanguisorba officinalis, fann ytterligare 2 lägre blom-ex. jämte några ro
setter av densamma och till sist några sterila rosetter av Polygonum bistorta, 
här lika oväntad som den förra.

Av detta sällskap står Valeriana dioica i särklass genom sin trivsel. Den 
kommer säkert att föröka sig, så länge kärrets fuktighetsgrad bibehålies 
(dikningen är föga effektiv). Om den bör kallas naturaliserad, kan ju disku
teras. Annan spridning än vegetativ är utesluten, då beståndet är enkönat, 
alltså en klon.

Jag hade redan vid första besöket misstänkt en parallell till de fynd av 
Juncus squarrosus, som gjorts i ett par andra kraftledningsgator (Almquist 
1929). Emellertid föreföll spontan spridning ej alldeles utesluten, enär arten 
uppgetts vara på framryckning i Sydsverige (Hård 1924). Dessutom om
talar Sernander (1901) en Valeriana dioica-irukt funnen i stranddrift vid 
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finska kusten — man får väl tro, att den hamnat i vattnet efter en längre 
luftfärd. Öland var då närmaste kända växplats. Men all tanke på naturlig 
spridning till Dannemora bortfaller givetvis efter ovanstående fynd.

Polygonum bistorta L. och Sanguisorba officinalis L.
Dessa funnos tillsammans med Valeriana dioica i Dannemora 1963 (se 

ovan). Båda få väl kallas tillfälligt inkomna, då ingen märkbar ökning in
trätt på 50 år. Huruvida Polygonum ens blommat, är obekant. Denna är 
förut känd som förvildad kring Stockholm och alltså ej — som Sanguisorba 

helt ny för landskapet. Men förekomstsättet är nytt, liksom också sprid- 
ningsmodus.

Det sistnämnda har visst intresse och förtjänar en kort kommentar. 
Ifrågavarande kraftledningar färdigbyggdes 1915 samtidigt med Älvkarleby 
kraftverk. Tydligt är, att förpackningsmaterial av något slag, måhända 
höstoppning kring isolatorer el. dyl., lossats i ledningsgatorna. Ursprunget 
var antagligen tyskt. Utom de 3 nyssnämnda pekar även Juncus squarrosus 
däråt. — Denna tycktes, då jag fann den i Västland 1924, trivas bra på en 
fuktig stig i kraftlinjen, men den blev ej långlivad. Vid ett nytt besök 1955 
syntes den ej, tydligen utkonkurrerad av täta gräs- och starrbestånd, som 
nästan dolde stigen. På denna träffades däremot en annan, 1924 förbisedd 
inkomling, Leonlodon hispidus (1 liten, tynande grupp).

Sannolikt förekom dylik import litet varstans i Älvkarleby-nätets äldsta 
kraftlinjer. Det kan ju beklagas, att saken så föga blev uppmärksammad. 
Som nu visats, är tiden ännu ej helt försutten. Men exkursioner i kraftled- 
ningsgator äro sällan lockande, då dessa mest löpa genom trivial och bitvis 
högst olustig terräng, snårig, risig, blöt och stenig om vartannat. Stigar 
bruka dock finnas, men ofta föga nyttjade och + igenväxta. — Ovanstående 
kan få sin lilla betydelse, därest något liknande fynd i framtiden skulle vålla 
växtgeografiska kannstöperier.

Till sist riktar jag ett varmt tack till mina båda meddelare, herr Evert 
Plahn och fil. lic. Nils Lundqvist, vilkas upptäckter jag med deras med
givande härmed offentliggjort. Även tackar jag hjärtligt docent Nils Hy- 
lander för bestämningshjälp och påpekande av A ira-fyndet.
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Juniperoxylon (Juniperus cf. communis L. sens, lat.) funnen i 
Pilgrimstads interglaciala flora.

År 1945 redogjorde O. Kulling för Pilgrimstads fossila flora i samband 
med fynd av fossil mammut. Lämningarna ansågs vara av interglacial ålder. 
Fastän denna datering ifrågasattes senare, synes nya C14-bestämningar be
kräfta avlagringarnas interglaciala — närmast Riss—Würm interglaciala 
ålder (Kulling opubl.). Växtlämningarna tyda enligt Kullings listor på en 
subarktisk vegetation med förekomster av Dryas, Betula nana, möjligen 
Pinus, trädformiga björkar o. a. Juniperus har vid detta tidigare tillfälle 
emellertid icke blivit påträffad vare sig såsom ved, barr eller pollen. Först 
förnyade insamlingar vid platsen frambragte vedrester, som av dr Kulling 
lämnats till författaren för eventuell bestämning. Dessa vedrester visade sig 
vid närmare undersökning tillhöra släktet Juniperus (se fig. 1-3).1 Alla ved
anatomiska kännetecken peka i denna riktning (jfr Greguss 1955). I kors- 
ningsfältet (fig. 1) återfinnas de två karakteristiska ringporerna i väggen 
mellan trakeiden och vedstrålscellen, som är typiska för J. communis och 
dess varieteter. De relativt breda årsringarna (fig. 2-3) stödja likaledes detta

Fig. 1-3. Juniperoxylon. 1: Radialt längdsnitt.—400 x; 2-3: Tvärsnitt med tydliga 
parenkymzoner och kollaberade zoner.—100 x .

Originalmaterial: Sveriges geologiska undersökning. Foto: K. E. Samuelsson.
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1 Bestämningen har vänligen bekräftats av Prof. Dr. P. Greguss, Botaniska insti
tutionen, Szeged, Ungern.
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196i) : 3



SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN 497

antagande. Veden torde således tillhöra J. communis eller möjligen J. com
munis var. nana. Förekomsten är den äldsta för närvarande kända av detta 
barrträd i Skandinavien. I Danmark har enen påträffats i ett flertal inter- 
glaciala avlagringar (Jessen & Milthers 1928). I extra-skandinaviska län
der är fossil Juniperus känd från flera såväl tertiära som interglaciala av
lagringar.
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Hans Tralau.

Wikstroemiae novae hawaiienses — a Supplement.

In the first part of this volume I had the opportunity to publish Professor 
Carl Skottsberg’s diagnoses for six new IVikstroemia from Hawaii. To get 
the paper ready for January, there was no time for a more careful control of 
the chosen names. First after the printing Dr. Lorin I. Nevling, Jr. at 
Gray Herbarium, himself a specialist in the family of Thymelaeaceae, wrote 
me and kindly pointed out that one of the binomina, viz. IVikstroemia cau- 
data, had already been used, but omitted by the editors of Index kewensis. 
Dr. Nevling advised me to change the binomen to get a valid name, so 
making it easier for a future monographer. He stated correctly: “... if a 
specialist in the family would propose a new name he might indicate a defi
nite feeling as to the taxonomic value of the species. I don’t believe any of 
us are in such a position at this time. On the other hand, the sooner the cor
rection is made the better for all concerned.”

Wikstroemia skottsbergiana Sparre, n. nom.
Syn. IV. caudata Skottsb., Sv. Bot. Tidskr. 58: 177 (1964), non IV. caudata
J. W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Occ. Papers 16: 11 — 1940.
At the same time the following correction will be needed in Prof. Skotts

berg’s paper: p. 177, line 11 from below “eugenoides” should read “eugenioi- 
des”.

Riksmuseum, Stockholm 50, May 1964.
Benkt Sparre.
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Flora SSSR (Flora Sojusa Sovjetskich Socialistitcheskich Respublik); 
Latin title Flora URSS (Flora Unionis Republicarum Sovieticarum So- 
cialisticarum). Vol. 1-30. Mosqua et Leningrad 1934-1964.

Flora of the URSS. Vol. II, Cereals. 656 pp. — Program for Scientific 
Translations, Jerusalem 1963. Price $15.50.

Chief editor of parts 1-13 V. L. Komarov, member of the Soviet Academy 
of Science; of parts 14-27 and 30 B. K. Schishkin, and Schishkin and E. G. 
Bobrov; of part 28 E. G. Bobrov and N. N. Tsvelev.

Because of the translation into English of Fl. SSSR (Fl. URSS) by the 
Israel Program for Scientific Translations and also as FI. SSSR is now com
pleted, the following review of the entire work has been considered desirable.

The area of the Soviet Union is between one-fifth and one-sixth of the 
total land area of the world or about 21 million square kilometres.

The first attempt to review the flora of this immense territory was made 
by K. F. von Ledebour, professor in Dorpat, who succeeded in having his 
“Flora Rossica” printed, in four parts, in 1842-53, the last part being pub
lished some time after his death.

For its time this was an excellent work, and in fact during the first de
cades of this century it constituted the best source of knowledge of the 
Russian flora. This flora comprised 6568 species belonging to 1139 genera.

In 1931 the renowned Russian botanist and member of the Russian Aca
demy of Science, V. L. Komarov, known particularly for his impressive 
“Flora Manshuriae”, proposed that a new Russian flora comprising the 
entire area of the Soviet Union should be published, and a committee was 
established to plan this gigantic work. The work was to be issued in 15 parts 
of which between one and three should appear each year, treating in all 
about 20,000 species.

This flora, which here will be called “FI. SSSR”, is now completed. It has 
been published in 30 parts, thus twice as many as planned. The total number 
of species treated is 17,520 belonging to 1675 genera and 160 families.

A direct comparison with the species number in Ledebour’s Flora Ros
sica can, however, not be made as the area included in FI. SSSR is consider
ably larger than that included in Ledebour’s work.

The extension of the area treated in FI. SSSR has fluctuated somewhat 
during the work. For instance, parts of the Ukraine and Bessarabia are in
cluded from parts 11-12 onward only, and the Karelian Isthmus, part of the 
Carpathians, Southern Sakhalin, the Kurile Islands and the Tuva republic 
from parts 14-15 only. Also, the Kurile Islands are included in the Sakhalin 
district, which is somewhat confusing especially when species are treated 
that occur in the Kurile Islands but are lacking in Sakhalin.
So. Hot. Tidskr., 58 (196b) : 3



RECENSIONER 499

The principles of the flora are summarized in 13 rules set forth in the pre
face of the first part:

The treatment should conform to the principles of evolution and, if pos
sible, mirror the development. Genera and species should be taken in their 
narrowest scientific sense. (This is the most debatable of the principles 
adopted and will be discussed below.) Artificial keys should be provided for 
all genera. All genera and species should be briefly characterized. Critical 
remarks should be short and if possible, in two lines only. Varieties and 
forms should not be regarded as separate units but may be mentioned in the 
text without quoting the place where published. (The latter is to be re
gretted as it is often very difficult to find the place of publication for them.) 
For each species the name should be indicated, and further the place of first 
publication, synonyms, references to figures published, herbarium speci
mens, Russian name, Russian description, month of flowering and riping of 
fruits, ecological character of the habitat, geographical range, type locality, 
place where the type is, or is supposed to be, preserved, and the economic 
importance of the species.

No references to closely allied species should be given. Hybrids with a 
range of their own should be included in the key and be numbered; others 
should merely be mentioned.

Any known tertiary species belonging to the genera treated in the flora 
should also be mentioned.

The sequence of the flora is that of Dalla Torre & Harms, Genera 
Siphonogamarum.

These principles have been followed in the main. This is the case through
out the work, although sometimes not strictly. In the first volumes, for in
stance, very short critical remarks are provided, but in later parts they are 
more comprehensive, e.g. the remarks under Galeopsis bifida (40 lines).

The keys of the large genera are very difficult to use. The differences be
tween two species are not always easy to find on account of the typographi
cal arrangement.

A dichotomic arrangement is naturally preferable but more difficult to 
print. With the very large number of species in some of the genera, which is 
the result of the principle of treating each species in its narrowest scientific 
sense, the keys must necessarily be very complicated. The largest genus, 
Astragalus, which entirely fills the 918 pages of volume 12, includes 849 
species, of which many are extremely closely related; Hieracium included 
785 species, Campanula 150, Scrophularia 142, Scutellaria 119, Nepeta 82, 
Salvia 75, Stachys 50, and so on. The genus Thymus is divided into 136 spe
cies, most of them with very small ranges; together they form large variable 
complexes and are, to a large extent, hardly distinguishable.

The different systematic groups in the flora have naturally been worked 
up by many different persons whose educational background, botanical 
knowledge, judgment and ambition are bound to differ. It is therefore 
natural that the treatments are very uneven. Most of the taxonomists in the 
SSSR have apparently been engaged in the great work. Several of the old 
experienced authors such as Busch, Fedtschenko, Fomin, Grossheim,
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Juzepchuk, Komarov and Nazarov who contributed to the earlier volumes 
are now dead, and less experienced new authors have taken their place.

It is obvious that a work of this character and size cannot be free from 
errors and omissions.

Very few species reported from the Soviet Union seem to have been omit
ted. Oxijtropis Sverdrupii described from Taimyr is left out, and there are 
omissions of a very small number of other species. Synonyms earlier used by 
authors dealing with the Russian flora are lacking more often, for instance 
Cherleria dicranoides Cham. & Schlecht., the nomenclatorial basis for Stel- 
laria dicranoides (Cham. & Schlecht.) Fenzl., and Heracleum lanatum, a 
name earlier used for Heracleum dulce from Kamchatka and probably the 
correct name for that species.

The range of each species is given by enumerating the districts in which it 
occurs. For this purpose the Soviet Union has been divided into 48 districts. 
This system could have given a much better idea of the distribution of the 
species concerned than what is now the case if the districts had been chosen 
in a different way, avoiding long and narrow districts as Arctic Siberia or 
extremely large ones as the Lena-Kolyma district, which is as large or larger 
than European Russia which in turn is divided into 14 smaller districts. If a 
plant occurs close to the boundary of such a large district only, a highly 
misleading idea of its range will result. If the districts had been given a more 
even size, the worst errors would have been avoided. In the earlier parts of 
the flora the range is invariably given by districts only, but later at least 
some authors provide comments that are very helpful, such as “only in the 
southernmost part” or “only in the southwest corner”. Much could have 
been gained, and very little space would have been lost, if such comments 
had been more frequent.

The range outside the Soviet Union is given summarily, but the occur
rence in countries bordering on the Soviet Union is indicated in somewhat 
greater detail. Omissions and mistakes in these records are, of course, 
inevitable. For instance, the occurrence of Androsace filiformis in SW North 
America is omitted, which is to be regretted as this is very remarkable 
phytogeographically. In Gentiana tenella, Vaccinium microcarpum and 
Veronica sculellata the American occurrence is left out as is the occurrence 
of Swertia tetrapelala in Japan. Gentiana auriculata, which occurs in Alaska, 
is said to be an endemic of the SSSR and Japan, and Taraxacum lateritium, 
occurring in Alaska, is said to be endemic in Russia. The remarkable eastern 
American area of Coelopleurum Gmelini is lost. In several Umbelliferae the 
occurrence in Japan is forgotten.

There are a number of older unconfirmed reports which could easily have 
been avoided by consulting modern floras, for instance Erilrichium villosum 
for NW America, Cassiope Redowskii for Unalaska, Pinguicula alpina from 
Beringia and N America, Aster tripolium from America. Campanula uni
flora is reported from Newfoundland where it is unknown.

In FI. SSSR there are numerous good drawings with or without analyses 
of details of flowers or other parts. In the writer’s opinion, it would have 
been advisable to illustrate, in the first place, all the numerous new species 
described in the appendix to each volume. In addition, all species of which 
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illustrations are lacking according to the Index Londinensis should have 
been illustrated. This is not at all the case; many common species or species 
often illustrated before have the privilege of being represented by an il
lustration while obscure, new or extremely rare ones are not. On the whole, 
it is hard to understand the selection of species which are illustrated.

Very often type material is represented in the Soviet herbaria and real 
authentic drawings could have been made from them.

As mentioned above, the most disputable principle in Fl. SSSR is doubt
less the very narrow species concept.

The “Linnean species” corresponds to a unit with a new name, “rjad”, 
i.e. row. The row is then divided into “species” whose character unfortu
nately can be very different in different cases. Admittedly it is extremely 
difficult to use the same species concept in all cases in a flora, and no flora 
has succeeded in being consistent in this respect, but in this case the con
fusion is extraordinary. In some cases the species in FI. SSSR conform to 
the traditional conception; in others they correspond to geographical races, 
subspecies, or to varieties; and in still others they seem to be taken to dif
ferent species merely on account of their geographical isolation.

Every species with a large range is subject to climatic and other ecologic 
influences which favour certain of the biotypes but surpress others, with 
different results in the different parts of the range. The populations there
fore always have a somewhat different composition in different areas 
within the range. The following is a common case:

A species occurs along the Arctic shore of Eurasia but not in the woodland 
south of it. It must be expected that the climate—temperature, strong 
winters and so on—has the effect that the specimens become lowgrown. 
Their counterpart in the mountains further south has better conditions and 
is often taller, with a stem that is more branched, and with larger leaves and 
flowers. In Fl. SSSR such cases are usually regarded as two different spe
cies, differing only in the size of different parts. Even when the two types 
are coherent along the mountains north of Lake Baikal, such a differentia
tion is made. It is most questionable if this is reasonable. In most cases full 
fertility can be assumed to exist between the two populations.

Cultivation of both under the same conditions is desirable. Having seen 
how high-arctic plants change in general appearance and size when culti
vated in more southern places, one has all reasons to be critical. In some 
cases the two populations can be fairly distinct races, in others they can be 
very close to one another.

Where there is no geographical connection between the two populations 
at the present time, FI. SSSR mostly regards them as different species. The 
authors obviously think that such populations can safely be regarded as 
specifically different. Some difference is certainly always present. If the 
ranges of widely distributed species are studied in detail it becomes clear, 
however, that numerous isolated areas often occur both south and north of 
the main range. This is due to the displacement that has taken place in a 
north-south direction under the influence of the quaternary climatical 
changes.

From the standpoint of FI. SSSR the question arises whether or not these
Su. Bot. Tidskr.. 58 (196b) : 3
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now isolated populations should be given species names. In the case of the 
populations on the isolated high mountains in Central Asia this has already 
been done in many cases.

Another case which throws doubt upon the species concept in Fl. SSSR is 
presented by species with strong dispersal ability and large ecological am
plitude, as Alnus of the viridis type or Sorbus of the aucuparia type. To
gether the different populations in such complexes form continuous areas 
where the different races overlap, sometimes in areas so large that inter
mediates are more common than the original racial types which once during 
the glacial period differentiated within geographically separated areas, but 
which later spread and now overlap. Another such case is Solidago virgaurea. 
In FI. SSSR the complex consists of 15 species forming a confluent range in 
Eurasia.

Some authors must have felt uneasy at such a treatment, for in the re
marks the species are quite often termed “races”.

A comparison with the conditions within the human species and its races 
or with the birds and their differentiation into several geographical races 
accepted by most ornithologists should have been enough to show that such 
races occur also within the plant species. As is well known, genetic condi
tions in animals and plants are very similar, if not identical.

The apogamic types in such genera as Alchemilla, Rosa and Hieracium are 
taken as species in FI. SSSR, as is customary also in other floras. In the 
preface (p. 7) Komarov, however, has put “species” within quotation marks.

In seasonal dimorphic plants the spring and autumn types are regarded 
as different species, for instance Gentiana acula—piebeja, Gentiana lingulata 
—axillaris, Rhinanlhus.

The inconvenience of the species concept discussed above is that very 
closely related populations are given different species names; the close 
coherence between them is lost and a direct comparison with the species in 
other floras cannot be made.

A better basis for comparison can be gained if the “row” in FI. SSSR is 
regarded as species and its subdivisions as subspecies or varieties.

The Scandinavian flora must be said to be one of the best known for 
an area of comparable size.

As a result of the narrow species concept but also for other reasons, a 
number of species are reported in FI. SSSR from the Scandinavian phyto- 
geographical region which Scandinavian botanists do not count with. In 
Sv. Bot. Tidskr. 45:1, 1951, pp. 26-265, an enumeration of such species from 
the first 14 parts of FI. SSSR has been given by the writer. A list of such 
species treated in the latter parts of the work is given below.

The reports have not been examined critically. The list merely serves to 
call attention to them, since certainly few botanists have gone through the 
entire FI. SSSR to pick them out.

Conioselinum dubium 
— boreale
Pimpinella dissecta (Kola Penins.) 
Gentiana lingulata 

■— axillaris
Sv. Bot. Tidskr., 58 (1964) : 3
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Solanum decipiens 
— marinum 
Ulricularia major 
Orobanche minor 
Veronica Teucrium (Karelia)
— prostrata (Karelia)
Euphrasia Reuteri
— parvi flora

— glabrescens
— monlana
— saamica (Mts of Kola Penins.)

Euphrasia condensata (?) 
Rhinanthus montanus
— vernalis
— apterus
Melampyrum carpaticum 
Lonicera baltica 
Galium Ruprechtii 
Solidago lapponica 
Aster subintegerrimus 
Erigeron eriocalyx

It is most satisfactory that Fl. SSSR is now being translated into English 
through the “Israel Program for Scientific Translations”. The writer has 
only examined part 2 (grasses), but part 12 has been reported by our library 
to have come out. According to advertisements, parts 1-13 should be ready 
in “summer 1963”. The volume seen is a verbal translation of the original. 
The price is 150 DM ($37.50) for each volume.

A botanist may ask what is going to happen in Russian botany after the 
FI. SSSR has been completed. A number of botanically trained scientists 
have been engaged for the work. Obviously they will not suddenly stop 
doing their taxonomic work. Will there be a new edition? Or will they start 
revisions of the bases formed by FI. SSSR? Some large Russian floras have 
been completed since FI. SSSR started, for instance M. G. Popov, Flora 
Sredni Sibiri (Flora of Central Siberia) where, in the writer’s opinion, the 
species concept used is sounder than in FI. SSSR. It is to be hoped that such 
revisions and the different opinions appearing in them will lead to fairly 
stable concepts both concerning nomenclature and species limitation. An
other question is what is going to happen when cytotaxonomical facts, 
which are often very difficult to evaluate in nomenclatorial and also in other 
respects, will be available on a large scale. Sound judgement will then be 
required more than ever.

Eric Hultén.

Högre utbildning och forskning i UltimaThule. II. — Huvud
betänkande av 1962 års Ultima Thule kommitté.

Det är inte vanligt att offentliga utredningar från annat land anmälas i 
vår tidskrift, men ovannämnda aktstycke innehåller så mycket av allmänt 
botaniskt intresse, att ett omnämnande är motiverat.

Den s. k. Ultima Thule kommittén har haft som huvuduppgift att planera 
uppbyggnaden av en matematisk-naturvetenskaplig och samhällsvetenskap
lig utbildnings- och forskningsorganisation i dessa nordliga nejder. Det om
fattande betänkandet innehåller en rad förslag, som av Kommittén sam
manfattas så:1 »Vid universitetet i Ultima Thule skapas under de närmaste 
fem åren en modernt inriktad utbildnings- och forskningsorganisation, som 
täcker hela de matematisk-naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 
ämnesområdena» (op. cit., p. 132).

1 Betänkandet är skrivet på en delvis egenartad thulesiska och återges här i över
sättning.
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Denna entusiastiska bedömning förefaller dock något överdriven. I själva 
verket har man nöjt sig med en betydligt blygsammare, om ock förmodligen 
mera realistisk målsättning: sålunda äro åtskilliga naturvetenskaper, exem
pelvis astronomi, geologi och meteorologi, icke ens omnämnda. De naturve
tenskapliga ämnen, som Kommittén föreslår bli representerade inom den 
närmaste 5-årsperioden äro följande: fysik, kemi, botanik, zoologi, genetik, 
och i någon mån naturgeografi. (Beträffande ämnet mikrobiologi aviseras 
ett särskilt yttrande.) Genetiken skall företrädas av en professur, kemien 
av fem, och övriga ämnen av två, med undantag av naturgeografien, som 
får nöja sig med ett universitetslektorat — detta ämne har av icke redo
visade skäl tilldelats den blygsamma rollen av ett appendix till kultur
geografien.

Det är givetvis att hälsa med stor tillfredsställelse, att botaniken inom 
överskådlig framtid — enligt förslaget från 1 januari 1967 — kommer att bli 
representerad vid det nya universitetet. De båda botaniska professurernas 
ämnesområden föreslås specificerade till »ekologisk botanik» resp. »fysiolo
gisk botanik», vilket alltså innebär, att övriga delar av botaniken inte ens 
formellt bli representerade på denna nivå. För den lägre undervisningen 
föreslås två universitetslektorat, ett i »fysiologisk botanik» och ett, kuriöst 
nog, i »botanik».

Kommitténs motiveringar för de båda professurernas inriktning äro in
tressanta och förtjäna att återges. I en principdeklaration (p. 45) uttalar 
Kommittén: »Inom den biologiska ämnesgruppen måste självfallet både de 
botaniska och zoologiska ämnena vara representerade. Kommittén föreslår 
två professurer inom vartdera området, vilka framför allt med hänsyn till 
forskningens krav föreslås få en fysiologisk respektive ekologisk inriktning.» 
Litet längre fram heter det (p. 50): »Av botanikens båda stora ämnesområ
den bör det fysiologiska på grund av sin stora praktiska betydelse i första 
hand företrädas vid universitetet.» De citerade synpunkterna låta sig kanske 
med någon svårighet förenas. Tankegången, om en sådan får förutsättas, 
torde då vara den, att den forskning, som skall bedrivas i Ultima Thule, i 
första hand bör vara praktiskt viktig. Detta får givetvis ses mot bakgrund 
av att Thule i viss mån är ett u-land, både ekonomiskt och kulturellt. Den 
andra professuren har som nämnts givits en ekologisk inriktning, vilket mo
tiveras med att »den botaniska ekologien är underrepresenterad i landet. 
Härtill kommer att de hyperboreiska naturförhållandena erbjuder särskilt 
intressanta problem ur växtekologisk synpunkt» (op. cit., p. 50). Denna mo
tivering är mycket stark, och även svenska botanister hälsa säkert med till
fredsställelse denna ekologiens förbättrade ställning. Ett särskilt frejdebe- 
tyg utfärdas för övrigt för ekologien: »I detta sammanhang vill kommittén 
understryka att för både botanik och zoologi gäller, att den moderna ekolo
gien har karaktär av kausalanalytisk och experimentell vetenskap» (l.c.).

Som alltså framgår har den morfologisk-taxonomiska botaniken uteslu
tits, i varje fall ifrån högstadiet. Och det är givet, att ett universitet i upp- 
byggnadsstadiet ej kan få allt på en gång. Referenten (som är systematiker) 
finner det för sin del ej orimligt att början göres med ekologi och fysiologi. 
Men man hade naturligtvis väntat sig ett principuttalande om vikten av att 
dessa andra grenar av botaniken senare måtte bli företrädda. Kommittén 
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anser det emellertid ingalunda angeläget, att en sådan komplettering kom
mer till stånd — den försöker tvärtom motarbeta en sådan utveckling! Kom
mitténs argumentering härvidlag kan sägas följa två linjer: dels synes man 
indirekt vilja hävda, att morfologi-taxonomi ändå i viss mån kunna sägas 
vara representerade, dels säger man direkt, att en sådan representation i 
själva verket vore onödig.

Det förstnämnda resonemanget kan beläggas med följande citat: »Zoolo
gin, liksom botaniken, består av två till sin natur väsentligt olika områden, 
vilka i hög grad skiljer sig från varandra med avseende på metodik och 
hjälpvetenskaper. Det ena utgörs i huvudsak av morfologi, systematik och 
ekologi, det andra av fysiologi» (p. 49). Denna idé om de två områdena fast- 
hålles envist: »Av botanikens båda stora ämnesområden bör det fysiologiska 
på grund av sin stora praktiska betydelse i första hand företrädas vid uni
versitetet i Ultima Thule. Det andra ämnesområdet är för närvarande re
presenterat på ungefär liknande sätt som motsvarande område inom zoo
login» (p. 50).

Föreställningen att botaniken på anfört sätt skulle bestå av två ämnes
områden gör ur både svensk och internationell synpunkt ett egendomligt 
efterblivet intryck. Det må bara erinras om att hos oss den botaniska eko
logien är ett eget ämne i både Uppsala och Lund (som växtbiologi) — i 
Stockholm däremot sorterar den under fysiologien. Det borde faktiskt även 
i Thule kunna vara bekant, att ekologien är en i princip lika självständig 
disciplin som vare sig fysiologi eller taxonomi. Det är skada, att Kommittén 
inte haft tillräcklig kontakt med verkligheten, inte varit »modernt inriktad».

Denna Kommitténs vetenskapslära vore i och för sig ganska harmlös, men 
den implicerar föreställningen, att morfologi och taxonomi på något sätt 
skulle bli representerade genom det föreslagna arrangemanget — en sorts 
satisfactio vicaria på det botaniska planet.

För den biologiska dogmatismen, i Thule likaväl som i Abdera, är det en 
viktig trossats, att den s. k. klassiska biologien icke kan åberopa någon egen 
förtjänst. Kommittén uraktlåter ej heller att erinra om dess skröpliga natur. 
En sky av vittnen frammanas i bakgrunden: »Under det senaste halvdecen
niet har i flera av de vetenskapligt ledande nationerna en diskussion av den 
moderna biologin fört fram till en nyorientering vilken inneburit en kraftig 
utvidgning av utbildningen i genetik, fysiologi med biokemi samt ekologi, 
dvs. de experimentella områdena inom biologien, [att växtsystematiken i 
stor utsträckning är experimentell, känner man tydligen inte till] medan de 
mera deskriptiva fått träda tillbaka. Vägledande för denna utveckling, som 
trängt igenom på alla undervisningsstadier, synes vara dels önskan att höja 
biologins bildningsvärde genom att betona dess kausalanalytiska sida och 
integrera den med fysik och kemi, dels de ovan nämnda biologiska veten
skapsområdenas omedelbara betydelse för det praktiska livet. Den ovan 
förordade inriktningen av biologiämnena är helt i överensstämmelse med 
denna internationella utveckling, som ingående diskuterats i den veten
skapliga litteraturen och annorstädes.» (Op. cit., p. 52).

Man må besinna, att den för bildningen nitälskande Kommittén icke har 
funnit skäl till rannsakan av något annat ämne. Biologien ensam faller under 
domen. Dess bildningsvärde håller icke måttet. Frälsning kan vinnas endast
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hos kemi och fysik. De biologiska discipliner, som äro obekväma för den er
bjudna salighetsvägen, äga icke deltaga i det stora gästabudet. Gräshoppor 
och torra örter må de samla sig i ödemarkerna. Kommittén antyder med lätt 
hand den lämpliga rörelseriktningen.

Det är en tidigare oanad källa till djup tacksamhet att veta, att det i vårt 
land vore otänkbart, att en offentlig utredning skulle förorda, att somliga 
vetenskaper inte böra utvecklas utan i stället »träda tillbaka».

Lennart Holm.

De i ovanstående recension diskuterade frågorna kunna ytterligare stu
deras i »Högre utbildning och forskning i Umeå. II. Huvudbetänkande av 
1962 års Umeåkommitté (Ecklesiastikdepartementet 1963: 10)». Med hänsyn 
till vikten av en fortsatt harmonisk utveckling av de biologiska vetenska
perna i vårt land är en fri diskussion av dessa problem önskvärd.

Red.

P. H. Davis & Y. H. Heywood, Principles of Angiosperm taxo
nomy. — Oliver & Boyd, Edinburgh-London 1963. xx + 556 s. +42 fig. 
Pris inb. 95 s.

D. B. O. Savile, Collection and care of botanical specimens. — 
Research branch, Canada Department of Agriculture, Publication 1113, 
March 1962. Roger Duhamel, Ottawa 1962. xn + 124 s. + 13 fig. Pris inb. 
$2.00.

Man skulle kunna säga, att taxonomisk botanik började med de gamla 
grekerna. Den aristoteliska logikens principer var dess rättesnöre och väx
ternas yttre skepnad, deras habitus, var grunden för klassificeringen. Först 
ett och ett halvt årtusende senare hände något väsentligt. Under 1500-talets 
senare hälft publicerade Pisa-professorn Caesalpinus en av de första, 
genomförda växtklassificeringarna. Men först med Linné beaktades även 
andra karaktärer än de yttre formerna. Dennes binominalsystem möjlig
gjorde en användbar indelning. Därmed föddes också den moderna nomen
klaturen. En ny epok inträdde först ett sekel senare. Under mitten av 1800- 
talet översållades Europas herbarier med samlingar från olika delar av jord
klotet. Arternas stora variabilitet, sådan man nu såg den i herbariemateria- 
let, stämde inte med uppfattningen om skapade, konstanta enheter. Den 
radikala förändringen i det biologiska tänkandet skedde med Darwins »The 
origin of species» (1859). Trots detta undergick inte taxonomien någon större 
förändring. Förklaringen får kanske delvis ses i att de system, som uppställ
des under 1800-talet, till stor del var naturliga.

De post-darwinska taxonomerna kan karakteriseras som konstruktörer av 
fylogenetiska träd, dvs. de menade, att klassificeringen av de levande or
ganismerna skulle baseras på eller skulle återspegla dessas fylogeni. Denna 
»ortodoxa» eller »klassiska» uppfattning har ändrats först under senare år. 
Ur sökandet efter det primitiva har många närliggande vetenskapsgrenars 
resultat nått systematikerna. Den moderna systematiken har därför blivit 
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en syntesens disciplin, där ett maximalt antal uppgifter från ett stort antal 
ämnesområden sammanförs och tolkas i fylogenetiska termer. Många av 
dessa vetenskapsgrenar är 1900-talets skapelser, såsom palynologien, kary- 
logien etc. Den lärobok av Davis och Heywood, som här anmäls, är en 
strålande sammanställning av de modernaste metoderna och resultaten från 
botanikens olika fält. Det finns många exempel på goda, j a förebildliga, taxo- 
nomiska arbeten. Genom att ta del av dessa kan nybörjaren få tips om hur 
han bör gå till väga vid utarbetandet av en släktesrevision eller monografi. 
Läroböcker i ämnet har emellertid länge saknats. 1962 utkom i USA L. 
Benson’s »Plant taxonomy: Methods and principles», dvs. när den här an
mälda boken till stor del redan låg i tryck.

Boken inleds med en översikt över växtsystematikens historia och mo
derna basis. Särskild vikt lägges vid definitioner av företeelser och begrepp, 
såsom primitivitet contra specialisering, homologi contra analogi osv. med 
hänvisningar till och exempel från den viktigaste litteraturen inom respek
tive områden. Genomgående gäller att förf. refererar till den nyaste littera
turen; av den äldre återfinns endast de viktigaste och mest använda verken. 
Ganska stort utrymme ägnas åt de taxonomiska enheterna på art-, släktes- 
och familj enivå. För den moderna botaniken är definitionen och använd
ningen av olika karaktärer en viktig fråga. En stor roll spelar den nume
riska taxonomien, som under de senaste åren fått en explosionsartad ut
veckling, vilken tyvärr inte förutsågs eller har kunnat följas av förf. Därför 
ges bara en högst summarisk bild av dennas tidigare metoder och resultat, 
färgad av en skeptisk syn på värdet av fakta från hålkort och datamaskiner. 
Det måste lämnas i taxonomens händer att avgöra var i serien av korrelerade 
diskontinuiteter han bäst inpassar de olika enheterna i den systematiska 
hierarkien. Det subjektiva momentet kan alltså inte elimineras, trots skenet 
av objektivitet. I några kapitel redogör förf. för de olika vetenskapsgre
narnas bidrag samt för de teorier och principer, som ligger till grund för ut
väljandet och användningen av de makro- och mikroskopiska karaktärerna. 
Här vill förf. särskilt visa på sådana som ofta förbisetts inom t. ex. morfologi 
och anatomi, såsom arternas habitus, rotstruktur, bladform osv. med otaliga 
och utmärkta referenser till förebildliga undersökningar. Till denna grupp 
hör även palynologi och jämförande embryologi. Cytologiens bidrag till bo
tanisk systematik är av växande omfattning och har fått stort utrymme här. 
Cytotaxonomien studerar kromosomerna i alla deras aspekter, vilket betytt 
mycket för bl. a. förståelsen av växtutbredningar (cytogeografi).

Till de allra yngsta bidragsgivarna hör den kemiska taxonomien. I likhet 
med den numeriska har den fått en styvmoderlig behandling i denna bok. 
Förf. menar — med rätta — att de kemiska karaktärerna inte a priori får 
anses mer värda än andra. Grundförutsättningen måste i så fall vara, att 
ämnena är stabila och föga föränderliga. Detta är tyvärr inte alltid fallet. 
Hur vissa ämnen bildas i växternas metabolism, om processerna är rever- 
sibla eller ej, osv., är fortfarande öppna frågor.

Den inledande teoretiska delen leder över i en praktisk del, som visar hur 
en taxonomisk revision kommer till och presenteras. Ett av de viktigare 
hjälpmedlen är herbariet. Helt naturligt behandlas tillkomsten och skötseln 
av ett sådant högst summariskt. En grundligare behandling har ämnet fått
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i den andra här anmälda handboken (av Savile) som egentligen vänder sig 
till nybörjaren. Den är som sådan en bok av typiskt amerikanskt snitt. Den 
inleds med en detaljbeskrivning om vad man bör beakta vid insamlandet av 
en växt från utväljandet av exemplaret, fältanteckningar (medelst porta
bel skrivmaskin), pressning i fält i olika väderlek, till samlarens klädedräkt 
(ingående beskriven) och fiender, moskiterna. Några exempel ges även på 
pressning av olika typer av kärlväxter, såsom vattenväxter, klibbiga och 
köttiga växter, barrträd. Vidare beskrivs torkapparater för gråpapper o. d. 
ingående. Svamparna har glädjande nog fått ett stort utrymme. Olika typer 
och grupper av Fungi behandlas separat och läsaren får många goda tips om 
insamling och preparering. För gemene man (liksom för botanister) har 
säkerligen detta kapitel det största intresset. Övriga kryptogamer behand
las flyktigt. Metoderna är avsedda för icke tropiska klimat och baseras på 
fälterfarenheter i Canada, alltså ett klimat som liknar vårt. Svenska floror 
inleds ofta med ett par sidor med råd för insamling, pressning och uppfäst- 
ning av särskilt kärlväxter. Den 124 sidor tjocka handboken ger tyvärr inte 
mycket utöver detta.

Redan Bentham påpekade, hur viktigt utarbetandet av en monografi är 
för en ung botanists skolning. Det är då han kan lära sig lösa klassificeringens 
praktiska problem. Revisioner av artgrupper eller släkten blir allt vanligare 
inom den högre universitetsundervisningen. Davis och Heywood tar här 
upp Carlina officinalis som exempel. Härvid kommer förf. in på just de 
problem som kanske är svårast för nybörjaren, att hitta i djungeln av litte
ratur: originalbeskrivningar, nomenklatur, floror osv.,Viktigt är även hur 
presentationen av fakta sker: bestämningsnycklar, diagnoser, citering, il
lustrationer, diagram, tabeller, utbredningskartor m. m. Bokens senare del 
behandlar variationsföreteelser. Fenotypens variation är ofta resultatet av 
individets plastiska svar på miljöfaktorerna. Många försök har gjorts med 
t. ex. ljus, temperatur, vatten, vind, osv. Särskilt viktig framstår förståel
sen för variationen inom en population. Under 1800-talet utbildades en 
speciell tradition. Goda exempel är Jordan, Bonnier och Darwin, som 
försökte sammanbinda variationen med det naturliga urvalet. Darwin var 
väl medveten om att variationerna måste lyda under bestämda lagar, men 
arvsmekanismen var ännu inte utklarad. Mendels klassiska experiment var 
begynnelsen till något nytt. Först på 1920-talet gjordes de första synteserna 
av de båda med Turessons banbrytande arbeten om den genetiska basen 
för ekologisk differentiering inom artpopulationer. Denna s. k. genekologi 
utgör en vändpunkt. De största experimenten har utförts i Californien av 
Hall, Clausen, Keck och Hiesey, i Skottland av bl. a. Gregor och i 
Ryssland på något annan basis av Sinskaja. Helt naturligt behandlas dessa 
saker utförligt. Härmed kommer förf. även in på evolutionen på artnivå 
samt hybridisering.

Litteraturförteckningen upptar ett stort antal verk. Uppställningen av
viker på två sätt från en vanlig bibliografi: dels anger den inom klammer den 
eller de sidor i handboken där respektive arbete finns refererat till, dels finns 
sidohänvisningar till de personer, som refererats till utan angivande av nå
gon publikation. Systemet är förträffligt, men kanske inte så exceptionellt
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som förf. vill göra gällande. Dock saknar man sådana författare som citerats 
fullständigt inne i texten. Sist finns ett utförligt sakregister.

Verkets höga kvalitet har redan konstaterats. Som lärobok på universite
tens högstadium är det ett efterlängtat tillskott, som ger en utmärkt hand
ledning i monograficerandets svåra konst.

Adelaide Stork.

Bror Forsman, Frihet — OL1KFIET — broderskap.'— Almqvist 
& Wiksell/Gebers Förlag AB, Stockholm 1962. 146 s. Pris häftad 13: 75.

1 den debatt om centrala livs- och samhällsproblem, som i våra dagar 
föres i vårt land, gör biologen mera sällan sin stämma hörd. Och skulle 
han söka göra det, har han stora utsikter att bli missförstådd. De argu
ment, som han av egen fatabur har att komma med, ha i mångas ögon 
fått något suspekt över sig, särskilt som de rätt ofta äro oförenliga med 
gängse älsklingsföreställningar. Att biologiska sanningar i skilda samman
hang ej gått fria från missbruk, gör saken ej lättare för honom.

Det har därför legat många stötestenar i vägen för Bror Forsman, när 
han i tidningspressen velat belysa aktuella dagsfrågor från sin egen veten
skaps horisont. Så mycket mera glädjande är det, att han i det ovan 
nämnda arbetet erhållit ett tillfälle att få kontakt med en större all
mänhet.

1 sin framställning belyser förf. från biologens utgångspunkt bl. a. två 
så brännbara frågokomplex som rasfrågan och skolpolitiken. 1 båda fallen 
efterlyser han de synpunkter, som ärftlighetsläran har att ge även i dessa 
sammanhang. Okunnigheten om biologiska fakta hos sociologer och skol- 
teoretiker påtalas och leder fram till ett starkt hävdande av biologiens 
roll vid undervisningen i grundskola och gymnasium. I detta samman
hang slår han ett slag även för de delar av ämnet, som ha med vår för
ståelse av naturen att göra, särskilt artkännedomen, som nu länge befunit 
sig i en vågdal.

Med det ovanstående har endast en antydan givits om bokens vida 
register. Öppet och ärligt sättas väsentliga frågor i vår komplicerade livs
situation under diskussion. Att en biolog med nöje tar del av den väl
skrivna framställningen med dess ofta uddiga formuleringar är överflödigt 
att framhålla. Man vill gärna hoppas, att den skall nå fram även till de 
kretsar, som ha det största behovet av upplysning i ämnet.

Sten Ahlner.
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ANTON HAMRIN.
17/10 1893-13/4 1961. 

AV

ERIK ALMQUIST.

Direktören Anton Hamrin i Kungsör avled den 13 april 1961. Han hade 
som amatörbotanist utfört en förtjänstfull gärning, varom en erinran i denna 
tidskrift är på sin plats.

Hamrin, som var västmanlänning, företog sig i 50-årsåldern att börja 
sammanställa och utvidga kännedomen om hemprovinsens högre växtvärld 
i syfte att framlägga representativt material för en ny landskapsflora. Ar
betet gick formellt i Västmanlands naturvetenskapliga förenings regi, men 
initiativet var Hamrins eget. Han fullföljde det sedan livet ut med energi 
och intresse, och resultatet blev omfattande.

Västmanlands båda provinsfloror (Wall 1852, Iverus 1877) avspeglade 
de grövsta regionala huvuddragen men erbjödo mera detaljerat stoff endast 
från Västeråstrakten och ett fåtal andra platser (Kolbäck, Köping, Skinn- 
skatteberg m. fl.). Rikhaltigt material hade sedan publicerats från skilda 
håll. Vid registreringen av allt detta visade sig betydande luckor alltjämt 
förefinnas. Hamrin, som hade gjort en grundlig inventering av socknarna 
kring Kungsör, utvidgade småningom fältstudierna till andra, 1'öga eller icke 
kända trakter. Dessutom knöt han kontakt med alla, som hade något att 
meddela, och han lyckades få flera intresserade medarbetare. Genom egna 
och andras bidrag erhöllos efterhand m. el. m. utförliga förteckningar över 
lcärlväxtfloran i flertalet socknar och ej så litet material från alla övriga. Vid 
hans frånfälle återstodo några få, där större komplettering vore behövlig.

Det berömvärda syftet blev alltså väsentligen uppnått, och resultatet är 
sådant, att det gott skulle kunna läggas till grund för en bearbetning. Någon 
sådan var dock ej planerad av Hamrin, som inskränkte sig till materialsam- 
lande och sovring av bidragen. Han var ingen driven florist men hade gott 
öga och kritisk inställning, vadan det samlade stoffet är både rikhaltigt och 
pålitligt. I de fall då han kände sig osäker, tog han alltid beläggexemplar 
eller prov. Beträffande kritiska släkten gjorde han särskilt av hieracier 
värdefulla samlingar.

Själv publicerade Hamrin mycket litet av resultaten; bl. a. medverkade 
han något i samlingsverket »Natur i Västmanland». Den däri befintliga 
översikten »Om Västmanlands växtvärld» av H. Sjörs inrymmer ett dussin 
utbredningskartor av Hamrin, vilka tillfullo betyga värdet av hans rika 
material. — Detta, som art för art är ordnat sockenvis på tryckta under- 
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*

lagsblanketter, fyller 5 tjocka pärmar. Även opublicerat originalmaterial är 
omsorgsfullt bevarat och ordnat. Road av statistik, gjorde Hamrin årliga 
sammanställningar av accessionen för alla socknar, vilket också har intresse 
för kommande bearbetare.

Hela detta material har överlämnats till stadsarkivet i Västerås, medan 
herbariebeläggen fördelats mellan Riksmuseet och Uppsala botaniska mu
seum.

Hamrin var född i Kungsör, blev student i Västerås 1911 och genomgick 
handelshögskolan. Han blev sedermera knuten till den av hans fader grun
dade Kungsörs bleckkärlsfabrik och det därtill anslutna AB. Plåtmanufak
tur i Stockholm, där han verkade 1937-43. Återflyttad Lill Kungsör, blev 
han 1953 verkst. direktör vid det till familjebolag ombildade företaget, nu
mera AB. Kungsörs pressprodukter. Det var under denna tid han återknöt 
sin gamla kärlek till växtvärlden, som alltmer fångade hans intresse de 
senare åren.

Jag hade under min tjänstetid som lektor i Eskilstuna gjort många flo-
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ristiska rön även på västmanländsk mark och kunde, då vi 1952 blevo be
kanta, stå Hamrin till tjänst med varjehanda. Yi träffades därefter ofta, och 
jag bevarar i kärt minne flera besök i hans gästfria hem och åtskilliga bilut
flykter i hans och oftast även hans hustrus angenäma sällskap. Tillsammans 
besökLe vi många platser alltifrån Kungsör till Fagersta, Ramsberg och 
Ervalla med utbyte av erfarenheter och nya rön. Under sina sista år måste 
Hamrin på grund av hjärtbesvär avstå från fältarbete i besvärlig terräng, 
men ännu 1960 följdes vi åt ett par gånger genom Himmeta och Fellingsbro 
slättbygder. Sina värdefullaste botaniska insatser gjorde han just i dessa 
förut helt försummade men långt ifrån intresselösa trakter.

Anton Hamrin var en fridsam natur, ej fallen för politiserande. Jovia
lisk, humoristisk och synnerligen trivsam i umgänget, var han dessutom en 
stor och varmhjärtad naturvän.

FLORISTISKA PURLIKATIONER.
1956: Strövtåg i naturen. — I: Västmanland — svenskt mittland, red. av 

L. Rask (Stockholm).
1953 (tills, med E. Almquist): Gagea spathacea i Västmanland. — Sv. Bot. 

Tidskr. Bd 47.
1958 (tills, med B. Walldén): Kring Arboga och Kungsör. — Natur i Väst

manland (Uppsala).
—»—, (Utbredningskartor över 12 arter). — I: H. Sjörs, Om Västmanlands 

växtvärld. Ibid.
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Enligt styrelsens beslut (den 17 Januari 1962) får medlem i tidskriften trycka högst 3 ark 

( = 48 trycksidor) per årgång. Från denna bestämmelse kan styrelsen dock meddela dispens, 
om särskilda skäl föreligga.

Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas av veder
börande författare, likaså extra kostnad för sättning av svårläsligt manuskript. 
Detta bör därför vara maskinskrivet.

Av större uppsatser och avhandlingar lämnas kostnadsfritt 100 separat med omslag 
utan tryck; för tryck på omslaget debiteras 22 kr. Extra separat kunna beställas 
mot särskild avgift. Av smärre uppsatser och meddelanden, liksom av recensioner, 
lämnas särtryck endast efter överenskommelse.

För utformning av text gäller följande:
Avhandlingar av mera allmänt vetenskapligt innehåll böra publiceras på engelska, 

franska eller tyska; i varje fall skola de förses med en sammanfattning på något 
av dessa språk. Manuskript på främmande språk skall vara granskat av sakkunnig 
språkman, vars namn meddelas redaktören.

Koncentration i utformningen av all text eftersträvas, och, där så kan ske utan 
olägenhet för läsaren, användas förkortningar (t. ex. frekvens- och lokaluppgifter 
i artlistor). Noter under texten torde undvikas.

Tabeller förses med kort rubrik och numreras med romerska siffror.
Erforderliga bibliografiska uppgifter om citerade arbeten sammanföras i en till 

avhandlingen bifogad litteraturförteckning, där de ordnas alfabetiskt efter författar
namn och uppställas enligt följande exempel:

Raunki,er, G., 1912: Measuring-apparatus for Statistical Investigations 
of Plant-formations. — Bot. Tidsskr., Bd 33, H. 1. Kobenhavn.

Citeras två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår, 
betecknas de med a, b, c etc. Dessa beteckningar införas omedelbart efter tryckåret; 
i texten enligt exemplet: »(Raunkijer 1912 a, s. 45)*, i litteraturförteckningen: 
»Raunkiasr, C., 1912 a:--------*.

Med avseende på stilblandningar gäller:
1. Personnamn, dock ej auktorsnamn, sättas med Kapitaler (understrykas i manu

skriptet med två streck).
2. Latinska växtnamn i text och figurförklaringar sättas med kursiv stil (under

strykas med ett streck).
Text, som skall spärras, understrykes med en bruten linje (-------- ).

Illustrationer bifogas manuskriptet i sådant skick, att de omedelbart knnna klicheras. 
Retusch betalas ej av tidskriften, ej heller montering av planscher eller samman
ställning av textfigurer, som omfatta flera smärre bilder.

För klichering avsedda fotografier utföras i svart-vitt på blankt papper.
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. Sam

manföras flera bilder under samma figurnummer, betecknas de enskilda bilderna med 
bokstäver, ej med siffror.

Planscher numreras med romerska siffror (en nummerföljd för varje uppsats). 
Omfatta de flera figurer, numreras dessa med arabiska siffror (en nummerföljd för 
varje uppsats, ej för varje plansch).

I tidskriftens ärenden träffas redaktören efter överenskommelse, måndagar och 
tisdagar kl. 14—15 på Riksmuseets Botaniska Avdelning (tel. 3212 19, växel).

Manuskript, korrektur och skrivelser angående uppsatser sändas till redaktören 
under adress: Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm 5 0.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum.

Redaktionen.
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