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Lactuca alpina subalpin ängsbjörkskog ovanför Pålnoviken Torneträskområdet. 
Foto G. SANDBERG 1933. 

Aconitum septent1·ionale och Ranunculus platanifolius (i förgrunden) i subalpin ängsbjörk
skog på Grönfjället i Kalls socken i Jämtland. Foto T. ARNBORG 1942. 



Den föreliggande växtgeografiska · undersökningen behandlar följande fyra 

högörters förekmnst i N orden - och i första hand Sverige - nämligen 

Lactuca alpina (L. ) A. GRAY; syn . . : Mulgedium alpinum (L.) LESS . 

..A.conitum septentrionale KOELLE 

Ranunculus platanifoli�ts L. 

Polygonatum verticillatum (L. ) ALL. 

Arbetet består å ena sidan av en utbredningskarta - >mordenkarta>> . - för var 

och en art (pl. 1- 4) och å andra sidan av kommentarer till dessa med förklarande 
kartor- i original eller reproduktion - av olika slag införda i texten (fig. 1-15 ) 

och i slutet av arbetet som pl. 5 A och B. 

Denna växtgeografiska studie har sitt upphov i ett av professor GUNNAR SA

MUELssoN framfört önskemål att få utbredningsförhållandena i Norden för ..A.co

nitum septentr-ionale och Polygonatwrn 
·
verticillat�tm utredda.. Arbetet utökades 

sedermera med Lactuca a.lpina och Ranuncul�!.s platanifolius. Insamlingen av lo
kaluppgifter påbörjades 1940. 

De källor, som begagnats för kommentarerna till kartorna, återfinnas i litteraturförteck
ningen. 

De källor, som anlitats för att insamla lokaluppgifter, äro mångahanda. De äro huvud
sakligen av följande slag: 
l. Herbariematerial, varvid -:-- förutom en del privata herbarier - särskilt herbarierna vid 

Naturhistoriska riksmuseet i ·stockhob:n, botaniska institutionerna i Uppsala, Lund, 
Köpenhamn och Helsingfors· samt växtbiologiska institutionen i Uppsala utnyttjats. 
Genom prof. R. NoRDHAGEN, Oslo, ha från botaniska· museet i Oslo utbredningskartor 
över ifrågavarande arters förekomst i Norge ställts till förfogande. Dessa kartor, som 
grunda sig bl . a. på material i norska herbarier, avses skola ingå i ett planerat norskt 
arbete >>Maps of Distribution of Norwegian Plants>} av J. Lm, K. F.lEGRI och R. NoRD

HAGEN. Med benäget medgivande publiceras härmed dessa i något kompletterat skick så
som separata textkartor (fig. 7, 1 0, 12 o.- 1 3) .  Deras lokaler ha dessutom överförts till 
nordenkartorna. 

· 

2. Litteraturuppgifter, varvid endast någorlunda exakt angivna lokaler använts. Något 
tvivel om att ifrågavarande arter . ej skulle vara rätt bestämda behöver ej hysas. 

3. Personliga meddelanden i stor mängd antingen muntligt, i brev eller genom utdrag ur dag
boksanteckningar. Till denna kategori kan räknas den rundfråga, som 1 945 utgick till ca 
700 skogsmän inom Norrland och norra Svealand, vilket inbragte ca 1 00 användbara svar. 
Värdet av dessa är desto större som de i många fall komma från trakter i det norrländska 
skogslandet, som sällan besökas av botanister. Dessa meddelanden måste i viss utsträck-
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ning kritiskt granskas. ( 1945 års rundfråga omfattade ej Polygonatum verticillatum, vilken 
kan tänkas förväxlas med andra arter, t. ex. ste�il Ohamaenerion angustifolium. Av de 
övriga tre arterna bifogades stencilerade skisser. )  - Prof. M. KoTILAINEN, Helsingfors, 
har med stor vänlighet sammanställt och överlämnat uppgifter om Lact�wa alpina och 
Aconitum i Finland och angränsande trakter jämte anteckningar om arternas uppträdande 
i naturen. F. ö. ha följande kännare ställt sin lokala sakkunskap till mitt förfogande, bl. a . :  
doc. S. AHLNER (bl. a. Norge) ,  doc. T. ARNBORG (bl. a. Åsele lpm), fil. dr TH. ARWIDSSON 
och fil. lic. G. \VISTRAND (Pite lpm),  doc. G. DEGELIUS (Norge) ,  prof. G. E. Du RIETZ 

(skilda delar av Norden) ,  doc. F. HÅRD AV SEGERSTAD (Värml. ,  södra Sverige för Polygo

natum verticillatum), prof. C. lVIALMSTRÖM (Västerb. län), telegrafkomm. TH . LANGE 

(Jämtl. ) ,  jägmäst. S. NORDENSTAM och H. ZETTERBERG (Lycksele lpm),  fil. mag. 0. RUNE 
( Åsele o .  Lycksele lpm) ,  prof. G. SAMUELSSONS efterlämnade Dalarna-material, komplet
terat av lektor E. ALMQUisT, doc. H. SJÖRS (Dalarna) samt läroverksadj. G. CEDERGREN, 
disp. S.  GRAPENGIESSER, doc. B. HALDEN, fil . mag. S. KILANDER, dir. JOHN :Mo, överlär. 
G. WAARA-GRAPE, överstelöjtnant L. WAHLBERG, dr K. WEDHOLM (olika delar av Norr
land) m. fl. 

För de sålunda erhållna lokaluppgifterna har upprättats ett register, vilket 

för Sveriges, Norges och Finlands del är indelat efter de skandinaviska floraområ

dena och dessa i socknar reRp. herreder (Norge) samt för Danmarks vidkommande 

i växtgeografiska distrikt (efter l> Den Topografisk-botaniske Undersögelse af 

Danmark>>, karta i Bot. Tidsskr. Bd 39 H. 3). Detta lokalregister kan av utrymmes

skäl ej publiceras. Det förvaras på Växtbiologiska institutionen i Uppsala. 

Vid framställningen a v de grundläggande kartorna p l. 1-4 har som underlags
karta använts den s. k. nordenkartan i ritskala l: 5 000 000 (.AB Kartografiska 

institutet, Stockholm 1940) .  Denna har för reproducering något· förminskats. 

På pl. 1-5 har tvåfärgstryck begagnats. Därigenom har prickstorleken kunnat 

göras ovanligt liten, mindre än vad som varit regel på den som underlagskart·a 

begagnade nordenkartan. Detta förfarande har visat sig lämpligt i föreliggande 

fall, enär lokaluppgifterna för Sveriges del äro så rikliga, att särskilda koncentra
tioner, utbredningsgränsernas förlopp o. dyl. framstå klart trots de små prickarna. 

Härmed vinnes dels att flera lokaler kunna inprickas, dels att dessas rätta lägen 

kunna mera exakt avläsas. Man kan härigenom lättare studera - ehuru visserligen 

i grova drag - sambandet mellan terräng (vattendrag, bergsträckningar o. dyl.) 

och växtplats. Likväl ha ej på långt när a!la lokaler i·registret - särskilt för Lac

tuca alpina och Aconitum - kunnat inläggas på kartorna. Lokaler på närmare 

avstånd från varandra än ca 5 km ha ej kunnat medtagas. Kartbilden blir ändock 

lika, antingen de överflödiga lokalerna inprickas eller ej. De inlagda prickarna 

täcka nämligen helt eller i det allra närmaste helt de utn1önstrade lokalerna. 

Att vissa av botanister oftare besökta områden bliva överrepresenterade är 

ofrånkomligt. Detta har kompenserats bl. a. av riksskogstaxeringens material 

(för Lactuca och Aconitum) och den ovannämnda rundfrågan till skogsmän men 

även av ett intensivare uppspårande av lokaluppgifter från mera avsides liggande 
trakter. 

Det bör särskilt betonas, att utbredningskartorna göra anspråk på någorlunda 
fullständighet endast för Sveriges vidkommande. Då jag likväl även upptagit de 
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utomsvenska utbredningarna till behandling, har detta icke skett för att lösa 

några växtgeografiska specialproblem i de övriga nordiska länderna utan för att 

ge ett totalintryck av de olika arternas förekomst i Norden och även en bakgrund 

till de n1era i detalj analyserade svenska förhållandena, förutan vilken dessa ej 

alltid äro så lätta att rätt tolka. - Eventuella förekomster i områden, vilka ej 

höra till N orden men som falla inom ramen för den s. k. nordenkartan, äro för 

fullständighetens skull. i möjligaste 
·
mån redovisade. 

I texten kommenteras de olika arternas utbredningsförhållanden i den ordning 

de ovan äro uppräknade. För att vinna nödig klarhet och överskådlighet har det 

visat sig lämpligast att sålunda behandla art för art, trots att vissa upprepningar 

därvid ej kunna undvikas. I de därefter följande kapitlen behandlas en del för 

ifråga varande arter gemensamma frågor. 

1\fed >>Norden>> avses i detta arbete Fennoskandia och Skanodania, d. v. s. 

Danmark, Norge, Sverige och Finland med angränsande delar av Ryssland väster 

om gränsen 1nellan urberget och Nordrysslands sedimentära formationer (jfr· KA

LELA 19 43). Med >>Norrland>>, >>norra Sverige>> eller >>Nordsverige>> avses det histo

riskt-politiska Norrland jämte de delar av Svealand, som ligga norr om norrlands

terrängens gräns (limes norrlandicus). 

J ag har haft förmånen att få diskutera vissa specialfrågor med saklnmniga 

på olika områden, bl. a. doc. T. ÅRNBORG i skogsbiologiska, fil. lic. B. OoLLINI i 

geologiska, prof. G. E. Du RIETZ i olika växtbiologiska, doc .. N. HYLANDER i 

nomenklatoriska och kartred. M. LuNDQVIST i kartografiska spörsmål. A v prof. 

E. HULTEN har jag erhållit värdefulla· råd om östeuropeisk växtgeografisk litte

ratur. StatsgeoL fil. dr G. LuNDQVIST har utlånat 
'
klicheen till fig. 1 4. Prof. 

C. MALMSTRÖM har ställt underlaget till detaljkartorna fig. 4 och 9 till förfo

gande. Prof. MALMSTRÖM och. jägmäst. E. HAGBERG ha beredvilligt lämnat upp

lysningar i skogliga frågor, den senare särskilt rörande riksskogstaxeringens 

material, vilket prof. H. HESSELMAN tillät mig utnyttja. Prof. Du RIETZ' 

intresse för arbetet har varit inspirerande. I många och viktiga frågor har jag · 

av honmn erhållit värdefull hjälp. Fil. kand. K. BECHT har öv�rsatt sa.mman

fattningen till tyska. 

Till dessa och alla övriga, som på olika sätt befrämjat denna undersökning, 

framföres ett varmt tack. 



I. De behandlade arterna och fJällens högörtvegetation. 

Ett viktigt drag i de behandlade arternas förhållande till omgivningen - deras 

ekologi_- framgår endast ofullständigt av de stora.utbredningskartor.na (pl. 1-4): 

koncentrationen till fjällen, särskilt. fjällbjörkskogen (regio subalpina) men även 

regio alpina inferior och regio coniferinas övre del, fjällbarrskogen. Ehuru åtmin

stone· Lactuca a�pina .. och Aconitun� kunna vara ganska vanliga i vissa trakter 

utanför fjällen, ligger dock här deras optimum. Det kan. därför vara på sin plats 

att först ägna någon uppmärksamhet åt den v·egetationstyp, fjällens högörtsam

bällen, som i .detta sammanhang är akt1.1ell. · Högörtängen är ett av de mest karak

teristiska och iögonenfallande fältskiktsamhällena i den nordiska fjällvärlden. 

Den är oftast kombinerad med ett träd- eller buskskikt, i regel fjällbjörk (Bet,ula 

tort·uosa) ,- viden (Salix glau·ca, lapponum, lanata m. fl.) ·eller gles fjällgranskog. 

Dessa samhällens betingelser och utbildning ha .skildrats i litte�atur€m alltifrån LINNEs 

>>Flora Lapponica>> (LINNAEUS 1 7 37) till senast No:RDiiAGENS ->>Sil{.ilsdalem ( 1943). Fj ällens 
högörtvegetation. 1'\ar ur olika synpunkter givits olika benämningar, såsom >>Die subalpine 
Aconitenformatiom (GRISEBACH 1 844 s. 27), >>Betuleta geraniosa>> (HULT 1 8 8 1  s. 30), >>Kräu
terreicher Wieseripir,kenwa,ld>>, !>Kräuterreiches Wiesenwe�dengebiisch>>, >>Geranium silvaticum

Wiese>> (TH. C. E. FRIEs 1913 s. 98 ff . ) ,  >>Acm:lition septentrionalis>> (NoRDHAGEN 1936  a 
s. 31), >>Geranieto - Cirsion heterophylli>> (KALLIOLA 1939 s: 105);>>Hochstaudenwiesem av dels 
e�trof, dels. oligotrof karåktär (KALELA 1 939 s. 2 1 6  ff . ) ,  >>Högörtängsbj örkskog>> av dels kalk
växtrik, dels kalkväxtfattig typ (Du RIETZ 1942 s. 174) och >>Mulgedion alpini>> (N ORDHAGEN 

1 943 s. 307 ) .  

Förutsättningar för att fjällens högörtsamhällen skola uppstå äro i huvudsak 

följande: 

l) en slutt�nde markyta
_ 

med ett visst. minera�jordlag�:r och däri ett ständigt, 

mer eller mindre ytligt framsipprande, syrerikt· grundvatten, förhindrande 

uppkomsten av alltför sur n1arkreaktion, 

2) ett n1äktigt och ganska länge liggande snötäcke, förhindrande kraftig tjälbild

ning och vårfrostskador samt 

3) ett visst skydd i form av träd, buskar, klipputsprång m. m. mot vindens sönder

slitande och uttorkande verkan. 

· Ma.rkreaktionen i fjällens högörtsamhällen är närmast circumneutral; KALLIOLA 

uppger från finska Lapplands fjäll pH-värdena 5,0-6,0 (1939 s. 106), NORDHAGEN 

från Sikilsdalsfjällens lågalpina bälte i centrala Norge värden mellan 5,3 och 6,26 

(1943 s. 331) och Du RIETZ från ängsbjörkskog i Torneträskområdet värden mel

lan 5,2 och 7 ,2 (1945 s. 109) --de stora variationerna i vertikalled ej att förglömma .. 
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Att en viss kalkhalt antingen i mineraljorden eller i det framsipprande grundvatt

net är en mycket gynnsam faktor framgår av en jämförelse 1nellan fjällbjörksko

gens utformning i kalkrika och kalkfattiga fjällområden. 

Denna miljö, som högörtvegetationen fordrar, är mer eller mindre rikligt ut

bildad utmed hela fjällkedjan och ut på Kolahalvön. Högörtförbundet - i olika 

facies och varianter (NORDHAGEN 1943 s. 323 ff.) - är i vissa trakter vanligare, 

i andra sällsyntare. Det avtager sålunda i stort sett i betydelse mot kontinenta

lare trakter och mot områden med mindre gynnsam berggrundsbeskaffenhet och 

topografi. 

För att få ett statistiskt belägg från ett begränsat område för denna tendens 

ha resultaten av renbeteskommissionens linjetaxering i Troms fylke utnyttjats 

(Renbeteskommissionens af 1913 Handlingar 1 :  4 ftafla II/, IV-VI, XIII-XVI). 

Härvid ha två specialområden utvalts. Det ena är västligt och atlantiskt och lig

ger utmed kusten, omfattande taxeringsfälten 1-3, 5, 16-19, XXIV, XXIX, 

XXX, d. v. s. delar av herredene Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyröy, Sör

reisa, Lenvik, Maalselv (V-delen) och Bardu (V-delen), belägna mellan Nordland

TromB - gränsen och Tromsötrakten. Det andra området är östligt och mera 

kontinentalt och till en del näringsfattigare. Det ligger ungefär på samma latitud 

1nen längre in i land, i stort sett ett stycke norr o{lh nordöst om Torne träsk, omfat

tande taxeringsfälten 9, I-VII, VIII (SO-delen), IX, X (SO-delen), XI (S-delcn), 

S I-S III, d. v. s. Överbygds hd samt Balsfjords och storfjords hd:s sydligaste 

delar. I det kustbundna området utgöres den sammanlagda taxerade linjelängden 

av 417 050 m, i det inre 307 160 m. I det sistnämnda är fjällbjörkskogen på grund 

av de genomsnittligt högre nivåerna ej lika rikt representerad som närmare kusten, 

trots att skogsgränsen iigger 100-200 m högre (TH. C. E. FRIES 1921 ) .  För de 

värden, som i detta sammanhang äro aktuella, lämnas en tabellarisk översikt: 

l l 2 3 4 5 

S:a ört. och Ungefärliga Ungefärlig 
S:a taxerad S:a fjällbjörk- ormb.-rik fjäll- årliga temp .. årsneder b. 
linjelängd skog björkskog amplituden i mm (efter 

l i% av l l i% av 2 
(efter MOHN JOHNSSON 

i m. i m. i m. 192 1 )  1 937) 

l ':ästra området. ·l 417 050 

1
144 465

1 
35  l 55 740 l 39 l 17° l 500-1000 

Ostra området ... 307 1 60 43 525 14 l 10 905 25 l 20° l ca 500 

Sålunda finnas närmare kusten större möjligheter för högörter att växa i den sub

alpina björkskogen (39 % av fjällbjörkskogsarea,len) än längre in i land (25 % a,v 

d:o ). Om ett jämförbart taxeringsområde med ännu östligare läge funnes, skulle 

större skillnader ha visat sig. 

Samma kontinentala drag i vegetationsutbildningen framgår av TH. C. E. 
FRIEs' vegetationskarta över norra delen av Torne lappmark (1913) .  I denna 

trakt, som ligger öster och sydöst om det nämnda östliga linjetaxerade området, 

är ängsbjörkskogen nästa,n uteslutande begränsad till älv- och bäekstränderna. 
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Endast längre mot väster utmed Torne träsk och bort mot Riksgränsen är denna 
vegetationstyp rikligare företrädd under inflytande av brutnare terräng, närings

rikare bergarter och mindre kontinentalt klimat (TH. C. E .  FRIEs 1913 s. 98 ). 

På Kolahalvön har tendensen till de örtrika samhällenas avtagande skärpts 

ytterligare. Enligt REGEL (1935- 41 s. 186) äro de örtrika barrskogarna mycket 
sällsynta, och >>Betuletum herbosum>> (s.  216) är endast vanligt utmed vattendra

gen. 
Den ogynnsamma inverkan på uppkomsten av en marktyp, lämplig för hög

örtvegetation, son1 det stränga, mera kontinental-arktiskt betonade klimatet i det 

inre a v norra Fennoskandia utövar, skärpes ytterligare genom den flackare topo

grafien, de övervägande näringsfattiga bergarterna och ett magert morän- och 
ås material. 

Förutom det nämnda likartade uppträdandet i fjällens högörtvegetation ha de 

behandlade arterna även det gemensamt, att de sträcka sig mer eller mindre långt 

ned i barrskogsregionen, där de växa i de örtrika, mullförande granskogarna, den 

subalpina ängsbjörkskogens motsvarighet i denna region. Iögonenfallande äro 

emellertid vissa drag i deras utbredning, som skilja dem åt, och som synas kunna 
föras tillbaka på olika sätt att spridas och att reagera för yttre påverkningar men 

också på helt andra i förstone ej så klart urskiljbara förhållanden. Det är ur syn

punkten av de för de fyra arterna karakteristiska särdragen som urvalet har gjorts. 

Lactuca alpina har medtagits särskilt av den anledningen, att den som väntat 

skulle förekomma mer eller mindre allmänt spridd i högörtvegetationen längs 

Skandernas1 hela utsträckning från Sydnorge till Finnmarken och dessuton1 på 

Kolahalvön,  eller med andra ord praktiskt taget överallt där denna vegetations

typ finnes utbildad. Lactuca skulle alltså kunna förväntas bliva en ledart för hög

örtförbundet. Jfr NoRDHAGENs Mulgedion alpini (19 43) som beteckning på ifråga

varande samhälle! Även på grund av andra egenskaper - bl. a. god spridnings

förmåga - vilka resulterat i en mer eller mindre spridd förekomst även i den ek

blandskogsfria barrskogsregionen (norra barrskogsområdet) ,  lämpar den sig bra 

att bilda den bakgrund, mot vilken de övriga tre arternas utbredningstyper kunna 

studeras. 

Aconitum septentrionale har upptagits till behandling därför att den visat sig 

ha en märklig utbredning, varvid särskilt den från det östeuropeiska förekomstom

rådet avskilda utbredningen i Skandinavien är anmärkningsvärd. Nordgränsen, 

tidigare påpekad av BJÖRKMAN (1939 s. 208 ), västgränsen i norska Vestlandet, 

uppträdandet i mellersta Norrland ned till Bottenhavet och isolerade skogslands

lokaler äro även märkliga företeelser i artens utbredning. Vidare är Aconitum 

jämte Lactuca alpina kanske den mest iögonenfallande växten i fjällens högört

vegetation. TENGWALL framhåller (1920 s. 338 ): >>In dem bier behandelten Ge

biete /Sarek/, wie ii brigens in dem grössten Teile der Gebirgsgegenden Schwedens ,  

ist· Aconitum s ep tentrionale die Art,  welche durch ihre Grösse und ihr reichliches 

1 Denna av LJUNGNER (1944 s. 119) införda benämningen på skandinaviska fjällkedjan användes 
här. 
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Vorkommen am n1eisten auffällt.>> Jfr NoRDHAGENs tidigare terrr1 Aconition sep

tentrionalis (1936 a)! Därför kunde man även vänta, att den av rent praktiska 

skäl skulle vara en lämplig växt för kartering. 
Ranunculus platanifolius är en ur flera synpunkter intressant medlem av fjäl

lens högörtsamhällen. Den är en bicentrisk art med stark disproportion mellan de 

båda utbredningsområdena, av vilka även det sydliga är i jämförelse med de övriga 

högörterna påfallande begränsat. 

Polygonatum verticillatum - en endozoochor växt - är i så måtto avvikande 

från de övriga tre arterna, som den också :förekommer i låglandet söderut - ett 

ingalunda ovanligt förhållande bland de nordiska högörterna. Den västliga. ten

densen är påfallande såväl där som i Nordskandinavien. 

Den föreliggande undersökningen kan sålunda ses som ett bidrag till ökad 

kännedom om utbredningen av högörtsamhället i vidsträckt bemärkelse. Den är 

även ett försök att utreda betydelsen och verkan av de faktorer, son1 möjliggöra 
och begränsa ifrågavarande växtsan1hälles existens. 

II. De olika arternas utbredning i Norden och något om 

orsakerna till de speciella uthredningstyperna. 

Lactuca alpina. 

Spridningsenheten (diasporen) utgöres hos L. alpina av den hårpenselförsedda 

nötfrukten. Då denna är lätt och väl ägnad att flyga med vinden, kan den spridas 

långa sträckor. En förutsättning härför är ju, att ingen skogsvegetation eller annat 

terränghinder spärrar vägen. Så är emellertid fallet inom den avsevärt största 

delen av utbredningsområdet. Förutom över sjöar och öppna myrytor kan en lång

spridning av större omfattning under nuvarande förhållanden i regel endast komma 

ifråga från artens högst belägna ståndorter i eller omedelbart ovanför skogsgränsen. 

Denna spridningsmöjlighet kan emellertid tänkas ha spelat en avsevärd roll för en 

snabb kolonisering av fjällkedjan och varit av stor betydelse, när det gällt att före 

andra ej så lyckligt lottade högörter nå lämpliga, kanske nyligen av inlandsisen 

blottade ståndorter. 
· 

Förutom i N orden växer L. alpina i Skottland,. syd västra, mellersta och syd

östra Europas bergstrakter från Pyreneerna till norra Balkans berg (HEGI VI s. 

1100). Några få isolerade lokaler öster om Fennoskandia uppges i litteraturen: 

Kasan enL LEDEBOUR 18 4 4- 46 s. 8 41 (KDRSHINSKY 1898 upptar ej L. alpina 

och synes ej godta denna uppgift) och Ustsyssolsk i guvernementet Vologda enl. 

IVANITZKY 1882 s. 468 . Innan dessa gamla uppgifter bekräftas, är det allt skäl 

att ställa sig avvisande mot möjligheten att L. alpina skulle förekomma längre 
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o 100 km 

A.-8. KARTOGRAFISKA INSTITUTET 

Fig. l. Kalfjället, regio 
alpina, (svart) och fjäll
björkskogen, regio sub
alpina, (grå) i Sverige . 
Björkskogsgränsens sj un

kande mot norr tränger 
ut subalpin vegetation på 
flackare terräng och nä
ringsfattigare marker (jfr 
fig. 2). Ur LUNDQVIST 
1944. 
Abb. l. Das Kahlgebirge, Re
gio alpina, (schwarz) und der 
subalpine Birkenwald, Regio 
subalpina, (grau) in Schweden. 
Das Sinken der Birkenwald
grenze nach N orden hin v er
dräng t subalpine Vegetation 
in flacheres Gelände und auf 
nahrungsärmere Böden (vgl. 
Abb. 2). Aus LUNDQVIST 1944. 

österut i Nordeuropa än vad som framgår av pi. l. GROSSHEIM (1934) upptar den 

ej för Kaukasus. L. alpina är alltså endemisk för Europa och där med en bicent

risk utbredning: ett nordligt (Skottland och Fennoskandia) och ett sydligt (norra 

Sydeuropa och Mellaneuropa) förekornston1råde (jfr HEGI VI s. 1101). 

Som i föregående kapitel framhållits är L. alpina i fjällens högörtvegetation 

en ubikvisit art, d. v. s. man kan vänta den praktiskt taget överallt, där sådan 

växtlighet är utbildad. Den följer sålunda Skanderna från de sydligaste fjällen 

i Vest-Agder till Öst-Finnmarken och Kolahalvön. Den kan vara mer eller mindre 

vanlig, men några regionala klimathinder synas ej föreligga längs fjällkedjan. 



Fig. 2. Gränsen mellan fjäll
kedjans i regel näringsrika 
bergarter - j ämte autokton 
kambrosilur - och urberget 
i öster (grått) återspeglas i en 
frekvensförändring i Lactuca 
alpina- och Aconitum-utbred
ningarna (jfr fig. 4 o. 9) . Ur 
LUNDQVIST 1948 (2:a uppl. 
av 1944). 
Abb. 2. Die Grenze zwischen den 
in der Reg el nahrungsreichen Ge
steinsarten der Gebirgskette -
unter Einschluss des autochtonen 
Kambrosilurs - und dem Urgestein 
im Osten (grau) spiegelt sich wider 
in einer Frequenzveränderung der 
Verbreitungen von Lactuca alpina 
und Aconitum (vgl. Abb. 4 u. 9). 
Aus LUNDQVIST 1948 (2. Aufl. von 
1944). 
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Om frekvensen inom olika delar a v fjällkedjan kunna på grund a v den för 
norskt område ofullständigare kartbilden inga säkra slutsatser dragas. Att L. al

pina - frekvensen varierar alltefter klimat och jordmån är högst sannolikt. I den 

nordnorska delen, varifrån lokaluppgifterna äro relativt rikliga, synes av dessas 

fördelning att döma arten med tilltagande latitud bli alltmer kustbunden. Av det 

material, som J. M,. NoRMAN (1894-1901) insamlade från det jämförelsevis lik

formigt undersökta arktiska Norge (norr om polcirkeln), kompletterat med ren
beteskommissionens av 1913 lokaluppgitter, framgår klart denna tendens, vilken 

blir ännu tydligare, om hänsyn tages till frekvensen i nordligaste Sverige och Fin

land. Den i föregående kapitel påpekade minskningen av ängsbjörkskogsarealen 

i Trorus från kustlandet inåt land får härigenom en - ehuru ej statistisk - illustra

tion. Härmed sammanhänger även björkskogsgränsens förändrade höjd över 

havet längs fjällkedjan. Som exempel på extrema björkskogsgränsvärden kunna 

följande nämnas: sikilsdalen i centrala Norge ca l 200 m (NORDHAGEN 1943 s. 20) 

och i norra delen av Troros 400 m (TH. C. E. FRIES 1921). Genom att skogsgrän

sen i stort sett sjunker från söder mot norr, intar kalfjället norrut allt större arealer 

(se fig. 1). Den sto:r;brutna fjällterrängens skogbärande del decimeras i motsva

rande grad. Då högörtvegetationen för sin existens fordrar ett visst skydd mot 

vindens uttorkande och sönderslitande inverkan (jfr kap. I )  och gynnas av slut

tande terräng med god jordmån, minskas sålunda redan av utryminesskäl dess 

möjligheter att med ökad latitud göra sig gällande gentenwt andra växtsamhällen. 

Man finner därför L. alpina- utbredningen i de nordligare fjälltrakterna mest vara 

bunden till de djupa dalgångar, som _skjuta in mellan fjällmassiven. Denna tenden s 
framgår särskilt tydligt vid en jämförelse mellan förhållandena i t. ex. Jämtland 

och norra Lappland. - Att dessutom en historisk faktor åtminstone för N ord

fennoskandias vidkommande i någon mån kan ha inverkat synes sannolikt. TH. 

C. E. FRIES (1913 s. 97) framhåller det märkliga dels i att Aconitum saknas i Torne 

lappmark, dels även att L. alpina där endast förekommer sparsamt i ängsbjörk

skogarna. Då avsaknaden a v Aconitum med största sannolikhet måste tillskrivas 

historiska omständigheter (se nedan), 
'
är det -ej onaturligt att anta samma förkla

ringsgrunder för L. alpina, vilken emellertid, tack vare att den är mera lättspridd 

än Aconit�tm, h 1m nit sprida sig till enstaka platser i ifråga varande område. 

Utbredningen n e d a n f ö r  fjällen är värd särskild uppmärksamhet. Rtt i vissa 

pmikter noggrannare studium av artens förekomst i det n1er detaljerat kartlagda 

Sverige kan vara vå sin plats. 

N e d a n för r e g i o  s u b al p i n a  är L. a lp i n a  u t b r e d d  över  h e l a  norra  Sve

r i g e  n e d  -t i l l  n o r r l a n d s t e r r ä n g e n s  g r äns m o t  Sv e a l a n d s  l å g l a n d s o m

r å d e. I vissa trakter av detta stora barrskogsområde är den spridd här och var, 

i andra sällsynt eller mycket sällsynt. Arten ingår i växtsamhällen, som äro 

bundna till vissa skogstyper, vilka, vad marktypen beträffar, ha en god jordmån 

och rörligt, högt, syrerikt grundvatten som gemensamma drag (HESSELMAN 1910 

m. fl. arbeten). 



Fig. 3. Arsnederbörden i 
Sverige. Fjällkedjan har 
kraftig nederbörd och hög 
humiditet, det nordsvenska 
inlandet snarare motsatsen 
- ett förhållande som jämte w 
andra faktorer påverkar den 
geografiska fördelningen av 
högörterna. Ur ÅNGSTRÖM 
1946. 
Abb. 3. Der jährliche Nieder
schlag in Schweden. Die Gebirgs
kette hat starken Niederschlag 
und hohe Humidität, das nord
schwedische Binnenland beinahe 
den Gegensatz hiervon, welche 
Umstände zusammen mit an
deren Faktaren die geographische 
Verteilung der Hochstauden be
einflussen. Aus ÅNGSTRÖM 1946. 
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Dessa nordliga skogstyper (eller växtsamhällen) ha mer eller mindre utförligt beskrivits 
i olika sammanhang: >>gräsrika granskogar (Abiegna graminosa)>> (A. NILSSON & NoRLING 

1 895 s. 6 o. A. NrLSSON 1896 s. 203}, >>abiegna hylocomiosa>> (GREVILLIUS 1895 s. 3}, >>frodige 

skoglier>> (A. BLYTT 1 897 s. 49}, >>Ängsbarrskogar>> (A. NILSSON 1902 s. 139-140}, >>örtrik 
granskog>> eller >>granlund>> och >>gränkäb (ANDERSSON & HESSELMAN 1907 s. 58}, >>Wiesen

fichtenwälder>> (SAMUELSSON 1 917 s. 63}, >>Aconitum-Typ>>, >>Geranium-Dryopteris -Typ>> och 
>>Geranium-Myrtillus-Typ>> (CAJANDER 192 1 s. 30 ff}, >>Hylocomium-rich (pine-) sprucewoods 
:of herbaceous (Geranium silvaticum-)type>> (MALMSTRÖM 1926 s. 48}, >>Geranium-skogar>> och 
>>Aconitum -skogar>> (MALMSTRÖM 1942 s. 1 55-156), >>frisk ört-ristyp>> och >>fuktig ört-ristyp>>, 
>>frisk örttyp>> och >>fuktig örttyp>> (ARNBORGs för praktiskt skogsbruk uppgjorda system 1 943 
s. 224 o. 1 945 s. 12---14) samt >>Geranium silvaticum - Vaccinium Myrtilh(,s -unionen» och 
>>Aconitum septentrionale -förbundet>> (ARNBORG 1 943 s. 175 resp. 1 7 9  o. 224). - Ur växt
sociologisk synpunkt är det viktigt att märka, att endast en del av dessa skogstyper tillhöra 
ängsserien, d. v. s. i detta fall de högörtrika, mullförande granskogarna utan risskikt, under 
det att de övriga ·äro >>bättre>> hedgranskogar med en godartad råhumus och högörter i ett 
glest risskikt. 

Dessa besläktade skogstyper, i vilka sålunda ofta L. alpina ingår, inta en rela

tivt obetydlig sammanlagd areal, men äro spridda över hela norrlandsterrängen, 

'i vissa trakter rikligare, i andra sparsammare. Någon slags kartläggning a v dessa 
mer eller mindre örtrika skogstypers utbredning finnes ej .. Granen - jämte inslag 

av lövträd på sina håll - är emellertid karaktärsträdet för ifrågavaran(�e skogs

typer. Den av HESSELMAN oeh M. LUNDQVIST på grundval av riksskogstaxeringens 

nmterial uppgjorda kfLrtan över >>Barrskogens procentiska arealfördelning . . .  i 

.Norrland och Dalarna>> (HESSELMAN 1935) med gran- resp. tallrika områden in

lagda ger en anvisning om var man huvudsakligen har att söka de örtrika skogs

typerna och därmed L. alpina. Den speciella koncentrationen av granrika skogar 

- dock till största delen av andra skogstyper än de nämnda mer eller mindre ört

rika - till stora delar av de mellannorrländska landskapen Jämtland, Medelpad, 

..�:\.ngermanland och södra Lappland har även i någon mån sin motsvarighet i ut

bredningsbilden för L. alpina. Härmed visas alltså kartog:r)1fiskt, att L. alpina 

liksom övriga högörter undviker de marker, som gynna tallskogen. - Här fin

nes ej anledning att gå in på orsakerna till skogstypernas fördelning. Det 

intima sambandet mellan moränens beskaffenhet och skogstypsutbildningen 

- tallskog i stort sett på grövre, granskog på finare 1naterial - har utretts 

och särskilt betonats av bl. a. GRANLUND & WENNERHOLM (1935 S. 36 ff.). Men 

även terrängtypen har - direkt eller indirekt - en viss betydelse (HESSELMAN 

1935 s. 746). 

Som var att vänta framträder d-etta samband mellan L. alpina och granskog 

dock bäst på den specialkarta över arten (pL 5 A)\ som upprättats på grundval 

av riksskogstaxeringens provyteprotokoll 1938- 43. Denna art hör nämligen lik

som Aconitum till det tiotal arter, som vid taxeringen antecknats, då de förekom-

1 Lokalen ca l mil S om Söderhamn är enL meddelande av jägmäst. E. HAGBERG sannolikt fel
aktig. 
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rnit inom de undersökta provytorna - eventuella fynd mellan de�sa provytor ha 

sålunda ej registrerats.! 

Förutom det nämnda sambandet är ävep. de L. alpina - förande provytornas 

fördelning (pl. 5 A) ,  jämförd med L. alpina - kartans (pl. l) samtliga fyndorters 

spridning över områ�et, värd att. observeras. På grund av de skilda metoder, som 

använts vid sammanställandet av de båda varandra kompletterande L. alpina 

kartorna - den statistiska och den fullständiga eller totala metoden - kunna vissa 

drag i artens utbredningsförhållanden iakttagas. PI. 5 A visar, att L. alpina tyd

ligt avtar i frekvens från fjällkedjan österut ned mot Bottenhavet och Botten

viken. Denna tendens hade framstått ännu tydligare, om även fjällbjörkskogen 

hade linjetaxerats, vilket tyvärr ej varit fallet. Fjällkedjans regio subalpina, och 

den därnäst följande barrskogsförande terrängen framstå som artens ackumula

tionsområde och spridningscentrum. Därifrån har spridningen skett mot öster och 

sydöst. Utbredningen visar emellertid ej ett jämnt avtagande härvidlag. Det är 

av intresse att något dröja vid denna frekvensför;:i,ndring. 

I mellersta Norrland utbreder sig mellan fjällen och det uppvälvda urbergs

partiet närmare och parallellt med kusten . (S .. DE GEERs >>rutplatåland>> 1926) ett 

mer eller mindre brett stråk, karakteriserat av en ovanligt flack terräng. Ett 

vackert uttryck för denna företeelse ger en opublicerad karta av kartredaktör l\1. 

LUNDQVIsT över terrängens brutenhet i Sverige.2 Detta stora, flacka område -:

upptaget av myrar och magra barrskogsmarker - är föga tjänligt som utbred

ningsfält för L. alpina eller andra liknande högörter. PI. l och 5 .A visa ganska 

vackert, huru de nämnda terrängtypsförändringarna åt�rspeglas i artens utbred

ning. l!""'örutom sambandet 1nellan fjällterräng och riklig L. alpina - förekom�t 

kan man på dessa kartor konstatera en tilltagande lokalfrekvens i nämnda rut

platåland i öster. Dessa företeelser kunna studeras n1era ingående på detaljkartan 

över L. alpina. i Västerbottens län (fig. 4). På denna ha riksskogstaxeringens sta

tistiska lokalmaterial inlagts - utan större noggrannhetskrav än på ett par km 

när - med större tecken och övriga kända växtplatser med mindre prickar. Man 

kan nämligen vara berättigad att tillmäta en statistiskt (>>objektivt>>) konstaterad 

växtplats högre registreringsvalör än övriga >>subjektivt>> uppspårade lokale!. Lik

nande tillvägagångssätt har tidigare tillämpats av S. FLORIN (1937 ) beträffande 

l Vid riksskogstaxeringen 1938-43 har ej ett och samma system tillämpats över hela landet. 
Sålunda ha linjeavstånd, provytornas storlek, form och avstånd från varandra varierat (se bl . a. en 
översikt av HAGBERG 1943 s. 444) . Den sammanlagda provytearealen är emellertid genomgående 
densamma per linjeenhet ( 800 m2 per 2 km-sträcka). Då linjeavståndet i Dalarna och södra och 
mellersta Norrland är 6 2/3 km och i Norrbottens och Västerbottens kustland samt Västerbottens 
läns lappmark 10 km, äro möjligheterna trots nämnda gemensamma förhållande givetvis större att 
träffa på en viss växt i områden med tätare förlöpande linjer än med glesare . Detta kompenseras i 
kustlandskapen i viss mån genom att provytornas antal där fördubblats samtidigt som deras areal 
halverats. I stort sett kunna alltså de olika delarna anses vara ganska väl j ämförbara. Norrbottens 
läns lappmark samt Särna och Idre socknar i Dalarna bortfalla helt, då några provytor där ej ha 
utlagts. 

2 Förevisad på Sällskapets för antropologi �ch geografi sammankomst den 20 febr. 1948. 

2 - 48841 Magnus Fries 



18 

Et·ica och Ledum i Sydsverige n1ed hjälp av SGU:s torvmarksinventerings linje

taxering. 
På ifrågavarande karta (fig. 4) har bl. a. efter .A. HöGBOMs berggrundskarta 

över Sverige 1939 även inlagts gränsen mellan å ena sidan fjällens överskjutna 

bergarter och autokton kambrosilur och å andra sidan urberget i öster. Denna 

geologiska gräns sammanfaller i Västerbottens läns lappmarker i stort sett med 

gränsen mellan >>förfjällem> och >>inlandet>> (enl. .AHLMANN m. fl. 1942 ) ,  en geomorfo

logisk gräns mellan två skilda. terrängtyper: en mer eller mindre storbruten fjäll
terräng i väster och en flackare >>moränlidernas och dc stora myrarnas region>> 

(.A. G. HÖGBOM 1906) i öster. De ovan antydda sambanden, smn sålunda kunna 

konstateras mera i detalj på fig. 4, äro påtagliga. Väster om gränsen ges vida of

tare tjänliga miljöer för en högörtvegetation än öster om densamma. Berggrunden 

och därigenom moränen äro i regel näringsrikare. GRANLUNDs basmineralindex

bestämningar av moränprov från Västerbottens län nedanför odlingsgränsen, nära 

nog sammanfallande med nämnda geologiska skiljelinje, visa särskilt höga värden 

vid och obetydligt öster om den geologiska gränsen (GRANLUND 1943 fig. 33 ) ,  

d .  v .  s .  inom det område där fjällbergarterna (inkl. autokton kambrosilur) mera 

allmänt ingå i moränen. I fjällterrängen äro dessutom sluttningarna längre och 

brantare och de s. k. sydbergen bli vanligare. Det ytligt framsipprande grund

vattnet blir ymnigare och bidrar - oavsett berggrundsutbildningen - till en gynn

sammare n1arkbeskaffenhet. >>Högproduktiva fjällskogsmarker>> (ÅRNBORG 1942 ) 

med L. alpina, Aconitum och andra högörter äro en vanlig företeelse i dessa fjäll
trakter såväl i fjällbjörkskogsregionen som i barrskogsregionens övre, björkrika 

delar. - Det är givet, att även andra faktorer än förändringen i terrängtyp och 
markbeskaffenhet inverka på avtagandet i lokalfrekvens mot öster vid denna geo

logiska gräns. Förutom en spridningshistorisk faktor (se närmare kap. III) bör 

klimatets roll framhållas (jfr fig. 3) .  Fjällkedjan utgör sålunda ett >>lokalmaritimt>> 

område med en årsnederbörd på omkring eller över l 000 mm, kontrasterande 

mot ett snarast >>lokalkontinentalt>> område öster därom med ungefär 500 mn1 

årlig nederbörd (ÅNGSTRÖl\i 1942 ) .  

Några regionalklimatiska hinder ha ej  hejdat utbredningen förrän vid norrlands

terrängens övergång i Svealands lågland. Däremot ha - som delvis ovan anförts 
- de edafiska och lokalklimatiska hindren snarare ökat med tilltagande avstånd 

från fjällkedjan . Dessa spridningshinder - vidsträckta tallskogar av hedtyp med 

ris och lav - öka alltmer avståndet n1ellan L. alpina - förekomster. De verka med 

andra ord filtrerande på artens i övrigt goda spridningsenhet: den lätta, hårpe.nsel� 

försedda nöten. De mot norr allt gl�sare förekomsterna på kartan ha icke uteslu

tande sin orsak i bristande 1okaluppgifter. I mellersta och norra Lappland är 

barrskogsregionen närmast fjällkedjan mest utbildad som en granfri tallregion, 

WARLENBERGs regio subsylvatica (1812 s. xxx) .  Denna torde i varje fall under 

innevarande klimatperiod verka som en mera svårpasserbar barriär - älvdalarna 

undantagna - för högörternas spridning österut än vad de tallfria n1en granfö

rande fjällbarrskogarna längre söderut utgöra. Ju längre man kommer mot norr, 
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Lactuca alpina 
i Västerbottens län 

@ lokaler enligt riksskogstaxeringens prov-
yteprotokoll 

• övriga kända lokaler 
,/ barrskogsgr�nsen (generaliserad) 
� gränsen mellan fjällkedjans bergarter och 

':;/ urberget i öster (generaliserad) 

Fig. 4. Lactuca alpina visar en kraftig frekvensminskning vid gränsen mellan fjällkedjans i regel 
näringsrika bergarter - j ämte autokton kambrosilur - och urberget i öster. 
Abb. 4. Lactuca alpina zeigt eine kräftige Frequenzverminderung an der Grenze zwischen den in der Regel nahrungs
reichen Gesteinsarten der Gebirgskett.e - unter Einschluss des autochtonen Kambrosilurs - und dem Urgestein im 
Osten. Die grossen Punkte bezeichnen Fundorte nach dem statistischen Material der Reichswaldabschätzung und die 
kleinen alle tibrigen bekannten Fundstellen. 

desto mera gynnar dessutom klimatet (lägre temperatuF och minskad avdunst

ning) uppkomsten av sura humusformer (HESSELMAN 1917 s. 401). 

Vid n o r r l a n d s t er r än g e n s  g r ä n s  i söder och sydöst - från södra Norrlands 
kustland i nordöst till Värmland-Dalsland i sydväst (S. DE GEER 1910 s. 4 och se

nare arbeten) - möter L. alpina ett oöverstigligt hinder i form av det där inträf
fande, av terrängtypsförändringen skärpta regionala klimatomslaget. Denna 

>>den skarpaste och kanske också mest betydelsefulla naturgeografiska gränslinje, 

som Sverige hyser>> (v. PosT 1933 s. 8 )  - BERNANDERs >>limes norrlandicus>> (1935 

s. 22, utan definition) och Du RIE'l'Z' >>den biologiska norrlandsgränsen>> (1935 a 

s. 2) - har länge varit känd som en viktig biologisk gräns. Denna gräns - eller 
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rättare gränszon - skiljer den sydliga s. k. ekfloran från en nordlig flora, represen
terad av arter såsom Selaginella Selaginoides, Spargani�tm hyperboreum, Phleum 

alpin1tm, Garex glob1.tlaris,  Salix lapponum, Betula nana, Aln1.ts incana, Empetrum 

hermaphroditum, Lactuca alpina m. fl. 

LINNE ger i sin resedagbok )>Iter Lapponicum)> (s. I l  ff . )  antydningar om att han obser
verat en påtaglig förändring i flora och fauna i dessa gränstrakter. Denna beskrives och 
exemplifieras mer eller mindre utförligt av WARLENBERG ( 1 8 1 1  s. 23, 1 8 1 2  s. XIX f., 1 826 

s .  XXXIII) , C .  J. HARTMAN ( 1 8 1 8  s. 1 22 ff. ) ,  A. E. LINDBLOM ( 1 835 s. 88)  m. fl .  Senare tiders 
forskare ha åskådliggjort denna förändring i floran med kartor över olika växters utbred
ning, på vilken limes norrlandicus verkar bestämmande. Redan L. M. LARSSON (i AGARDH 

& DAHLMAN 1 857) kartlade ekens nordgräns. Vidare behandlade t. ex. G. ANDERSSON has
selns ( 1 902) ,  HALDEN askens ( 1 928) och GRANLUND högmossarnas norra utbredningsgräns 
( 1 932 s. 34) . Den motsatta (nordliga) utbredningstypen - ej heller den ovanlig men myc
ket ofullständigare känd - har endast i ett fåtal fall redovisats kartografiskt. Betula nana 

har vad dess sydgräns beträffar kartlagts av GRANLUND ( 1925 s. 86),  Sparganium hyperbo

reum av SAMUELSSON ( 1 934 s. 73) ,  Selaginella Selaginoides av ALBERTSON ( 1 942 s. 90) och 
Empetrum hermaphroditum av ARWIDSSON ( 1 943 s. 1 28 ) .  Vår kännedom om denna typ kom
mer väsentligt att vidgas genom T. HASSELROTS förestående publicering av utbrednings
kartor över vissa nordliga lavar. - I en tidigare uppsats (M. FRIEs 1 948) har j ag lämnat 
en utförligare historisk återblick på uppfattningen om limes norrlandicus som naturgeogra
fisk gräns och exemplifierat denna med en något mer ingående detaljstudie över Lactuca 

alpina vid dess syd- och sydöstgräns i Sverige. Föreliggande arbetes fig. 6 är en något 
kompletterad framställning av kartan i nämnda uppsats. 

De ovannämnda nordliga utbredningstypernas sydgränser följa emellertid ej 

i alla delar limes norrlandicus. Oftast förekommer en del strölokaler t. ex. i de 

östra och västra kusttrakterna och på sydsvenska höglandet. Sparganium hyper

borcum (fig. 5) förekommer endast inom norrlandsterrängens område men når ej 

fram till dennas avslutning i söder .1 Lactuca alp,ina överensstämmer närmast med 
denna art. Den följer emellertid vackrare norrlandsterrängens syd- och sydöst

gräns. 
Sambandet mellan den södra utbredningsgränsen för L. alpina och limes norr

landicus framgår av de på fig. 6 sammanförda detaljkartorna, där framställningar 

i olika variationer av denna gräns inlagts: 

a )  Sydgräns för område över 200 m ö. h. (förenklat efter offentliga kartverk). 

b) Sydgräns för område med över 190 frostdagar per år (efter W ALLEN 1930 s. 21). 

c) Sydgräns för område med över 1 40 resp. 120 dagars snötäcke per år (efter ÅNG-

S'fRÖM 19 42 S. 48). 
d) Nordgräns för allmän förekomst av hassel (efter G. ANDERSSON 1902 ). 

e) Gränsen mellan fruktodlingszon IV och V (efter C. G. DAHL 1935 s. 17) .  

f)  Högmossarnas norra utbredningsgräns (efter GRANLUND 1932 s.  31). 

1 En nytillkommen intressant lokal i Svärdsjö sn i Dalarna (WIGER 1948 s. 276) har införts på 

SAMUELSSONS original . 
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Fig. 5. Sparganiurn hype,rboreurn L.lEST. är deri hittills kartografiskt fullständigast behandlade art, 
som till sin utbredning närmast ansluter sig till Lactuca alpina. Ur SAMUELSSON 1934. (En ny lokal 
i östra Dalarna tillförd. )  
Abb. 5.  Sparganium hyperboreum L.iEST. ist die bisher am vallständigsten kartographisch attigenommene Art, welche 
sich hinsichtlich ihrer Verbreitung am ehesten an Lactuca alpina anschliesst. Aus SAMUELssoN 1934. (Ein neuer Fundort 
in Ost-Dalarna ist hinzugeftigt worden. )  

Ur min ovannämnda uppsats (M. :B"'RIES 19 48 s. 59 ff. ) citerar jag följande: 

l>På kartbild a har limes norrlandicus som topografisk gräns framställts i form 

av nivåkurvan för 200 m ö. h. För detta ändamål hade även norrlandsterrängens 

sydgräns (enl. S. DE GEER 1919) kunnat användas. På grund av dennas rent geo

morfologiska karaktär är den ej bunden till någon viss nivå över havet. Utom 

längs vissa sträckor förlöper den något utanför (söder om) 200-meterskurvan. Den 

sistnämnda kan därför beräknas ha ett med meteorologiska och biologiska gräns-
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linjer mera likformigt förlopp. Sambandet mellan höjdområden på ungefär 200 

m ö. h. eller däröver och Lactuca alpina - förekomsterna är påfallande tydligt. En

dast i undantagsfall har den spritt sig ned till lägre nivåer, som t. ex. fallet är 1ned 

de varandra närliggande bestånden i Säters och Hedemora socknar omedelbart 

utanför intilliggande höjdområde. Där har arten funnit gynnsamma växtbetingel

ser i de säregna nipbildningarnas speciella hydrografiska förhållanden. 

De tvenne kartbilderna b och c visa hur Lactuca alpina förhå11er sig till limes 

norrlandicus såsom denna illustreras av några meteorologiska kurvor. Dessa äro 

visserligen mycket schematiskt konstruerade, men överensstämmelsen mellan 

Lactuca alpina - gränsen och kurvornas förlopp är påtaglig. Den kraftiga kilen av 

mildare och i övrigt avvikande klimat, som skjuter upp längs Dalälvsdalen, mot

svaras av ett uttunnande av Lactuca alpina - lokaler. 

De på kartbilderna d, e och f inlagda kurvorna utgöra olika exempel på den bio

logiska norrlandsgränsen. San1tliga dessa gränsers förlopp äro - i den mån de 

avspegla det verkliga förhållandet - bestämda av klimatet. Samma överens

stämmelser som förut kunna konstateras! De understryka alltså ytterligare in

trycket av att s y d- o c h  s y d ö s tg r ä n s e n  i S v er i g e  f ö r  L a ct u c a  a l p i n a  är 

e n  k l i m a t i s k t  b et i n g a d  u t b r e d n in g s g r ä n �. 

Det gäller så att, i den mån det är möjligt, närmare precisera vilka de speciella 

klimatfaktorer äro, som utgöra förutsättningar för artens existens vid dess syd

gräns. Att den genomsnittligt lägre sommarvärmen på nordsvenska höglandet har 
en viss betydelse för dess trivsel är troligt. Den minskar markuttorkningen och 
håller transpirationsintensiteten inom för växten rimliga gränser. Den ävenledes 

lägre vintertemperaturen torde däremot ej i och för sig spela någon a v görande roll . 
just i övergångsområdet mellan högland och lågland. På detta tyda bl. a. Lactuca 

alpina - förekomsterna i norska V estlandets milda vinterklimat. Denna faktor kan 
däremot indirekt vara av betydelse, nämligen för bestämmande av snötäckets 

tjocklek och varaktighet. Därvidlag förtjäna sambandet mellan höjd över havet, 

temperatur och snötäckets varaktighet att ånyo framhållas (kartbilderna a, b och 

c) .  G. EDIN (19 41 s. 33) har konstruerat en >>barmarkskarta>> genom att med kurvor 

sammanbinda orter med samma tider för snöns slutgiltiga försvinnande. A v denna 

karta framgår, att i de trakter, där Lactuca alpina, förekommer, ligger snön kvar 
till åtminstone fram mot slutet av april. Isokronerna för framsmältning 2 4/ 4  och 
29/ 4 gå fram i limes norrlandicus - trakterna. Dessutom tillkommer att på de slutt

ningar eller i de sänkor, raviner o. dyl . ,  där arten håller till, snön ofta ligger djupare 
och längre än i omgivningen. Lactuca alpina synes sålunda vid sin svenska syd

gräns fordra, att marken är snötäckt under minst 130 a 14.0 dagars tid per år och 
att - vilket sannolikt är viktigare - snön ej smälter bort förrän tidigast i slutet 
av april eller i början av maj. Dess krav på ytligt framsipprande grundvatten till
godoses dessutom oftare i norrlandsterrängens i regel mera brutna topografi än � 
områden utanför denna. Topografiskt lämpliga ståndorter - bäckstränder, käll

drag, raviner - saknas emellertid ej söder om limes. Picea-Filix - och Picea- Ul

maria - skogarna (ALMQUIST 1929 s. 292 ) äro de nordliga högörtgranskogarnas mot-
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Fig. 6. Lactuca alpina vid sin sydgräns i Sverige jämte olika uttrycksformer för limes norrlandicus. 
Abb. 6. Lactttca alpina an ihrer Siidgrenze in Schweden sowie verschiedene Ausdrucksformen von Limes norrlandicus. 
Erklärungen in der Zusammenfassung S.  67. 



Fig. 7 .  
Lactuca alpina 

i Norge. 
Ur •>Maps of Distribution of Norwegian Plants� 
av J. LID, K. FEGRI och R. NORDHAGEN (opubl.) 
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svarigheter söder om limes norrlandicus. Men utanför denna äro snöförhållandena 

-med därav betingade konsekvenser annorlunda. Ett länge kvarliggande snötäcke 

minskar riskerna för uttorkning under sommaren. Med känned01n on1 det krav på 

jämförelsevis sen framsmältning, som är betecknande för Lactuca alpina i fjällen, 

är denna faktor säkerligen en av de viktigare i detta gränsområde.>> (M. FRIES 
19 48 s. 59 ff. ) 

Sedan detta skrevs, har SJÖRS (19 48 s. 37) betonat, att nordliga myrväxters 

utbredning snarare visar ett samband med humiditeten än med temperaturklima

tiska förhållanden. >>l\iycket tyder på att detta samband gäller för stora delar av 

vår nordliga flora över huvud>> (l. c.). Härigenom bekräftas och understrykes yt
terligare det länge kvarliggande snötäckets vitala roll i fallet L. alpina. Artens 

söderut alltmer påtagliga begränsning till utpräglade höjdområden framstår också 

som en naturlig följd av nämnda klimatiska förhållanden. 

Utbredningen av L. a-lpina täcker sålunda - trots att arten i vissa områden är 

sällsynt - hela det norra barrskogsområdet. Man kan också konstatera, att ut

bredningsbilden för L. alpina visar över vilket område den klimattyp härskar, 

som kan kallas norrlandsklimatet. 

Ehuru N o r  ge ej är så väl representerat på L. alpina - kartan, framgå emellertid 

de grova dragen av artens utbredning i detta land (se fig. 7). Förutom den mer 

eller mindre allmänna förekomsten längs fjällkedjan, finns den också i vissa, av 

allt att döma nederbördsrikare skogstrakter nedanför denna region. Sålunda är 
den ganska vanlig omkring det inre av Oslofjorden, särskilt i höjdlägen (uppgivet 

redan i LuNDs och A. BLYTTs Christiania-floror 18 46 resp. 1870). Nederbörden i 

Nordmarkens högre partier uppskattas till 1 000 mm per år (JOHNSSON 1937 s. 108). 

På sydöst-, syd- och sydvästkustens lågland saknas den såsom i Vest-Agders kust

land (FRIDTZ 1903). I Vestiandet går L. alpina ut till havet men synbarligen först 

norr om Bergen. Den skyr sålunda i motsats till Acon·itum ej det oceaniska klima
tet. Detta förhållande är att jämställa med andra alpina och -subalpina växters 

förekomst vid V estlandets kuster (SERNANDER 189 4 o . . 1899). Det är emellertid värt 

att observera, att L. alpina saknas i Ilex-regionen utom i dess nordligaste del (jfr 

karta hos HoLMBOE 1913 o. Du RIETZ 1925 Taf. 1). Det kan knappast vara för

hastat att fastslå, att detta förhållande har ett visst samband med den mot söder 
tilltagande sommartemperaturen, som även är utmärkande för det extremt ocea

niska klimatet (jfr kartor över sommarmånadernas temperaturer hos MoHN 1921). 

Den på vissa håll flackare terrängen (t. ex . Jaeren i sydvästra Norge)_ verkar också 

i samma riktning. Sedd ur den synpunkt, som ovan anlades på sydgränsen för 

L. alpina i Sverige, framstår artens frånvaro i Sydnorges kustland såsom en klima
matiskt betingad företeelse. Det gränsstråk (limes norrlandicus), som löper fram 

snett genom Mellansverige från nordöst till sydväst, skiljande en sydlig, mer 

värmefordrande flora från en nordlig, mer köldhärdig (eller fuktighetskrävande), 

fortsätter även västerut in i Norge. På grund av den sönderskurna norska ter

rängen är gränsen här ytterligt svår att följa och kartografiskt framställa, ehuru 
den lokalt kan vara mycket markant. En version av denna naturgeografiska gräns 
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har Du RIETZ (1925 Taf. l) schematiskt framställt i forn1 av nordgränsen för 

Quercus Robur. En sammanbindningslinje mellan de yttersta lokalerna för L. 

alpina i Sydnorge skulle ge ett liknande ehuru i vissa delar avvikande uttryck 

för samm� gräns.  
Den gleshet, som inom vissa områden är utmärkande för fyndorterna i Norge, 

är i mycket beroende på ofullständig undersökning men a vs peglar likväl i en del 

avseenden det rätta förhållandet. Vissa trakter a v Östlandet äro påtagligt L. al

pina - fattiga. Enligt meddelande av docent S. ÅHLNER, Uppsala, som haft vänlig

heten att ägna uppmärksamhet åt de här behandlade arternas utbredning, är L. 

alpina betydligt sällsyntare än .Aconitum i området Mjösen - Otta - Jotunhei

men. Mjösensiluren gynnar synbarligen ej L. alpina på samma sätt som Aconiturn 

- i likhet med vad fallet synes vara på siluren kring storsjön i Jämtland. Att 

arten är en mer eller mindre stor sällsynthet i de karga trakterna kring sjön Fae

mund är ofrånkomligt. Dessa äro ju f. ö. praktiskt taget granfria (jfr detaljkarta 

av HOLMSEN 1919 och totalkarta för Norden av GELTING hos LINDQUIST 1948 s. 

263) och utmärka sig tillika med angränsande delar av Sverige för ett utpräglat 

kontinentalt klimat (jfr nederbördskarta över Norge hos JOHNSSON 1937 s. 112). 

I området närmast söder om Röros har jag iakttagit, att L. alpina synes saknas 

i dalstråken och endast uppträder sparsamt i regio subalpina och där bland mass

förekomster av Aconitum. Denna förekommer däremot även på lägre nivåer men 

avtar i riktning mot Faemund. Även av andra spridda uppgifter att döma synes 

L. alpina i Östlandets kontinentala delar i högre grad än Aconitum vara inskränkt 

till den subalpina regionen. Om detta möjligen allmängiltiga förhållande står i 
samband med de östanfjällska områdenas jämförelsevis låga nederbörd - mera 

utpräglat på lägre än högre nivåer (JOHNSSON 1937 s. 107) - och svagare humidi

tet över huvud taget, kan genom denna undersökning ej avgöras. 

Utbredningsbilden för L. alpina i F i n l a n d  o ch a n gr ä n s a n d e  r y s k a  o m 

r å d e n  är säregen. Vid ett flyktigt påseende ger den ett intryck av att vara grundad 

på ett ofullständigt material. Så är emellertid endast i mindre utsträckning fallet 
och då blott beträffande detaljer. I sina huvuddrag ger kartan en riktig bild av 

artens förekomst i östra Fennoskandia. Den är här sällsyntare än i Sverige. Vad 

de östligaste områdena beträffar måste dock kartbilden uppfattas som något 

osäker. 

Lokalerna invid ishavskusten utgöra en omedelbar fortsättning av den norska 

utbredningen. I övrigt karakteriseras förekomsten av lokala anhopningar till vissa 

höjdområden, såsom Ounas-, Pallas- och Yllästunturi (öster om Muonioälv), på 

ömse sidor om Kemiälvens nedre lopp, i Kuusamo och närmast nordöst om Oulu

järvi (ffieträsk):  Puolanka, Ristijärvi och Paltamo socknar. Fyndorterna äro be

lägna på mer eller mindre höga bergsryggar, a v vilka somliga höja sig högt över 
och isolerade från. den ganska flacka omgivningen. Häri har man att söka för

klaringen till den märkliga utbredningen. Geologiskt äro dessa bergspartier (enl. 

de geol. kartbladen B 7, C 4, C 6, D 6) avvikande från omgivningen, i det att de 

huvudsakligen äro uppbyggda av kvartsiter med mer eller mindre rikligt inslag 
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av näringsrika bergarter (metabasit, amfibolit, fyllit, glimmerskiffer m.  m.) .  Det 

krav på en viss humiditet, som kunde fastställas vara avgörande för artens existens 

vid den svenska utbredningsgränsen (jfr s. 25) ,  kan tänkas ha åtminstone i viss 
utsträckning inverkat på dess spridning in om finskt område med en koncentrering 

till de relativt humida bergsryggarna som resultat . HuSTICH (1940 s .  24 ff. )  har 

sålunda på fjällen i västra finska Lappland påvisat lokala maritima drag i klimatet 

och inslag av en atlantisk flora. Mot bakgrunden av landskapets sen- och post

glaciala utvecklingshistoria synes det emellertid vara mest sannolikt, att historiska 

faktorer ha varit bestämmande för den nuvarande oregelbundna men distinkta 

utbredningen. Den för långspridning med vinden lämpade Lactuca-frukten har 
gjort det möjligt för växten att redan på tidigt stadium ta dessa höjdområden 

från början öar i ishavet - i besittning, innan den flackare omgivningen kring 

dessa i någon större utsträckning stigit ur ha vet eller blivit skogklädd (jfr om 

Aconitum s.  44). Från dessa centra har synbarligen L. alpina sedermera haft mycket 

svårt att sprida sig. 
Ett annat förhållande, vari artens finska utbredning skiljer sig från dess svenska, 

är bristen på överensstämmelse med andra växters utbredningsgränser. Den 
svenska >>biologiska norrlandsgränsen>> saknar visserligen en lika pregnant utbildad 

1notsvarighet i Finland, men man kan lätt konstatera, att det vackra samband, 
som i Sverige existerar mellan t. ex. ekens, askens eller allmän hassels nordgräns 

o ch sydgränsen för L. alpina, ej i något fall existerar i Finland. De nämnda sydliga 

arternas nordgränser - i Finland ej sammanfallande - ligga långt söder om artens 

här diffusa sydgräns.  Detta förhållande talar även för att snarare historiska än 

klimatologiska faktorer ha bestämt de stora dragen i artens utbredning i Finland. 

Intressant är att observera, att L. alpina - i motsats till Aconitum - synes 

saknas i trakterna kring Ladoga, Onega och upp mot Vita havet, vilka områden 

eljes äro kända för att härbärgera så många arter av mer eller mindre fjällväxt
karaktär. Arten är emellertid uppgiven från några platser på Kolahalvön. 

Frånvaron av L. alpina i Karelen och av allt att döma även öster därom ger 

anledning till en förn1odan, att de finska L. alpina - förekomsterna ej äro resultat 

av en östlig invandring. Om så hade varit fallet, borde arten i likhet med .Aconi

tum och andra nordliga växter under sin spridning västerut efter inlandsisens av

smältning rimligtvis ha kommit i kontakt med de lämpliga ståndorter, som Onega

och Ladoga-Karelen i rikt mått erbjuda (se närmare därom i kapitlet om .Aconitum 

s. 43) .  Bilden över artens totalutbredning talar alltså för att de finska L. alpina 

förekomsterna skulle ha rekryterats från norr och väster och sålunda från något 
istidsr.efugium vid Atlant- eller Ishavskusten. 
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Aconiturn septentrionale. 

Aconitum (storn1hatt) sprides med sina ett par mm stora, mer eller mindre tre

kantigt ovala frön, vilkas yta är vågigt rynkig och försedd med tre längsgående 

lister eller mycket låga vingkanter. En effektivare anordning för vindflykt eller 

vidhäftning vid djur saknas. Fröna mogna under sensommaren eller hösten. Den 

kvarstående, delvis förvedade stängeln möjliggör en successiv utskakning av fröna 

även efter det att omgivande vegetation vissnat ner eller dessutom eventuellt 

täckts av snö . Härigenom kunna fröna spridas ett stycke bort från n1oderväxten. 

Trots att fröna äro relativt lätta (ca 4 mgjst . ) ,  är organisationen smn helhet emel

lertid ej lämpad för långspridning. Man måste emellertid räkna med att sådan i 

viss utsträckning sker och i så fall med rinnande vatten, varvid särskilt vårfloderna 

kunna vara av betydelse. Däröver föreligga dock ej några observationer, men den 

växtgeografiska spridningsbilden tyder härpå. 
Stormhatten i vidsträckt bemärkelse eller Aconitum Lycoctonum L. (sens .  lat . )  

består av en ytterst m ångformig och ur systematisk synpunkt synnerligen svår 
och kritisk formserie med en totalutbredning enligt AseHERSON & GRAEBNER 

(1929) från Frankrike, Belgien och Norge i väster, till Amur och Kina i öster. Den 

centraleuropeiska stormhatten av denna serie är gulblommig och synbarligen väl 

skild från den nordiska. Den sistnämnda - av KOELLE beskriven 1788 som Aco

nitum septent1·ionale - är om ej identisk så dock nära släkt med stormhatt-typer, 

vilka förekomma genom Östeuropa och norra Asien. Av dessa går en under namn 
av A. excelsum RCHB . med en utbredning enl. Flora URSS VII s. 201 (KOMAROV 

m. fl. 1934-) från Kola och Karelen över hela norra och centrala Ryssland (i 
söder till mellersta Dnjepr) och vidare mot öster. Uppfattningarna om de nordiska, 

östeuropeiska och asiatiska typernas systematiska värde äro tydligen varierande 

och osäkra. I detta arbete finnes ej anledning att ytterligare behandla dessa no

menklatoriska och taxonomiska spörsmål och än mindre att söka utreda denna 

formseries morfologi och systematik, hur önskvärt detta än vore. Full förståelse 

av Karelen-stormhattens utvecklingshistoria och växtgeografiska ställning uppnås 
ej , förrän dessa problem fått en nöjaktig lösning. Den nordiska stormhattens 

ställning i denna for1nserie är ur skandinavisk synpunkt av mindre betydelse. Dess 

karaktär av istidsöverlevande i Norden är på grund av den isolerade förekomsten 

ställd utom allt tvivel, hur dess släktskap med de östeuropeisk-asiatiska typerna 

än må gestalta sig. Anlägger man större växtgeografiska perspektiv, bör man be

akta de vegetationshistoriska linjer, som HULTEN (1937 s. 87 ff. ) dragit upp för de 
arktisk-montana arter, till vilka stormhattens formkrets hör. Han uppfattar 

nämligen dessa arters nuvarande disjunkta förekomst på norra hemisfären som ett 

resultat a v de kvartära nedisningarrras splittrande och utarmande verkan på den 

rika och mera jämnt utbredda äldre vegetationen. En utredning av hela Lycocto-
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'num-formkretsens systematik vore därför icke blott ur växtgeografisk utan ä ven 

evolutionshistorisk synpunkt av största intresse.l  

Aconitum intar i Fennoskandia en något mer begränsad areal än Lact�tea alpina. 

I Norge följer den fjällkedjan från Telemarksfjällen hela vägen norrut till La

vangseidet (lat . 68° 32' ,  Skaanlands hd) på gränsen mellan Nordland och · Troms 

ca 3 mil västnordväst om Narvik (NORMAN 189,1-1901 I s. 97 ) .  (En uppgift om 

två närliggande lokaler av R. E. FRIDTZ från Tron1s, Skjervöy hd, Arnöys sydsida, 

hänför sig enligt meddelande av prof. N ORDHAG:B�N troligen till kulturspridda före

komster. )  På den svenska sidan av Skanderna ligger den nordligaste lokalen något 
sydligare: Skejatjåkko (lat . 67°  50' ,  Gällivare sn) ca 6 mil nordväst om Suorva och 

en mil från norska gränsen (J. FRÖDIN 1915 s . 116) .  För övrigt saknas den norr 

om Stora Luleälvs huvuddaL Dess nordgräns går alltså i riktning nordväst-syd

öst . 
Stormhattens n o r dg r ä n s  tilldrar sig särskilt intresse. Det subalpina hög

örtsamhället förekommer som nämnts mer eller mindre rikligt längs med Skan

derna från Sydnorge till Östfinnn1arken, uppvisande i stort sett samma fysiognömi 

utmed hela fjällkedjan. Trollhts, Geranium silvatiMtrn, Lactuca alpina m. fl. hög

örter följa växtsamhä1let hela vägen. Redan ur den synpunkten är stormhattens 

upphörande vid gränsen inre Lofoten - Stora Luleälvs dalgång anmärkningsvärt . 

Visserligen förhåller sig Aconitum i en del avseenden ekologiskt annorlunda än t .  ex. 

Lactuca alpina. N ORDHAGEN finner detta bero på skillnaden i de underjordiska 

organens byggnad (1943 fig. 117-119). Aconitum skulle sålunda ej hålla så mycket 

reservnäring i rhizomet och därför fordra större assimilationsmöjligheter under 

fö1·son1maren än L. alpina. Med andra ord håller den sig i fjällvärlden helst till 

n�gorlunda · väl belysta ståndorter. Dylika möjligheter torde emellertid förefinnas 

även norr on1 Aconit'ltm-gränsen. Framsinältningen på våren är vid dess nordligaste 

förekomster utanför Narvik väl så tidig som i Lappland (enligt MOH.N 1921 och 
ÅNGSTRÖM 1946) .  Räcker vegetationsperiodens längd i Lappland, torde i detta 

avseende ej hinder föreligga för en betydligt nordligare förekomst på norska sidan 

(jfr kartan pl. 4 över Polygonatum verticillatum, för vars nordgräns nu nämnda 

faktor även kan ha betydelse) .  
Prof. G .  E.  D u  RIETZ har påpekat den betydelse, som det näringsfattiga syenit

blocket längs Snorvadalen (jfr BJÖRKMAN 1939 s. 202) kan ha haft som spridnings

hinder ( se fig. 2 s .  13) .  Väster därom härska nästan uteslutande kalfjäll, men i öster 

bör en långsam spridning ha kunnat äga ruin på kambrosiluren längs överskjut

ningsskållans rand. Några skillnader på n1arkbeskaffenheten i högörtrika fjäll

björkskogar föreligga av allt att döma ej mellan områdena norr och söder om 
stormhattens nordgräns .  På detta tyder den fortsatta utbredningen av såväl L. 

alpina som de övriga högörterna (se även Polygonatum verticillatum - kartan) .  De 

1 För att om möjligt söka utröna, huruvida några morfologiska skillnader föreligga mellan Skan
dinavien-Aconiturn och Karelen-Aconiturn, har jag igångsatt odlingsförsök med dessa i Uppsala bota
niska trädgård. För frön av den sistnämnda har jag att tacka professorena M. KoTILAINEN och H. 

LINDBERG, Helsingfors. 
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högörtrika fjällbjörkskogarna kring Torne träsk, beskrivna av TH. C. E.  FRIEs 

(1913 ) ,  ge fullständigt samn1a intryck som motsvarande längre söderut - frånsett 

skillnaden att stormhatt saknas. 
Av kartan över Aconitum (pl. 2 )  framgår att stormhatten får en mot norr ökande 

västlig utbredningstendens. Liknande drag visar Polygonatum verticillatu1n, som 

något mera successivt kilar ·ut· mot nordväst ett stycke nordligare än Aconitum. 

Det torde ej vara något tvivel om att ifrågavarande gräns för Polygonatum är i sina 

huvuddrag klimatiskt betingad. Hela dess förekomst i övrigt visar en tydligt 
västlig dragning. Aconitum däremot är av annan karaktär. Den flyr det extremt 

atlantiska klimatet på Vestlandet. Men dessutom visar dess förekomst t. ex. i 

mellersta Lapplands skogsland, att en övergång till ett för Aconitum alltför ringa 

atlantiskt klimat knappast kan tänkas äga rum vid dess nuvarande nordgräns . 

De två isolerade lokalerna i nedre delen av Jokkmokks sn, en av Sveriges konti� 

nentalaste trakter (ÅNGsTRÖM 1946 s. 34) , tyda på samma sak. Dessuton1 före

kommer stormhatten på Kolahalvön och därifrån söderut till Ladoga, trakter som 

regionalt sett ha ett relativt kontinentalt klimat. Det är emellertid ej a priori av
gjort, att denna Aconiturn-population - trots synbarligen yttre morfologisk över

ensstämmelse med den skandinaviska - är även fysiologiskt identisk med den 

sistnämnda. Om så likväl skulle vara fallet, verkar den antydda klimatologiska 

förklaringen för ifrågavarande utbredningsgräns ännu otroligare. Man får emel

lertid ej bortse från möjligheten, att en för låg sommartemperatur och för kort 
vegetationsperiod i förening skulle kunna hindra artens utbredning just i de be
rörda trakterna. Det kan vidare ej förnekas, att smärre, icke mätbara klimat

skiftningar kunna existera och ha ett visst inflytande. De meteorologiska iakt

tagelserna äro alltför ofullständiga för att man skall kunna fälla ett kategoriskt 

omdöme i denna fråga. Det visar sig alltså omöjligt att framlägga ett absolut 

bindande bevis för att det härvidlag ej kan röra, sig om en klimatgräns. Sannolik

heten talar emellertid för att en annan förklaring kommer det verkliga förhållandet 

närmare. 

Det senaste halvseklets nordiska fjällvegetationsforskning har dragit upp hu 

vudlinjerna för de skandinaviska fjällväxternas utbredningsförhållanden under 
och efter den senaste nedisningen. Dess resultat ge en fingervisning till förklaring 

av stormhattens nordgräns. G. BJÖRKMAN (1939 s. 205 ) diskuterar den huvudsak

ligen subalpina Luzula parviflora's förhållande till den senaste nedisningen och 

håller det för mycket sannolikt, att den överlevat denna i Norge. Därav sluter han, 

att det är mycket troligt, att ej blott alpina arter, som m an tidigare antagit, utan 

även subalpin vegetation, inklusive Aconitum, vilken har sin nordgräns· i hans 

undersökningsområde, kunnat överleva den senaste nedisningen vid atlantkusten . 
Den utbredningsbild, som Aconitum-kartan visar - ett stort men från den övriga 

nordeurasiatiska utbredningen skarpt avskilt förekomstområde - tyder på att 
även Aconitum tillhör gruppen istidsöverlevande. 1\'Ied utgångspunkt härifrån 

blir den norra Aconiturn-gränsen lättbegripligare. Stormhatten har från något 

eller några av istidsrefugierna spritt sig - ganska långsamt på grund av de för 
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långspridning mindre lämpade fröna - mot norr och samtidigt mot öster och 

våra dagar hunnit till linjen inre Lofoten-Stora Luleälvens dalgång. 
I detta sammanhang är ett studium av stormhattens uppträdande vid norra 

utbredningsgränsen av intresse. TEN GW ALL, som ingående studerat vegetationen 

i Sarekororådet omedelbart söder om nämnda gräns, lämnar en del uppgifter om 
olika växtsamhällens och ledväxters frekvens på •grundval av linjetaxeringar i 

trenne delar av undersökningsområdet (1920 s. 409 ff. ) .  Härnedan bortses från 

alla andra samhällen (med obetydlig areal) utom >>Kräuter- und grassreicher Wie

senbirkenwald>> och >>Hochstaudenwiesen>>, som gemensamt inta i genomsnitt 1/3 

av regio subalpinas hela areal. Det förstnämnda samhället intas till ca 80 % av 

>>kräuterreicher Birkenwald>> (d. v. s. de gräsrika och Bolidago-rika typerna från

räknade) och det sistnämnda till ca 70 % av .A.conitum-äng. Hur stor del av >>kräu
terreicher Birkenwald>> som intas av .A.coniturn uppges ej , men av en jämförelse med 
>>Hochstaudenwiesen>> att dön1a rör det sig sannolikt om den större delen av den 

örtrika björkskogen. De av SMITH (1920 s. 56) och NoRDHAGEN (1928 s. 517) läm

nade uppgifterna från linjetaxeringar från sydligare fjällområden lämpa sig i detta 

fall ej som jämförelse. Det framgår likväl tydligt, att .A.conitum är väl så kraftigt 

företrädd på ifrågavarande ståndorter vid sin nordgräns som i de mera centrala 

delarna av sitt utbredningsområde. Omedelbart norr om denna mycket rika före

komst i Sarekororådet finnas några spridda lokaler upp till Stora Luleälvs dalgång 

(BJÖRKMAN 1939 s. 10) .  Av grupperingen av förekomsterna vid denna nordgräns 

att döma verkar det knappast troligt, att en klimatiskt betingad gräns skulle före

ligga. I så fall kunde man vänta ett mer successivt avtunnande med enstaka före
komster utspridda på lokaler med lämpliga edafiska och mikroklimatiska förhål

landen. Man får snarare ett intryck av en fortsatt spridning på ett med stormha.t

tens dåliga spridningsmöjligheter överensstämmande sätt: en relativt bred, sam

manhängande front med några enstaka förposter med ganska ringa försprång. 

Med hänsyn till den begränsade n1öjligheten till långspridning på annat sätt 

än med rinnande vatten måste en spridning såväl förbi edafiskt ogynnsamma om

råden som längs med fjällkedjan och sålunda tvärs vattendragen och landskapets 

övriga detalj strukturer givetvis ha varit tidsödande. Annorlunda ha förhållandena 

gestaltat sig för en anemochor som Lactuca alpina. Det är endast naturligt, att 

.A.conitum ej hunnit utbreda sig över hela det område, den av klimatiska skäl skulle 
kunna ockupera. 

De starkaste indicierna - det ovan förda historiska resonemanget, de nu 
nämnda detaljerna i nordgränsens utformning och de tidigare givna antydningarna 

om stormhattens förhållande till klimat och jordmån - tala sålunda för att A c o

n i t u rn  h a r  en  h i s t or i s k t  b et i n g a d  gr ä n s  i n o rr.  De tänkvärda orden av 
ALPHONSE DE 0ANDOLLE (1855 s. 1340) må här förtjäna att citeras: >>Les pheno

m(mes les plus nombreux, les plus importants, et quelquefois les plus bizarres de 

la distribution actuelle des vegetaux s'expliquent par ces eauses anterieures ou par 

une combinaison de ces eauses anterieures et de eauses plus anciennes, quelquesfois 
primitives. >> 
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Över sin u t b r e d n i n g  i S v er i g e  i ö vrigt  uppvisar Aconitum en ganska ori

ginell kartbild, i flera avseenden skiljande sig från Lactuca alpina, som är spridd 

över hela Sverige norr om limes norrlandicus. 

Från den ovannämnda nordgränsen vid Stora Luleälvs dalgång går en mer eller 
mindre sammanhängande utbredning dels utmed hela fjällkedjan till mellersta 

Härjedalen, dels genom skogslandet i det inre av Lappland, i Lycksele och Åsele 

lappmarker nående utmed vattendragen ned till Västerbotten och Ångermanland, 

vidare i hela Jämtland och praktiskt taget hela Medelpad med angränsande delar 
av södra och sydvästra Ångermanland , norra Hälsingland och delar av norra Här

jedalen. Efter en större lucka i mellersta och södra Härjedalen och nordligaste 

Dalarna, dyker Aconitum åter upp i Dalafjällen och i norra Värmland, där den via 

Norge sannolikt står i förbindelse med ovannämnda nordligare utbredningsområ

den. Vid Älvdalen i Dalarna ligger en exklav med flera förekomster. En annan 

märklig exklav ligger i Skellefteå. - Bygdeåtrakten i Västerbotten på relativt låga 

nivåer. Aconitum växer i skogslandet på samma sorts ståndorter som Lactuca al

pina, d. v. s .  örtrika granskogstyper (jfr s. 16). 
Redan vid första ögonkastet på kartan (pl. 2) får man ett starkt intryck av att 

en för hela området genomgående klimatfaktor ej kan vara utslagsgivande för 
utbredningen. .Antingen är det flera olika sådana faktorer, som i olika trakter 

samverka på skilda sätt, eller också .är det faktorer av annan art, son1 bestämt 

utbredningsmöjligheterna. Då ett studium av utbredningen i mellersta Norrland 

härvidlag är särskilt instruktiv, skall denna i det följande mera ingående gransk.as . 
I det föregående har på goda grunder antagits att Aconitum överlevat senaste 

nedisningen på isfria områden utmed �tlant,kusten. Härav måste följa, att storm

hatten i likhet med övriga istidsöverlevande växter spritt sig över fjällkedjan mot 

öster. Härvidlag ha ifrågakommande refugiers och lämpliga fjäll pass' lägen varit 
utslagsgivande. Att man för Aconitum måste räkna med ett Mörerefugium (karta 

hos NoRDHAGEN 1936 b s. 109) eller dessutom något annat sådant på Vestiandet är 
ofrånkomligt. Några ·Troms - Finnmarkrefugier kunna tydligen ej komma ifråga. 

De förmodade isfria områdena i Lofoten och Nordland, särskilt i Saltentrakten 
(först antytt av TENGWAI ... L 1913 s. 267, närn1are utrett av NORDHAGEN 1935 

s. 134 ff. ) ,  kunna dock tänkas ha härbärgerat stormhatt. Å andra sidan är det då 

förvånande, att den sedan dess ej förmått sprida sig längre mot norr både på 

västra och östra sidan om fjällkedjan. På grund av fjällpassens i stort sett till

tagande höjd över havet från Jämtland mot norr (ANDERSSON & BIRGER 1912 

karta 2) och vegetationsregionernas successiva sjunkande i samma riktning äro 

spridningsmöjligheterna tvärs över fjällen påtagligt försvårade norrut .för subal

pint betonade växter. Ä ven under den postglaciala värmetiden voro spridnings

möjligheterna över fjällkedjan avgjort sämre norr om södra Lappland än söder 

därom, där subalpina element på relativt bred front kunde vandra mot öster. 

HoLMBOE (1937) framhåller Trondheimstraktens stora betydelse som spridnings

centrum för både istidsöverlevande och från söder invandrande växter. Från 
detta centrum - i nära anslutning till Mörerefugiet - ha växterna spritt sig 
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olika långt i alla tänkbara riktningar. På dessa skulle Hur�T:ENs (1937.) växtgeo

grafiska arbetsmetod med >>equiformal progressive areas>> kunna tillämpas. Bland 

de arter, som i östlig riktning äro mest >>progressiva>> - för vilka ingen sprid

ning från söder kan ifrågakomma - kunna anföras Gavernularia H ultenii (karta 

hos ÅHLNER 1948 s. 35) ,  lJiyricaria germanica, Hackelia deflexa, Nigritella nigra 

m. fl. (kartor i HOLJ\IBOE 1937 ) .  Aconitum är även en växt av detta slag. Den 
intressanta Aconitum-utbredningen ända ned till Bottenhavet just i den del av 

Norrland, som ligger i höjd med rrondheimsdistriktet, och motsvarande avsak

nad av stormhatten utmed den övriga norrlandskusten - med ett undantag -.,.... 

får härmed sin historiska förklaring. 
Betydelsen av denna utbredningshistoriska faktor för stormhattens och övriga 

.västliga invandrares spridning österut i mellersta Norrland accentueras ytterligare 

a v vissa andra fakta. Den tudelning (bipartition ) a v inlandsisen, som ägde rum i 

Storsjöområdet, medförde möjligheter för växter just från Trondheimsdistriktet 

att längs vissa stråk sprida sig österut, visserligen i konkurrens med den mö
tande skogsvegetationen. Det är ju teoretiskt tänkbart, att vattenmassorna 

vid en så våldsam tappningskatastrof som den, vilken inträffade vid bipartitionen 
i Jämtland, med ens kunnat föra med sig större mängder a v spridningsenheter till 
betydligt avlägsnare platser än vad den normala vattenföringen i regel förmår. 

Ett studium över följderna av tappningskatastrofen vid Ragunda 1796 är bely

sande härvidlag (jfr 4-HLMANN 1924).  Då bipartitionen skedde vid en relativt tidig 

tidpunkt av den slutliga isavsmältningen, fick denna >>Trondheimflora>> ett avse

värt försprång framför den vegetation, som fortfarande en längre tid >>Uppdämdes>> 
av kvarliggande ismassor norr och söder om Storsjöområdet. Denna tidsvinst var 

betydelsefull rned hänsyn bl. a. till den urlakning av mineraljorden och stabili

sering av växtsamhällena, vilka fortgingo i trakterna öster om isbarriären. 

Under ifrågavarande skede (tidig postglacial tid) funnos liksom nu vissa lokaler, 
där speciella förhållanden hindrade urlakning av marken och stabilisering av ve

getationen, däribland de s. k. sydbergen. Av en visserligen föråldrad karta över 
de nordsvenska sydbergens geografiska fördelning av ANDERssoN & BIRGER (1912 

s .  325) framgår en avsevärd koncentrering av dessa just till ifrågavarande mellan 
norrländska område. Som i nämnda arbete framhålles (s .  104 ff. ) ,  pågår vid berg

rötterna ständigt en omlagring i j orden till följd av ras , vilket hindrar en beständig 

och sammanhängande trädvegetation och råhumusbildning men gynnar en örtrik 

växtlighet. När därtill kommer, att den i stora mängder hopade och länge kvar

liggande snön skyddar örternas unga skott från vårfrosterna och uttorkning, är 

det sannolikt, att växter som Lactuca alpina och Aconitum tidigt ingingo i dessa 
lokaliteters vegetation, varigenom deras spridning genom skogslandet underlät

tades. - Den av SERNANDER (1899 ) framhållna betydelsen av älvstränderna, vat
tenfallens omgivningar med hög luftfuktighet m. m. som lämpliga tillflyktsorter 

för fjällväxter i skogslandet förtjänar även i detta sammanhang nämnas. (Storm

hattens förmåga att snabbt kolonisera färska vägkanter, banvallar o .  dyl. har 
många gånger iakttagits . )  Sådana lokaler, ofta av efemär natur, terde också ha 

3 - 48841 Magnus Fries 
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spelat en viss roll som mellanlandningar för växter av stormhattens typ vid deras 

spridning till ståndorter av mera konstant natur. 
Den mellannorrländska topografien har även gynnat spridningen från väster 

ned mot Bottenhavet. A. G. HöGBOM (1906 ) fäste först uppmärksamheten på 

olikheten i landformernas utbildning i Norrland. >>I vissa trakter särdeles i mellersta 

Norrland, ligga bergshöjderna mycket tätt intill hvarandra, skilda af trånga dal

gångar, i andra trakter, i synnerhet inom öfre Norrland, resa sig bergshöjderna mera 
isolerade öfver vida, jämförelsevis plana slätt�arker, som till stor del upptagas af 
vidsträckta myrkomplexer.>> (op. c. s. 92) .  Denna landformstyp, av S. DE GEER 

(1926) schematiserad och benämnd >>rutplatåland>>, ger rikare möjligheter till lämp

liga ståndorter på de varandra mera närliggande bergssluttningarna och därigenom 

bättre spridningsmöjligheter än vad fallet i regel kan vara utanför sådana områden, 

t. ex .. stora delar av Västerbotten, Norrbotten och de nedre lappmarksdelarna 
norr om Vindelälven (jfr DE GEER 1926 s. 131) .  Med de här i grova drag framhållna 

landformsvariationerna överensstämmer Aconitum-kartan ganska väl: stormhat

ten är vanligare i den n1era brutna terrängen och sällsynt eller frånvarande i den 

n1otsatta landformstypen. 

Den enda trakt, i vilken LINNE iakttog Aconitum under sin resa längs norrlandskusten, 
var Medelpad och Ångermanland och där >>på några ställen ymnigt vid de större bergens 
rötter>> (LINNAEUS 1 7.37 s. 1 60 ) .  WARLENBERG observerade det märkliga i att Aconitum 

förekommer nere i Medelpad. Av följande citat i fri översättning ur företalet till Flora Sve
cica, infört i del II ( 1 826), att döma synes han ha satt detta förhållande i samband med land
skapets terrängbeskaffenhet: >> . . . Sålunda är Västerbotten till allra största delen ett slätt
land . . .  medan däremot Medelpad äger icke blott Jämtlands bergiga natur utan även dess 
växter såsom Aconit1tm Lycoctonum och Polemonium coe1·uleum>> (s.  XXXVI) . 

Den brutna topografiens gynnsamma inverkan - rent allmänt sett - på mark

typen framgår bäst av ett citat ur HESSELMAN 1917 s. 403-404: >>En bland de vik
tigaste faktorerna för denna förändring i marktypen vill jag söka i den starkare 

tillförseln av elektrolyter, som den skarpa sluttningen får i jämförelse med den 

mera långsan1t sluttande liden, liksom också i den bättre genomluftning som är 
en följd av rörligare vatten . . . I skarpa sluttningar är marken vanligen av bättre 

beskaffenhet än på mera plan terräng, blekjordslagret n1indre skarpt utprä,glat 

och humustäcket av en gynnsammare beskaffenhet . . . Där förhållandena äro 

särdeles gynnsamma såsom i områden med kalk berggrund, träffa vi på sluttningarna 

ända upp i Lappland i ett utpräglat podsolklimat marker, som likna brunjordarna 

och i vilka det organiska kvävet omföres till salpeter. >> 
Områdets läge omedelbart öster om jämtlandssiluren (se fig. 2 s. 13 ) kan fram

kalla en förmodan, att jordarterna skulle vara kalkhaltiga. Så synes även i viss 

mån vara fallet ehuru kanske ej i den grad, man haft anledning att vänta (LUND 
QVIsT 1943 s. 34) .  Isdelarens ovanligt östliga läge just i dessa trakter (op. c. pl. l )  
- öster om siluren och sålunda med utebliven kalktransport österut - förklarar 

detta. Ett tidigare västligare isdelarläge synes emellertid ha medfört, att en kalk

rikare m orän uppkommit, som emellertid överlagrats av den yngre kalkfattiga 
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moränen {op. c . ) .  Där den förstnän1nda här och var blottats - i  erosionsbranter 

el. dyl. - eller där i sluttningar kalkhaltigt grundvatten framsipprar, ha särskilt 

lämpliga ståndorter för Aconitum erbjudits. Denna konstellation av kuperad ter

räng och här och var kalkhaltig, ehuru djupt liggande morän är synnerligen gynn
sam för A(,onitum och andra högörter. >>Man finner här att den minsta sluttning 

ofta är tillräcklig att förhindra uppkon1sten av en normal podsolprofil, samtidigt 

son1 en humusform, avsevärt gynnsammare än · den för det mellersta Norrland 

normala råhumusen, uppkommer.>> {TA.MM 1920 s. 132 . )  

Betydelsen av klimatet i stort får e j  heller förbises. D e  relativt låga jämtlands
passen tillåta atlantluften att i större utsträckning än i områdena norr och söder 

därom strömn1a in över mellersta Norrland, medförande ett något mera maritimt 

klimat, vilket stundom kan göra sig gällande långt ned mot Bottenhavet. Aconi

tum är n og i och för sig ej så beroende av denna klimattyp, men härigenom åstad

kommes - i samband med i detta hänseende här oftare lämplig topografi och 

jordartsbeskaffenhet - en för Aconitum tjänligare skogstypsbildning: friska eller 

något fuktiga granskogar i motsats till de torrare tallskogarna mellan vidsträckta 

försumpade terrängpartier i de mer kontinentalt betonade områdena norr och söder 

därom. 
J samband med behandlingen av den östligt framskjutna utbredningen i m,el

lerst.a Norrland bör ytterligare någon uppmärksamhet ägnas vattendragens. be
tydelse som spridningsvägar för Aconitum. Vid en jämförelse mellan fördelningen 

av lokalerna för Aconitum och Lactuca alpina framgår en karakteristisk skillnad, 

som är särskilt påtaglig i Medelpad (se pi. l o. 2 ) .  De flesta Aconitum-lokalerna 

ligga vid eller i närheten av vattendragen, medan Lactuca alpina - förekomsterna 

ligga i höjdlägen i skogsområdena mellan dessa, hörande till GoLLINDERs >>Övre 

skogsregion>> (1909 s. 32) .  Dessa förhållanden äro en illustration av de båda arternas 

skilda spridningsbiologi. Utbredningen längs älvarna bör för Aconitum ha kunnat 

ske snabbt nog under förutsättning att arten tidigt tagit resp .. källområden i be

sittning. Ju tidigare en sådan kolonisation ägt rum, desto fullständigare bör arten 

ha spritt sig ned mot kusten, förutsatt att inga lokala spridningshinder förelegat 
(jfr pi. 2 ) .  I en uppsats om >>Viksjöfloran och Faxälv ens avlänkning>> diskuterar 

JoHN Mo (1947) en isolerad Aconitum-Iokal i Viksjö sn i södra Ångermanland. 

Han anser, att förekomsten där - belägen långt från något från fjällen kommande 

vattendrag - bör ses mot bakgrunden av landskapets danande vid inlandsisens 
avsmältning och att den kommit till stånd före en antagen avlänkning av Fax

älvens nedre lopp. Det nät av lokaler - under tidernas lopp här och var avbrutet 
- som Aconitum sålunda bildat längs älvar och åar i det nordsvenska skogslandet,  

har tjänat som utgångspunkt för en ytterligare ehuru långsamt skeende spridning 
in i skogsområdena mellan vattendragen .. 

:Iför en växt, på vars spridning vattendragen äro så starkt dirigerande, måste 

beskaffenheten av deras stränder vara av en. viss betydelse. Om ej kalkhaltig 

morän i större utsträckning spritts ut över urbergsområdet, så har i stället det 

älvvatten som kommer från silurom.rådet, fört 1ned sig kalk långt österut och de-
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ponerat denna i lugnvatten eller vid älvmynningarna, vilka genom den kraftiga 

landhöjningen raskt flyttats mot öster. Ett relativt begrepp om älvsedimentens 

halt av näringsämnen får n1an genom studium av vattensammansättningen i norr
landsälvarna. Enligt analyser av J. V. ERIKssoN (1929 s. 50 o. karta s. 51)  över 

kalkhalten (CaO) i mg/l håller Indalsälven vid Ragunda 11,1 och Ljungarr vid 

Torpshammar 8, 7 mg/l i genomsnitt. I trakterna norr härom för Faxälven vid 

Ramsele 6,4, Ångermanälven vid Forsrna 5 ,6  och Öre älv vid Nyåker 4,1 mg/l. 

Söder om ifrågavarande område för t. ex. Ljusnarr vid Framnäs (nära Ljusdal) 

5,5 mg/l. . Under tidigare skeden var säkerligen halten av upplöst, oorganiskt 

n1aterial högre än nu, enär urlakningen i lösa jordarter ej fortskridit så långt. Med 

antagande av att förutsättningarna för en kalkutfällning äro någorlunda likartade 

i samtliga nämnda vattendrag, böra älvsedimenten vid Ljungarr och Indalsälven 
alltså utgöra ett gynnsammare substrat för kalkgynnad vegetation än motsvarande 

bildningar norr och söder om denna trakt. 

I det norrländska inlandet norr och söder om de nu behandlade områdena i 

mellersta N arrland ställa sig förhållandena annorlunda. Terrängen är i stort sett 

flackare. Berggrunden består antingen av urberg eller också - som i söder - dess

utom av näringsfattiga kvartsiter och sandstenar (se fig. 2 s. 13) .  Det landskap, 

som framträdde när isresterna norr och söder om storsjöområdet så småningon1 

smälte, karakteriseras dessutom över vida sträckor av dödismorän (LUNDQVIST 

1943 s. 22 ff. ; se fig. 8) .  De döda ismassorna, som för växtvärlden över lag varit 

praktiskt taget omöjliga att passera, hade sålunda ersatts av ett annat hinder: 

block-,  grus- och sandmarker med mager, för tallskog lämpad jordmån (GRANLUND 

1943 s. 56),  vilka för en växt med stormhattens krav böra ha varit mycket svåra 

att forcera. Endast på enstaka ställen - utmed vissa vattendrag - lyckades det 

Aconitum att >>slå håb i denna spärr. Om man jämför Aconitum-kartan med gran

skogsförekmnster på den tidigare omnämnda barrskogskartan (HESSELMAN 1935) 

- här reproducerad ur STREYFFERT 1942 för att bilda underlag för utbrednings

kartorna på pl. 5 - visar sig en slående överensstämmelse i stort. Inon1 vidsträckta 

områden i mellersta och norra Lappland samt i Härjedalen och norra Dalarna äro 

markförhållandena sådana, att de intas av tallskogar. Här äro alltså spridnings

möjligheterna sämre än i det behandlade mellannorrländska området. Påfallande 

är den kontrast, som föreligger mellan å ena sidan södra och mellersta Härjedalen 

med angränsande delar av Hälsingland och nordvästra Dalarna och å andra sidan 

omgivande trakter med avseende på möjligheterna att i större utsträckning här

bärgera en på markbeskaffenheten mera · krävande flora. Arter, som ställa vissa 

krav på bättre jordmån, saknas eller äro sällsynta i det förstnämnda området; 

Förhållandet illustreras bäst av pl. l, 2, 4 o ch 5 A. Detta generella drag i nord

svensk växtgeografi har tack vare riksskogstaxeringen kunnat statistiskt beläg

gas. En opublicerad karta över Anemone Hepatica i Nordsverige, grundad på riks

skogstaxeringens provyteprotokoll, . visar vackert samma sak. I en del fall äro 

orsakerna åtminstone primärt att söka i de goda spridningsmöjligheterna Trände

lag - Jämtland. I övrigt äro såväl topografisk-edafiska som klimatologiska för-
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hållanden - illustrerade av fig. 2 (s.  13 ) och 3 (s. 15)  och underlaget för pl.  5 - av 

avgörande betydelse.1  
För att visa den påtagliga skillnad i Aconitum-frekvens, som föreligger mellan 

å ena sidan fjällkedjans mera storbrutna terräng med dess i regel näringsrikare 

bergarter och å andra sidan urbergsområdets i stort sett flackare och kargare natur, 

har en karta över stormhattens uppträdande i Västerbottens län uppgjorts (fig. 

9 ) .  Den har konstruerats på samma sätt, sorn tidigare skildrats på tal om Lactuca 

alpina (s .  17 ) .  Då samma huvuddrag i utbredningen härvidlag kan konstateras 

som för L. alpina, hänvisas till vad som härom framhållits rörande denna växt. 

Detaljkartan fig. 9 framhäver ytterligare den stora växtgeografiska betydelsen av 
ifrågavarande gräns mellan �e nämnda till terräng, markbeskaffenhet och i viss 

mån klimat varandra motsatta områdena. 

Ett drag i Aconitum-utbredningen, som förtjänar att påpekas, är att denna visar 

en tydlig koncentrering till silurområdet kring Storsjön i Jämtland. Aconitum är 

påtagligt kalkgynnad och avviker härigenom från Lactuca alpina (jfr pl. l o. 2 ) .  
I storsjösiluren och dess fortsättning norrut förekommer Aconitum rikligt även i 

den därstädes relativt flacka terrängen. Utanför silurområdet få andra faktorer 

uppväga en minskad kalkhalt. Begränsningen till bruten terräng med oftare yt

ligt framsipprande, syrerikt grundvatten blir mer påfallande - liksom växtplat

sernas mer eller mindre nära anslutning till vattendragen. En jämförelse mellan 

förhållandena härvidlag i östra Jämtlands och Medelpads brutna terräng och på 

den näringsfattiga Vemdalskvartsitens flackare topografi är instruktiv (pl. 2 ) .  

I en del av Västerbottens kustland - mellan Bygdeå och Skellefteå - finnes 
en intressant grupp Aconitum-lokaler, vilken är helt skild från det stora utbred

ningsområdet genom en lucka på, såvitt bekant, 5 a 6 mil. Ehuru stormhatten här 

är sällsynt - den har sålunda ej påträffats vid riksskogstaxeringens linjetaxering 

- ha ett 20-tal någorlunda väl skilda lokaler antecknats, samtliga under högsta 

kustlinjen. Vid den undersökning, som HALDEN (1921 ) underkastat Västerbottens 

skalgrusförekomster, . har han konstaterat förekomsten av en speciell, kalkkrävande 

eller kalkgynnad vegetation i anslutning till dessa skalgrusanhopningar. Vid fyra 

(möjligen fem) av dessa växer Aconitum. Detta ger anledning att förklara om ej 

alla förekomsterna i denna exklav så dock sannolikt åtskilliga på samma sätt . 

Huruvida ett samband kan konstateras mellan Aconitum-förekomster och den på 

vissa ställen i Västerbotten anträffade urkalken (GAVELIN 1942 s .  94) med dess 

eventuella morän, är obekant. - Frågan om att förklara uppkomsten av exklaven 
som helhet måste lämnas obesvarad. De låga nivåerna för dessa lokaler (den lägsta 

på 24-28 m ö. h. enligt HALDEN 1921 s. 11)  visa emellertid att en spridning åt

minstone till de lägre lokalerna måste ha skett under jämförelsevis sen tid, i flera 
fall avgjort efter den postglaciala värmetidens slut. Det är alltså här ej fråga om 

1 Riksskogstaxeringens uppgifter om Aconitum NV om Rättvik och SV om Bollnäs äro med 
största sannolikhet felaktiga. Rättvikförekomsten, exakt angiven i provyteprotokollet, har jag för
gäves eftersökt . 
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Fig. 8. Dödismoränens utbred
ning i Nordsverige visar en 
koncentration till södra Härje
dalen och nordvästra Dalarna 
samt till vissa trakter av Lapp
land. Dess i regel grovkorniga 
och näringsfattiga material 
undvikes av de högörtrika 
granskogarna (jfr pi. 5) . Efter 
LUNDQVIST 1 943. 
Abb. 8. Die Verbreitung der Totais
moränen in Nordschweden zeigt eine 
Konzentration auf Siid-Härjeda.len 
und Nordwest-Dalarna sowie auf ge
wisse Gegenden von Lappland. Ihr 
in der Regel grobkörniges und nahr
ungsarmes Material wird von den 
hochstaudenreichen Fichtenwäldern 
gernieden (vgl. PI. 5). Nach LUND
QVIsT 1943. 

några förekmnster av reliktnatur från perioder med avsevärt annorlunda klinlat 

än det nuvarande. 
Utbredningskartan visar även en avskild lokalanhopning i sydöstra delen av 

Älvdalens socken i Dalarna utmed Dalälven och öster därom. Skogen består här 

huvudsakligen av gran- eller barrblandskog (HESSELMAN 1935 kartan) .  Topogra

fien påminner om >>Västernorrlands rutplatåland>> (8. DE GEER 1926 s .  132 ) .  Så

lunda är >>Älvdalens rutplatåland särdeles starkt utpräglat, smaldaligt och jäm

förelsevis lokalt begränsat>> (op. c . ) .  Denna exklav är skild från fjällförekomsterna 
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Aconitu m septentrionale 
i Västerbottens län 

@ lokaler enligt riksskogstaxeringens prov -
yteprotoko/1 

• övriga kända lokaler 
__ / barrskogsgränsen (generaliserad) 
�gränsen mellan fjällkedjons bergarter och 
� urberget i öster (generaliserad) 

Fig. 9. A conitum septentrionale visar en kraftig frekvensminskning vid gränsen mellan fjällkedjans · 
i regel näringsrika bergarter - jämte autokton kambrosilur - och urberget i öster. 
Abb. 9. Aconitum septentrionale zeigt eine kräftige Frequenzverminderung an der Grenze zwischen den in der Regel 
nahrungsreichen Gesteinsarten der Gebirgskette - unter Einschluss des autochtonen Kambrosilurs - und dem Urge
stein im Osten. Die grossen Punkte bezeichnen Fundorte nach dem statistischen Material der Reichswaldabschätzung 
und die kleinen alle iibrigen bekannten Fundstellen. 

i väster av en några mil bred, ömsom tallbevuxen, ömsom myr�änt terräng på den 
plana dalasandstenen. Ä ven i norr utbreda sig vidsträckta marker med delvis 

liknande topografi och vegetation (obs. de stora tallområdena i Lillhärdal, Sveg

nl. fl. Härjedalssocknar) .  De lösa jordarterna, över stora · vidder bestående av 
blandat sandstens- och porfyrmaterial, kännetecknas dessutom av mycket låg 

kalkverkan (TAMM 1921 s. 110 ) .  Överensstämmelsen mellan områdena med över
vägande tall på barrskogskartan ( HEssELMAN 1935 ), utmärkande för stormhatten 

ogynnsamma skogstyper, och luckorna i Aconitum-utbredningen är påfallande 

(se pl. 2 och 5 B ) .  - En jämförelse med G. LUNDQVISTS karta (1942 s. 124) över 

den s. k. dödismoränens utbredning i Norrland och Dalarna (se fig. 8) ger såväl för 

Aconitum som Lactuca alpina samma resultat. 
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Fig. l l .  Digitalis purpu1·ea L. i Norge. Östgrän
sen för Digitalis och västgränsen för Aconitum -

nära nog sammanfallande - äro klimatiskt be
tingade utbredningsgränser. Ur DEGELIUS 1935 
(efter HOLMBOE ). 
Abb. 1 1 .  Digitalis pwrpurea L.  in Norwegen. Die Ost
grenze von Digitalis und die Westgrenze von Aconitum, 
die beinahe zusammenfallen, sind klimatisch bedingte 
Verbreitungsgrenzen. Aus DEGELIUS 1935 (nach HOLJ\1-
BOE).  
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Av det ovan sagda framgår vilken stor betydelse vattendragen och terrängens 

och markens beskaffenhet ha för stormhattens utbredning. Det regionala klimatets 

roll i det svenska utbredningsområdet synes vara av mera indirekt betydelse så

tillvida, att det bidrar att påverka skogstypsbildningen i viss riktning och utgör 

en av förutsättningarna för uppkomsten av ett gynnsamt mikroklimat. Vad fjäll

växter i skogslandet i allmänhet beträffar fastslår SERNANDER (1899 s. 49 ) ,  >>att 

i de medelskandinaviska fjälltrakterna endast sällan klimatiska förhållanden direkt 

utesluta dem från de lägre regionerna>>. Tydligt är ätt Aconitum ej på alla håll 
nått den gräns, som klimatet i stort sätter för den i Sverige. Utgående från sprid

ningscentrum längs fjällkedjan har Aconitum, gynnad eller n;tissgynnad av olika 

topografisk-edafiska faktorer, utbrett sig mer eller mindre långt. Liksom fallet 

måste anses vara med Lactuca alpina (jfr s. 18) har Aconitum i denna sin spridning 

varit utsatt för en >>filtrering>> av sina spridningsenheter: de relativt tunga, för 

långflykt helt otjänliga fröna. Denna >>filtrerande>> faktor - vidsträckta tallskogar 
och myrmarker - har verkat kraftigare för en växt med så dålig långspridnings

förmåga som utmärker Aconitum i jämförelse med Lactuca alpina. Resultatet har 

blivit den säregna utbredning, av vilken pl. 2 ger en grov bild. 

Beträffande Aconitum-utbredning�n i N o r g e (se fig. lO) har dess utsträckning 

längs fjällkedjan ovan flyktigt berörts (s. 29) .  Om artens norska förekomst i övrigt 

må ytterligare några summariska iakttagelser här anföras. Flerstädes når den 
nedanför den subalpina regionen och synes i detta avseende vara mera tolerant än 

Lactuca alpina. I motsats till denna förekommer den sålunda allmänt på lägre ni
·
våer åtminstone i vissa av Östlandets dalar (jfr s. 26) .  Karakteristisk är den 
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kraftiga luxurieringen på J\-Ijösensiluren - en motsvarighet till det rikliga uppträ

dandet på siluren kring Jämtlands Storsjö .  
Uppträdandet längs kusterna är intressant. I söder når Aconitum ända ut  till 

havet i Vestfold och Telemark men lämnar kustlandet vid trakten av Kragerö. 
Den är sålunda ej känd från Aust- och Vestagder san1t Rogaland, d. v. s. sydväst 

on1 en linje ungefär Kragerö-Röldal. På Vestlande·� löper gränsen på 6 a 9 mils 

avstånd från kusten. Aconitum finns sålunda endas·� i de inre delarna av Har
danger-, Sogne- , Nord- , Norddals-, Romsdals- och Sundalsfjordarna. :Först norr 

on1 Trondheimsfjorden går gränsen ut mot havet. Denna gräns är ett exempel 

på den växtgeografiska skiljelinje, som i olika variationer löper fram i dessa trakter, 

skiljande den klart oceaniskt betonade floran från den suboceaniska1 eller mer eller 

mindre kontinentala. Här föreligger en i sina huvuddrag klimatiskt betingad 

gräns. Granen visar sig i viss mån uppträda på samma sätt som Aconitum: flyr 
kusten i Sydnorge och når den ånyo i Tröndelag (GELTING hos LINDQUIST 1948 

s. 263 ) .  En omvänd bild visa flera karterade arter. De vackraste exemplen äro 

kanske HoLMBOEs kartor över Ilex och Digitalis i Norge (1913 resp. 1928) .  Ilex 

torde ej möta Aconitum någonstans, ehuru avståndet mellan deras inre resp. yttre 

förekomster ej är stort. Däremot sammanfalla motsvarande utbredningsgränser 

för Digita-lis (fig. 11) och Aconiturn (fig. 10) ganska väl. De mötas inom ett smalt 

bälte i de inre delarna av de stora Vestlandsfjordarna. Deras möte - de förekomma 
i växtsamhällen av snarlik art - beskrives bl. a. från Ulvik i inre Hardanger 

(SELLAND 1907 s .  9 )  och Norddal i Söndmöre (0. DAHL 1895 s. 27 ) .  HOLMBOE fram

håller (1928 s. 231 ff. )  betydelsen av V estlandets milda vintrar för Digitalis och fin

ner sålunda att det sannolikt är vinterkölden, som sätter gränsen mot öster. Han 

framhåller överensstämmelsen mellan denna och en januariisoterm någonstans 

mellan värdena -1 o och -2° (MOHNS 1921 till havsnivån reducerade värden ! ) .  
:För stormhattens vidkommande måste andra, snarare motsatta orsaker föreligga. 

Stormhattens västgräns (norr om Rogaland) sammanfaller ungefär med januari
isotermen för 0° (reducerat värde hos MoHN 1921 pl. 2 )  och dessutom ungefär med 

kurvan för 100 fros_tdagar per år (BERGERON hos ÅHLMANN 1943 s. 89) .  Det at

lantiska klimatets andra karakteristikum, svala somrar, kan knappast utgöra 

något hinder för att Aconitum skulle kunna gå ut i kustlandet, vilket bl. a. Lact�tca 

alpina gör. 

De ö s t f e n n o s k a n d i s k a  A co n i t u m-f ö r e k o m s t e r n a  utgöra en direkt fort

sättning på det stora kontinentaleurasiatiska utbredningsområdet (HULTEN 1937 

pl. 34) . LINKOLA har 1932 s. 81 publicerat en utbredningskarta för Aconitum i 

östra Fennoskandia, på villren artens i olika trakter skiftande ymnighet framställts 

med hjälp av olika prickstorlekar. :Frånsett denna instruktiva detalj har den östra 

utbredningsbilden på pl. 2 närmast blivit en kopia av LINKOLAs karta. Den ryska 

utbredningens västgräns sydöst om Pinska viken har hä1ntats ur karta hos ZINZER

LING 1934. 

1 Dessa benämningar användas för att förhindra förväxlingar med A. BLYTTs atlantiska resp. 
subatlantiska artgrupper. 
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Från en bred front (Vita havet-Onega-Ladoga) forma de sig till lob- eller 
kilformade utskott längs lämpliga spridningsvägar in i en i övrigt ej så gynnsam 

miljö. Dessa förposter gruppera sig längs Vita havets norra och västra kuster, i 

den nordväst-sydöstligt utsträckta topografien nordväst om Onega och i Ladoga

Karelen (nordväst om Ladoga) .  Åtminstone i sistnämnda trakt är stormhatten 

rent av en karaktärsväxt som sätter sin prägel på de därstädes delvis vanliga hög
örtrika skogarna (LINKOLA 1916 s. 97 ff. ) .  

Den rika floran i Ladoga-Karelen har i botanisk litteratur (LINKOLA 1916, 

KOTILAINEN 1930 m. fl. ) ansetts förorsakad av vissa näringsrika bergarter inom 

området och av. dessa bildade lösa jordarter. Gentemot detta har BRENNER (1930 

s. 19) hävdat, att de lösa jordarternas kallrhalt ej står i proportion till berggrundens. 

A v en serie jordprov från A conitum-skogar kunde BRENNER konstatera: >>In kei

nenl Falle konute im Boden Kalkkarbonat nachgewiesen werden. >> Men >>Das Bo

denprofil zeigt nicht die gewöhnliche Podsolierung, sondern stellt eine ziemlich 

typische Braunerde dar>> (op. c. s.  71-72) .  Denna likväl goda jordmån skulle ha 

uppstått antingen tack vare framsipprande, svagt kalkhaltigt vatten eller genom 

en åv vegetationen själv (t. ex. fallförna från Alnus incana) åstadkommen kalk
anrikning (jfr HESSELMAN 1926 s. 225 ) .  Hur det än må förhålla sig med kalkens 

ursprung och sätt att uppträda i Ladoga-Karelen, är det dock ett faktum, att detta 

område erbjuder ett stort antal kalkgynnade eller kalkfordrande arter lämpliga 
ståndorter (jfr KoTILAINEN 1930) .  Av dessa äro många att anse som nordliga 

(eller >>boreala>> i KoTILAINENs mening 1930 s. 11) .  Och då de nordliga arterna till 

största delen äro kalkgynnade eller kalkfordrande, har man häri enligt KoTILAINEN 

(1930 s. 67)  att söka huvudorsaken till det jämförelsevis sydliga och ofta isolerade 

uppträdandet i Ladoga-Karelen. Härtill bidrar ej så mycket Ladogas maritimi

serande inflytande men väl den genom närvaron av stora myrlänta områden ökade 

humiditeten och det avsevärda och länge liggande snötäcket - jfr Lactuca alpina 
vid limes norrlandicus (fig. 6 c) - i den brutna terrängen (op. c. s. 77 ) .  

Inverkan av den sen- och postglaciala utvecklings:historien på växtvärldens 

spridningsmöjligheter har för Karelska näsets vidkommande senast behandlats 

av HrrTONEN (1946) .  Aconitum räknas till de östliga invandrarna. De sydligaste 

förekomsterna skulle vara resultat av en tidig invandring söder om I.adoga, de 

övriga av en spridning norr därom (op. c. s. 180 karta 118 och 125 ) .  Resultaten av 

KOTILAINENS undersökning över de nordliga (>>boreala>>) mossornas förekomst och 
historia i Ladoga-Karelen (1930 s .  109 ff. )  visa även på en östlig invandringsväg 

o ch en hög ålder för den därstädes förekommande nordliga fanerogamfbran. Vad 
.A..conitum beträffar ligga utbredningsförhållandena något annorlunda till. Skill

naden synes emellertid huvudsakligen bestå däri, att Aconitum ej såsom de av 

KoTILAINEN behandlade nordliga mossorna förmått sprida sig in i den nordienno

skandiska fjällvärlden i norr (se även kap. IV) - oavsett om detta här skett från 
öster eller från istidsrefugier i norr eller väster. Den har dock för sin existens i 

Ladoga-Karelen att tacka i stort sett samma faktorer - såväl historiska, edafiska 

som klimatiska - som de nordliga mossorna. 
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Stormhattens utbredningshistoria i Ladogatrakten får sålunda tänkas på unge

fär följande sätt. Från förekomster utanför inlandsisen spred den sig längs lämp

liga vägar mot väster och nådde troligen snart (tidig Yoldia-tid� ) i huvudsak de 
positioner den delvis f. n. innehar. Denna spridning skedde förmodligen innan vege

tationen i övrigt hann bli så sluten, att den allvarligt hindrade framryckningen. 

När så ytterligare land frilades resp. höjde sig ur havet och klimatförbättringen 

påskyndades efter Salpausselkä-stadierna, skogkläddes omedelbart de områden, 

som ej kommo att upptagas av sjöar. Markbeskaffenheten var i regel ej gynnsam 

för Aconitum. Stormhattens för långspridning olämpliga frön kunde ej sprida sig 

över de vattenytor eller nyblivna landpartier, som skilde de ovannämnda bergs

trakterna med Lactuca alpina från Aconitum-bestånden längre österut. 

Aconitum i Onega-området sammanfaller · i stort till sin utbredning med den 

bördiga markens förekomst, som den framställts av LINKOLA (1918) på en karta 

över j ordmånens bördighet i Östkarelen och Kola, grundad på vegetationens sam

mansättning. En ytterligare spridning mot norr och väster från dessa näringsrika 

trakter nordväst om Onega har försvårats eller förhindrats av ogynnsamma ter

räng- och markförhållanden. En påtaglig förändring av floran över huvud äger 

här rum (jfr KALELA 1943 s. 46) .  

En märklig anhopning av Aconitum-förekomster synes ligga i Ponojtrakten i 

östligaste Kola. Detta torde förorsakas dels av områdets läge vid Vitahavsmyn

ningens smalaste parti, dels av en där gynnsam terräng- och markbeskaffenhet. 

Goda möjligheter anses därför här ha förefunnits för en spridning av icke blott 
en tundra- utan även en skogsflora från norra Ryssland till Kolahalvön (KALELA 
1943 s. 47 ) .  Från Ponoj har Aconitum liksom övriga österifrån komna skogslands

växter (op. c. s.  48) vandrat längs Kolahalvöns sydkust västerut ooh nått Kantalah

titrakten, varifrån en ytterligare spridning västerut hindrats av ogynnsamma 

topografiska och edafiska förhållanden. - Den gamla uppgiften från LAESTADIUS 

(1839 s. 210) om Aconitum i Enontekis lappmark är felaktig. Originaltexten har 

feltolkats på grund av ett smärre tryckfel, och lokaluppgiften har flera gånger 

citerats i senare litteratur. 

Som sammanfattning kan sägas, att gränsen för stormhattens spridning i Öst

fennoskandia - åtminstone i dess mellersta och södra delar - tidigt sattes av 
historiska och edafiska faktorer. 



45 

Ranunculus platanifolius. 

Ranunculus platanifoli�ts sprides med sina små frukter (karpeller) .  De lossna 

successivt efter mognaden och hamna i växtens omedelbara närhet. Spridning över 

· något längre sträckor måste liksom för Aconitum ske med vatten, sannolikt huvud
sakligen vid snösmältningen. Man synes emellertid ej helt kunna bortse från möj 

ligheten av zoochor, då närmast endozoochor, fröspridning. Sålunda har man 

några enstaka gånger funnit grobara Ranunculus-frön (dock ej av R. platanifolius) 

i fågelmagar, t. ex. hos ripa (HOLMBOE 1900 S. 313) och kråka (HEINTZE 1917 s. 

231 ff. ) .  

Å v d e  subalpina högörter, som här behandlas, är R .  platanifolius den som har 

den mest begränsade utbredningen (se fig. 12 o. pl. 3 ) .  Den följer fjällkedjan från 

södra Norge till Lerskardalen1 (lat. 66° 4 ' )  i Korgens hd i Nordland på västra och 

till gränstrakterna mellan Jämtland och Lappland (lat. 64 o 50') på den östra sidan 

av Skanderna. Helt isolerad från detta utbredningsområde växer den vid Lang

strandbukten (lat. 70° 41') på Söröya i västra Finnmarken (NORMAN 1894-1901 I 
s. 48; O. DAHL 1934 s. 127) .  En härvidlag snarlik utbredningstyp har Nigritella nigra 

(HOLMBOE 1936 karta s. 209 ) .  WARLENBERGs lokal >>Saltdalen>> (Fl. Svec. I (1824) 

s .  359) har aldrig senare verifierats. Utanför fjällkedjan går R. platanifolius på Öst

landet ned till Nordmarken vid Oslo (LUND 1846 s. 113 )  och Börlandet men når ej 

fram till Skagerackkusten. Den synes sålunda vara bunden till höjdområden eller 

deras närmaste omgivningar. På Vestiandet går arten här och var ut till havet, 
t. ex. Lifjell vid Sognefjordens mynning (Å. BLYTT 1861-76 s. 929).  Den svenska 

utbredningen, som är en direkt fortsättning av den vidsträcktare norska, är även 
begränsad till fjällkedjan eller till höjdområden i dess omedelbara närhet. I artens 

uppträdande kan man sålunda skönja ett drag, som i större eller mindre utsträck

ning är gemensamt för alla de fyra här behandlade arterna, nämligen e tt krav på 

en viss humiditet. I nederbördsfattigare trakter såsom i norska Östlandet, uppnås 

denna först på högre nivåer (jfr Lactuca alpina s. 26) .  

För att rätt to�a artens totalutbredning i Skandinavien 1nåste först vissa 

fakta konstateras. Den nordiska förekomsten är vitt avskild från utbredningen 

i mellan- och sydeuropeiska bergstrakter, där även den närstående arten R. aconiti

folius L. finns (REGI III s. 576) .  F. ö. saknas R. platanifolius såväl i Asien som Ame

rika. Arten är alltså liksom Lactuca alpina endemisk för Europa och uppträder 

där i två vitt skilda huvudutbredningsområden. De nordiskf}r utbredningsområdena 
- det stora i söder och det obetydliga i norr på Söröya - stå i omedelbar anslut

ning till de som istidsrefugier ansedda kustområdena vid Möre och vissa delar av 

Finnmarken (kartor hos NORDHAGEN 1935 o. 1936 b) .  Med den kännedom, vi nu
mera ha om klimat- och vegetationsutvecklingen under sen- och postglacial tid, 

1 Denna lokal (ur O. DAHL 1 9 1 2  s. 7 och 1 6 1 )  synes aldrig vara bekräftad efter MoES och M. N. 
BLYTTS fynd, Om den är felaktig, ligger den nordligaste kända fyndorten vid Börja i Velfjord hd 
(lat. 65° 2 8') . 
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Fig. 1 2. 
Ranunculus platanifolius 

i Norge. 
Ur �Maps of Distribution of Norwegian Plants•> 
av J. LID, K. F.�GRI och R. NORDHAGEN (opubL) 
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synes ett antagande av åtminstone tvenne istidsöverlevande R. platanifolius - popula

tioner vara ofrånk01nligt. F. ö. håller bl. a. NANNFELDT (1935 s. 79) för troligt, 

att den obetydliga grupp, som samtidigt är både alpin (d. v. s. representerad även 

i Alperna m. m. )  och sydlig (vad Skanderna beträffar) och till vilken TENGWALL 
(1913) och NANNFELDT (1935) något oegentligt räkna R. platanifolius, överlevat 

den senaste nedisningen på norska Vestlandet. . 
Den ringa eller obefintliga spridningskraft, som den nordliga populationen ut

vecklat j ämförd med den sydliga stammens, är anmärkningsvärd. Sannolikt ligger 

förklaringen till denna disproportion däri, att den nordliga R. platanifolius - po

pulationen varit hårt trängd av inlandsisen eller av ogynnsamma förhållanden, 
som förorsakats av denna. Förekomsten faller sålunda inom eller på gränsen till 

området för den nordliga refugietypen, EILIF DAHLs >>area of tundra refuges>> (1946 

fig. 5 ) ,  med ett kontinental-arktiskt kliinat och en speciell, härdig flora. Detta 

kan ha lett till ett så starkt utarmande av anlag, att när isen väl försvunnit, inga 

möjligheter längre funnos för sådana anlagskombinationer, som kunde ha resul
terat i en effektivare spridning. En betydligt mera >>rigid>> typ (HULTEN 1937 s. 22)  

har under ut-vecklingens gång uppstått i norr än i söder. 

R. platanifolius är alltså en .bicentrisk art, ehuru dess bicentricitet är av ganska 

anmärkningsvärt slag. Det märkliga ligger icke så mycket i att de båda centra 

äro så olika stora utan däri att R. platanifolius är en subalpin art, vars spridning 

ej gärna kan ha hindrats av den postglaciala värmetidens i avsevärd grad skog

klä,dda Tröndelag-jämtländska fjäll (jfr SMITH 1920 s. 120 ff. ) ,  och däri att den 

likYäl ej förmått sprida sig längre. Den tid som stått växtvärlden till förfo

gande för att sprida sig efter landisens försvinnande har ej räckt till för R. pla

tanifolius att utbreda sig längre mot norr och eventuellt åstadkomma en sam

mansmältning av de sydliga och nordliga populationerna, ett stadium vilket de 

ubjkvisita fjällväxterna redan uppnått. Bortsett från artens nordcentrum liknar 

utbredningsbilden mest kartan för Pedicularis Oederi av de sydliga fjällväxter, 

sora hittills studerats och kartlagts (se NORDHAGEN 1931 fig. 6 o. LAGERBERG 

1940 fig. 5 ) .  Om det nu för sådana sydliga arter, som äro av alpin karaktär, 

kan antas, att historiska orsaker ligga till grund för deras nuvarande utbredning, 

finnes intet skäl för att på R. platanifolius tillämpa andra förklaringar. 

I stora drag föreligger en överensstämmelse mellan kartbilderna för R. platani

foUus och Aconitum. Båda ha de överlevat senaste nedisningen på ett eller flera 

Ve8tlandsrefugier. Därifrån ha de båda spritt sig åt flera håll till likadana stånd

orter utefter samma vägar. Aconitum har nått längst, den har varit minst >>rigid>> 

eller haft diasporer, som varit något effektivare. Lactuca alpina, för vilken ett is

tidsöverlevande vid atlantkusten är sannolikt, har en avsevärt ändamålsenligare 
spridningsenhet. Följden har också blivit ett vida större utbredningsområde, för 

vilket klimatet i vissa delar satt en gräns. Jfr fig. 15 s. 62.  

A v det ovannämnda framgår bl.  a.  att man för de nordiska växter, som över

levat senaste nedisningen på refugier utmed atlantkusten, kan anta följande fak
torer som bestämmande för deras utbredningsmöjligheter efter isens försvinnande: 



48 

l .  Graden av isolering under nedisningen och därav följande utarmning av arvs

anlag rned betydelse för förökning och spridning. 

2. Graden av effektivitet hos spridningsenheterna. 
3. Frekvensen av lämpliga ståndorter i det land, som klimatet tillåter växterna att 

kolonisera. 

Polygonatum, verticillatum,. 

En utbredningstyp av delvis annat slag än de föregående visar P. verticillatum. 

Denna växt är mera överensstämmande med ovannämnda arter vad den hygriska 

än den termiska klimatfaktorn beträffar. Förutom i den nordiska fjällv-ärlden 

växer P. verticillatum i sydvästra Skandinavien, i Östersjöns södra kustområ�en 
(bl. a. ABROMEIT 1898-1940 s. 1116) - med avbrott i Mecklenburg och Vorpom

mern - upp till Lettland\ i Nordengland och östra Skottland (BENTHAl\f & Hoo

KER 1945 s. 474),  Pyreneerna, Apenninerna, centralfranska bergen, Ardennerna

Vogeserna-Jurar--Alperna (OOSTE 1906 s. 352 , HEGI 2. uppl. II s. 343) - balkan

bergen utom Grekland (HAYEK 1933 s. 97) ,  Mittelgebirge (REGI l. c. ) och österut 

över Sudeterna till Karpaterna (SZAFER 1930 s. 44) ,  Kaukasus, :Mindre Asien och 

indiska Himalaya (Flora URSS IV s. 459 ) .  P. verticillatum saknas i övriga Asien 
uppgiften Japan-Kina - området i Flora URSS l. c. kan bero på en förväxling med 
närstående arter - liksom i Nordamerika. Det föreligger alltså ett avsevärt, en

dast genom relativt obetydliga luckor splittrat utbredningsområde inom vissa 

europeiska och angränsande asiatiska områden. Medan vi i Norden räkna P. verti

cillatum som en atlantiskt betonad art, uppfattar man den i Mellaneuropa som 

montan (WANGERIN 1919 s. 48 m. fl. ) .  (En art som Erica Tetralix är däremot i 

båda fallen av atlantisk karaktär; jfr karta hos CzECZOTT 1926. ) Detta visar, att 

det ej är det oceaniska klimatet i och för sig (jämte den härav befordrade torv

bildningen) utan humiditeten - en viss ständig fuktighet - som är avgörande för 
artens totalutbredning. En relativt hög humiditet är ett gemensamt karakteris ti

kum för alla dessa i övrigt så olikartade trakter. Men äv en en klimathistorisk 

faktor torde ha spelat roll för den nuvarande utbredningen söder om Östersjön. 

De påfallande talrika förekomsterna av montana arter i West- och Ostpreussen 

och angränsande områden � skilda av det svagt kontinentala östtyska och central

polska låglandet (jfr OzECZOTT 1926 fig. 6) från utbredningen i .Mittelgebirge och 

Karpaterna - äro enligt WANGERIN (1919 s. 85) >mur Reste einer ehemaligen weiter 

reichenden und mehr zusammenhängenden Verbreitung>>. I sitt arbete om >>bergs

elementen i den polska låglandsfloran>> söker SzAFER (1930) närmare precisera · de 

utvecklingshistoriska sammanhangen. (Frekvensen av montana arter i Polen 

framgår av fig. 19 och utbredningen av P. verticillatum av fig. 11. )  Låglandsföre
komsterna för P. verticillatum skulle enligt SZAFER utgöra spridda rester av ·relikt-

1 Lokalerna i det sydbaltiska området ha på pl. 4 inlagts efter ABROMEIT (l 898-1940 s . l l l 6 ff . )  
och SzAFERS karta ( 1930 s .  44)  samt kompletterats av prof. E .  HuLTEN. 
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natur efter en subalpint betonad skogs- och lundvegetation (op. c. s. 133 ) ,  som 

under ett subarktiskt klimatskede utbrett sig från de mellaneuropeiska bergsked

jorna över lågländerna i norr (op. c. s. 143) .  Det förefaller sannolikt, att utbred

ningen i sydvästra N orden måste ses ur samma utvecklingshistoriska synvinkel. 
Ytterligare en olikhet mot de förut behandlade arterna ligger i den helt annor

lunda utbildade spridningsbiologien hos P. verticillatum. Spridningsenheten ut

göres av den saftiga bärfrukten. Denna förtäres av fåglar, som därigenom sprida 

de genom tarmkanalen passerade fröna. De fåglar, som av HEI�TZE uppges komma 

ifråga, äro björk- och koltrastar (1916 s. 499) och skata (1917 s. 214). P. 'VeTticilla

tum är alltså en endozoochor. 
I Norge förekommer arten från sydkusten till trakten av Tromsö (lat. 69° 36' ;  

NoRMAN 1894-1901 I s .  1066-67 II s .  515) .  I Sverige går den från södra Skåne 

till Torne träsks norra strand (lat. 68° 28') .  Den danska utbredningen, kartlagd 

och kommenterad av K. JESSEN (1935 fig. 14 o. s. 87 ff. ) ,  är begränsad till det eu
trofa och relativt skogrika östra Jylland och Fyens och Själlands nordöstra delar. 

Den saknas på det näringsfattiga Västjylland och likaså på Laaland, Falster, 

Bornholm m. fl. danska öar. 
I det n o r s k a  u t b r e d n i ng s o m r å de t  (fig. 13) är den mer eller mindre bunden 

till fjällkedjan, där den förekommer på goda jordar oftast tillsammans med en eller 

flera av de ovan behandlade tre högörterna. Den går emellertid även ned i låg
landet - i större utsträckning än de tre andra arterna - och förekommer i havets 

omedelbara närhet såväl på sydöst- ,  syd- och västkusten som på det nordanfjällska 

Norges kust. Den flyr sålunda ej ens det extremaste atlantiska klimatet varken i 
söder eller norr. Artens i Skandinavien påtagligt västliga karaktär framgår ej så 

tydligt i Norge uton1 längst i norr. Här kilar den ut mot havet i Tromsö trakten . .  
Med kännedorn om artens starkt västliga tendens i övrigt, redan påpekad av 
WARLENBERG (1812 s. XVII o .  LVII) ,  framstår denna gräns som i huvudsak 

klimat betingad. 

I S ver ige  (pi. 4) visar sig den västliga tendensen i hela utbredningsområdet. 

Arten når på intet ställe ned till den svenska östkusten, Skåne undantaget. Ut

bredningen i Sydsverige har kartlagts av HÅRD AV SEGERSTAD (1924 fig. 252 ) .  

Av de  arter, som vad totalutbredningen beträffar närmast överensstämma 1ned P. 

verticillatum, äro Erica Tetralix och N arthecium ossifrag'ltm mest kända. Ekologiskt 

äro de dock starkt avvikande. Under det att dessa äro oligotrofväxter, är P. verti

cillatum en eutrof art och som sådan synbarligen den enda bland de klart sub

oceaniska arterna. Mot denna bakgrund får man se det på utbredningskartan 
iakttagbara förhållandet, att P. verticillatum kunnat sprida sig längre in i de väst

gö tska och skånska eutrofområdena än vad de suboceaniska oligotrofväxterna 

förmått. Vad Västergötland beträffar kan man emellertid konstatera en ·viss b

kalisering till sluttningarna av Billingen och de andra västgötabergen. Det är 
tydligt att detta även står i samband med det suboceaniska klimatets verkningar 

långt in i Västergötland just på dessa höjder (jfr den kraftiga mossevälvning som 
GRANLUND här konstaterat /1932 fig. 41 o. 44/) . Som en följd av eutrofien hos P. 

4 - 48841 Magnus Fries 



Fig. 13 .  
Polygonatum verticillatum 

i Norge. 

Ur •>Maps of Distribution of Norwegian Plantso 
av J. LID, K. F}EGRI och R. NORDHAGEN (opubl.) 



51 

verticillat1.tm komn1er också ett uttunnande av fyndorterna i oligotrofområdena i 

västra och östra Småland på ömse sidor om grönstensstråket (jfr HÅRD A v SE

GERSTAD 1924 fig. 1 ) ,  d. v .  s .  just de områden där Erica och Nartheci1.tm äro som 

vanligast. Förutom från västgötasiluren äro lokaluppgifterna många från den 

söder därom belägna brutna terrängen (Borås- och Ulricehamnstrakten) med 

kalkförande morän (jfr fig. 14 och G. LUNDQVISTS karta över kalk- och järnsedi
ment i Sydsverige 1925 s. 117 ) .  I det så rikt facetterade Skåne skulle en special

undersökning över artens förhållande till humiditet och jordmån vara intressant 

och givande. Det.ta faller emellertid inom undersökningen >>Skånes flora>>, som ut

föres vid Lunds botaniska institution. Å ven av denna utbredningskartas för sådant 

ända1nål alltför obetydliga skala fra1ngår, att i det humida norra Skåne (karta hos 

BERGSTEN 1945 s. 41 o. EKsTRÖM 1940 s. 46) är P. verticillatum sparsamt förekom
mande, medan den uppträder som rikligast i detta områdes utkanter mot de mindre 

humida n1en näringsrikare trakterna i huvudsak söder därom . .Att lokalfrekven

sen avtar mot sydvästra Skåne får emellertid ej endast ses mot bakgrunden av 

den mot sydväst minskande humiditeten. Orsaken härtill får till största delen 
sökas i den omfattande uppodlingen av denna trakt av Skåne - liksom fallet är 

på Själland. I Bohusläns kustland saknas P. verticillatum helt, och i Halland är 

den sällsynt. Detta torde i någon mån bero på den mot kusten avtagande neder

börden men framför allt på ogynnsammare topografiska och lokala förhållanden. 

Den kraftiga uppodlingen och skogsskövlingen ha här liksom i Skåne och Dan
Inark gått hårt fram över lundvegetationen. 

Det syd västsvenska utbredningsområdet övergår i det norra efter en sannolikt 

fullt riktig lucka i sydvästra Värmland. P. verticillatum saknas eller är sällsynt i 
motsvarande norska gränsområden. Därifrån och n orrut är dess västliga karaktär 

påtaglig genom hela landet. Utefter fjällkedjan blir den mot norr alltmer sällsynt. 

Därifrån sträcker den sig ner i skogslandet olika långt i olika trakter. I Svealands 

skogsområden håller den sig i de maritimt påverkade delarna av Värmland och 

sydvästra Dalarna. Vid en jämförelse med SJÖRS' instruktiva nederbördskarta 
över Bergslagen (1948 s. 26) visar lokalfördelningen en överensstämmelse med om

råden med en årlig nederbörd på 700 mm eller däröver. Då det här rör sig om re

lativt högt belägna trakter, bör humiditeten där vara ganska avsevärd (jfr HESSEL

MANs humiditetskarta 1932 s. 533) .  I Härjedalen och Hälsingland är den sällsynt 

utanför fjällvärlden. I mellersta Norrland - i höjd med >>Trondheim district>> 
(HOLMBOE 1937)  - når den som längst ned i skogsområdet (till Stöde i Medelpad) .  

I Lappland går utbredningsområdet ej  alls så östligt. I området öster om fjäll
formationerna missgynnas P. verticillatum av de där förekommande näringsfattiga 

j ordarterna och det lokalkontinentala klimatet. Härvidlag är P. verticillatum mera 

känslig än Lactuca alpina och .Aconitum. En isolerad lokal långt nere i skogslandet 

är därför särskilt märklig: Storbacken l mil söder om Lycksele (her b. L. WAHL

BERG, Umeå) .  Den är synbarligen ett resultat av endozoisk långspridning med 

fåglar. 

Ett mindre gynnsamt regionalklimat inom ett visst område innebär i och för 
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sig intet hinder för att en art skulle kunna växa där. Som den nyssnämnda lokal

uppgiften visar, finns det i regel enstaka edafiskt och mikroklimatiskt lämpliga 

ståndorter. Det är snarare spridningen som försvåras eller omöjliggörs av detta 

ogynnsamma regionalklimat. 

De faktorer, som bestämma dess kar kteristiska, mot öster framskjutna ut

bredning i mellersta Norrland, äro givetvis flera. På tal om Aconitum framhölls 

Trondheimsdistriktets betydelse som spridningscentrum (HOLMBOE 1937 ) .  Även 
Polygonatum-kartan visar samma drag som Aconitum-kartan, ehuru P. verticilla.

tum ej förmått nå kusten av Bottenhavet. En his torisk faktor synes sålunda ha 

medverkat till den koncentration och östliga framstöt, som är utmärkande för P.  

verticillatum i Jämtland-Medelpad. 

Den ovan anförda moränbildningen i området öster om storsjön (s .  34) ger an

ledning anta, att de utvecklingshistoriskt betingade förutsättningarna i viss mån 
kunnat göra sig gällande j ust genom förekomsten av en åtminstone ställvis något 

kalkhaltig morän. På en karta av LUNDQVIsT (1942 b s. 14) - se fig. 14 - över 

recenta och fossila kalkutfällningar i insjöar framgår som väntat en kalkkoncen

tration till jämtlandssiluren. Men den visar också åtskilliga kalkförekomster öster 
därom. Med denna karta, som givetvis är ofullständig men alltså ger en grov upp

fattning om var kalk finns , överensstämmer i stora drag förekomsten av P. verti

cillatum i denna del av Norrland. I samma riktning verkar den obetydliga ehuru 

påtagliga klimatmildring, som betingas av den närbelägna Atlanten och de låga 

jämtlandspassen. 
Orsaken till att P. verticillaturn till skillnad mot de övriga högörterna visar en 

glesprickigare kartbild i N ordskandinavien med vitt utspridda förpostlokaler är 

att söka däri, att arten har en större fordran på vissa edafiska och klimatiska för

hållanden - med andra ord att den här i norr har en snävare ekologisk amplitud. 
Detta ger sig särskilt till känna i de nordligare svenska lappmarkerna, där arten 

återfinnes i speciellt gynnsamma miljöer, t. ex. vid sydberg (TENGWALL 1925 

s. 767 ) .  Det endozoiska, betydligt nyckfullare spridningssättet måste även vara 

en bidragande orsak till den glesare förekomsten men också till uppkomsten av 
åtskilligt isolerade lokaler långt utanför själva utbredningsområdet. Dessa omstän

digheter medföra, att P. verticillatum ej förmår göra sig gällande i konkurrensen 

med de större högörterna och att den ej ens i sin gynnsammaste miljö är e tt så do

minerande inslag i vegetationen som t. ex. Aconitum och Lactuca alpina. Den saknar 
sålunda förn1ågan till ett dominerande massuppträdande, men i gengäld är dess 

>>Spridningsradie>> (term av HEINTZE 1917 s. 229) avsevärd. 

Det har alltså framkommit, att P. verticillatum för sin trivsel är beroende av i 
huvudsak tvenne faktorer: j ämfö r e l s ev i s  h ö g  h u m i d i t e t  o ch g o d  j or d m å n. 

Var och en av dessa faktorer för sig är i regel ej tillfyllest för att åstadkomma lämp

liga ståndortsbetingelser. I de föga humida kalkområdena i Östergötland, Närke 
och Dalarna saknas P. verticillatum. Gränsen för artens totala utbredning synes 

sättas av humiditetsfaktorn. Då emellertid en hög nederbörd genom urlakning 

befordrar podsolering och råhumusbildning (HESSELMAN 1932 s. 544), är utbred-



Fig. 14 .  Utbredningen av kalkhal
tiga sjösediment i Sverige, känne
tecknande för trakter där berg
grunden eller vissa j ordarter äro 
kalkförande. Polygonatum verticil
latum - förekomsterna söder om 
västgötasiluren och öster om j ämt
landssiluren få bl. a. härigenom sin 
förklaring. Ur LuNDQVIsT 1 942. 
Abb. 14. Die Verbreitung von kalkhal· 
tigen seesedimenten in Schweden, die 
fiir Gegenden mit kalkhaltigern Gesteins
untergrund oder ebensolchen Bodenarten 
kennzeichnend sind. Die Vorkommen von 
Polygonatum verticillatum siidlich des Väs
tergötland-Silurs und östlieb des Jämt
land-Silurs erhalten u. a. hierdurch ihre 
Erklärung. Aus LUNDQVIST 1942. 
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ningen ej likformigt fördelad över område med en viss erforderlig nederbörd. I 
vissa starkt humida trakter saknas P. verticillatum eller är avgjort sällsynt (t. ex . 
västra Smålands oligotrofområde) .  Där emellertid områden för hög hun1iditet 

sammanfalla med förekomst av kalkförande berggrund, kalkhaltig morän, skal-
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bankar (jfr BRElEN 1932 s .  190 o.  236) el. dyl . ,  har P. verticillaturn nått sin rikaste 

utbildning (t. ex. vissa delar av Västergötland och centrala Skåne) .  Längs fjäll

kedjan - och även annorstädes - finnas dock trakter där kalk synes saknas men 

arten likväl förekommer. Härvidlag motverkar en viss instabilitet i marken -
förskjutningar och omlagringar särskilt vid snösmältningen - uppkomsten av 

råhumus och podsoljordar . .Att de hydrografiska förhållandena på kalkfria lokaler 
- ytligt, syrerikt grundvatten - kunna verka i samma riktning visas av flera 

iakttagelser i naturen (jfr t. ex. HALDEN 1923 s. 254 ff. ) .  Resultatet har även här 

blivit en markbeskaffenhet som är lämplig för P. verticillatum. 

Humiditetskravet har P. verticillatum gemensamt med de övriga här behand

lade högörterna. Däremot ingår tydligen ej nödvändigtvis en lika lång viloperiod 

(vinterdvala) i artens livsrytm. såtillvida är dess ekologiska amplitud vid, som 
den kan förekomma i trakter med både jämförelsevis lång och kort vegetations

period. 
Även andra av fjällvärldens högörter förekomma i likhet med P. verticillatum 

dessutom i Sydsverige. En tendens till koncentrering till humidare trakter är då 

i en del fall kännetecknande, såsom beträffande t. ex. Trollius och Cirsium he

terophyllum, vilka äro sällsynta eller saknas i de kontinentalaste trakterna av 

Sydsverige. P. verticillatum är den i denna riktning mest utpräglade högörten. 

III. De nordliga högörterna och den sen- och postglaciala 

vegetationsutvecklingen. 

I nordisk växtgeografisk litteratur ha de senaste decennierna ofta diskuterats 

skäl för och emot möjligheten av att en fjällflora skulle ha kunnat överleva åt
minstone den senaste istiden på isfria områden vid atlantkusten. Enligt den upp

fattning, som bl. a. Du RIETZ (1935 b s. 227 ) ,  NANNFELDT {1935 s. 80),  HOLMBOE 
(1937 s. 24) och BJÖRKMAN (1939 s. 220) hävdat och som synes vara på väg att all

mänt antas, skulle den skandinaviska fjällfloran praktiskt taget ej alls ha rekryte
rats av element som invandrat söderifrån. (Möjligheten av en invandring österifrån 

är i detta sammanhang ej aktuell. )  Hur långt denna åsikt får utsträckas även till 
mer eller mindre subalpint betonade arter är ännu ovisst. Härför är bl. a. vår känne

dom mn de edafiska och klimatiska förhållandena på de antagna isfria områdena 
alltför ofullständig. Nyligen har EILIF DAHL (1946) företagit en specialutredning 

härom på meteorologisk och glacialmorfologisk grundval. Han kommer till det re

sultatet, att . >>one may expect that relatively southern types were able to exist even 

in limited refuges on the western coast of Seandinavia and especially in the British 
Isles during the last Ice .Age>> (s .  240 ) .  De arter, som äro aktuella med hänsyn till 

en sydlig invandring, representeras i föreliggande fall av Lactuca alpina och Ranun

cul�ts platanifolius, d. v. s. av sådana arter som dessutom förekomma i de mellan-
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europeiska bergstrakterna (TH. C. E. FRIEs' och TENGWALLs alpina grupp 1913 

s .  323 resp. 1913 s. 260) . Många skäl, både botaniska och kvartärgeologiska, tala 

emot möjligheten av en sydlig invandring såväl för alpina som även subalpina 

arter. Häröver har NANNFELDT lämnat en sammanställning 1935 s. 76 ff; För
utom vissa rent floristiska data, som tyda på >>att vår fjä,llflora intar en själv

ständigare ställning gentemot Alpernas än tidigare antagits>> (N ANNFELDT 194 7 

s. 72 f . ) ,  anföras vissa närmast kvartärgeologiska förhållanden som bevis mot en 

rekrytering från söder. Av dessa framhävas son1 viktigast: l) det hinder som 

havsarmen mellan Yoldiahavet och Västerhavet och den däri direkt kalvande 

isbarriären utgjorde samt 2 )  den efterföljande firnglaciala klimatförbättringen 
med skogsvegetation tätt intill den smältande inlandsisen som resultat. 

Under senare år ha vissa på pollenanalys grundade data framkommit, vilka 

visserligen ej torde inverka på det sagdas tillämplighet på den alpina floran 

men som böra beaktas vid bedömning av subalpint betonade arters spridnings

nlöjligheter. Genon1 studier av senglaciala lagerföljder ha L. v. PosT (se bl. a. 

194 7 s. 206 ff. )  och andra kunnat konstatera förekomsten a v ett i regel kraftigt 

markerat Betula-maximum, bildande en inledande fas till den följande post

glaciala skogsutvecklingen. Denna björkkulmination antas på till synes goda 

grunder vara en synkron lednivå genom Holland-Nordvästtyskland-Danmark
Fennoskandia (v. PosT op. c. s. 208, T. NrLSSON 1948 s. 7 o. Abb. 3 ,  m. fl. ) .  

Den har låtit sig infogas i D E  GEERs geokronologiska tidsskala och därvid be

funnits falla vid eller något före DE GEERS år ± O (ca 6 800 f. l{r. ) ,  d. v. s .  vid 

tiden för bipartitionen i Jämtland (v. PosT op. c. s. 209) .  Detta innebär, att en 

av allt att döma mer eller mindre gles, subarktisk björkskog - tydligen med mer 
eller mindre rikligt tallskogsinslag alltefter skiftande klimat- och markförhål

landen - samtidigt skulle ha existerat över hela den del av Norden, som då 
var isfri, d. v. s. i stort sett allt land utom smärre områden i södra inre Norr

land med angränsande norska områden samt Norrland norr om Jämtland och 

nedanför fjällkedjan (jfr karta av OALDENrus & FROMM 1946 s. 36) .  Den skog, 

som under finiglacial tid följt tätt i isens spår och som ansetts utgöra ett oöver

komligt hinder för en alpin floras spridning norrut, bör rimligtvis ha kunnat 

tillåta en subalpin flora att inom ramen för varje arts spridningsbiologiska möj 

ligheter och edafiska specialkrav förekomma i åtminstone vissa av ifrågava

rande vidsträckta områden. 
Att Aconitum septentrionale, som saknas i de mellaneuropeiska bergen, måste 

räknas till gruppen istidsöverlevande växter har i det föregående påvisats. Poly

gonatum verticillatum - utbredningen i Danmark och södra Sverige har otvivel

aktigt ett sydligt ursprung. Frågan har lämnats öppen, huruvida även de norska 

och de svenska förekomsterna norr om Vänertrakten äro resultat av en sydlig in

vandring eller härstamma från en eller flera istidsöverlevande populationer, även 

om den sistnämnda möjligheten verkar troligast. Att spridningsvägarna i det nord

svenska höglandet för denna så klart västligt tenderande art gått över fjällkedjan i 

riktning mot öster i stället för tvärtorn är höjt över allt tviveL Invandringen skulle 
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åtminstone i norr enligt TENGWALLS uppfattning (1925 s. 764) ,  grundad på studier 

över denna och andra ganska sällsynta arters uppträdande i Sarekororådet (jfr 

s. 52 ) ,  ha ägt rum under den postglaciala värmetidens optimum, då fjällkedjan 

lättare kunde passeras av relativt värmekrävande växter. G. BJÖRKMAN (1939 

s. 216) är av samma mening, ehuru han anser, att en nyrekrytering från väster även 

kan äga rum i våra dagar. 

För Lactuca alpina och Ranunculus platanifolius, vilka båda uppträda även i 

Mellaneuropas bergstrakter, kan man f. n. ej på enbart skogshistoriska grunder 

avvisa möjligheten av en sydlig invandring. De ifrågavarande björkskogarna ( 
under senglacialens slutskede kunna väl tänkas ha härbärgerat en högörtvege-

tation på därför gynnsamma ståndorter, även om spridningen norrut försinkats 
av säkerligen åtskilliga topografiska och edafiska hinder. För en växt med en 

spridningsenhet, som är så lämpad för långflykt som den hårpenselförsedda 

frukten hos Lactuca alpina, torde dock teoretiskt sett ej några större svårig

heter ha existerat att överskrida havsarmar, vattendrag eller i övrigt otjänlig 

terräng. H e l a  u tb r e dning s b i l d e n  i N o r d e n  b å d e  f ö r  L a c t u c a  a l p i n a  

o c h  i ä n  h ö gre  g r a d  f ö r  R a n u n c u l u s  p l a ta n i f o l i u s  - k o n c e nt r a t i o n  

l ä n g s  f j äl lk e d j a n  o ch i s t o r t  s et t  s u c c e s s ivt  av t a g a n d e  f r e k v e n s  

m o t  s ö der  o c h  ö st e r - t al ar d o c k  s t a rk t  e m o t  m öj ligh e t e n  av e n  i n

v a n dring  f r å n  s ö d er. Den västliga tendensen är tydligt n1ärkbar - för 

Lactuca alpina särskilt på den statistiska kartan pl. 5 A - och får sin natur

ligaste förklaring genom antagande av en historiskt betingad västlig invandring. 
Sedan ha ömsom klimatiska, ömsom topografisk-edafiska faktorer format öst
gränserna i detalj . 

Dessa utbredningsbilder utgöra vad den västliga tendensen beträffar säkerligen 

inga sällsynta undantag. Man kan sålunda ha all anledning att anta, att inslaget 
av subalpina högörter i den firnglaciala tidens syd- och mellansvenska björkskogar 

var - av historiska och edafiska orsaker - svagare än vad fallet är i våra 
dagars fjällbjörkskogar. 

Därnäst uppställer sig frågan om att till tiden närmare precisera de behand

lade h ö gö r t e r n a s  n e d  v a n dr i n g  i s k o g s l a n d et.  SERNANDER har hävdat, 

att fjällväxternas spridning österut ägt rum längs vattendragen huvudsakligen 

under >>en period med mera insulärt klimat än i nutiden>> (1899 s. 2 7 )  och förlägger 

denna till den atlantiska tiden, d. v. s. den postglaciala värmetidens nederbörds

rikare skede. 

Enligt den uppfattning, som först hävdades av TH. ÖRTENBLAD (1895 s. 29)  

och som sedan dess alltmer bekräftats ,  var under senglacialens slutskede en rik 

flora av västlig proveniens >>Uppdämd>> väster om den isbarriär, som sträckte sig 

längs med och omedelbart öster om fjällkedjan. Det är mer än sannolikt, att när 
denna hindrande mur brast sönder genom bipartitionen i Jämtland, en stor n1ängd 

arter strömmade mot öster - många rent av i bokstavlig bemärkelse. (Jfr den 

glaciala situationen vid tiden för bipartitionen såson1 den framställts av bl. a. G. 

FRÖDIN 1925 pl.  VIII a, G. DE GEER 1940 pl.  66 och 0ALDENIUS & FROMM 1946 
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s .  36) .  En spridning torde i en dylik situation ha skett relativt oberoende av 
det rådande klimatet, vilket f. ö. ej kan ha varit ogynnsamt (jfr F AXEN 194 7 

s. 443 ff. ) .  Möjligheten att kolonisera nytt land torde icke så mycket ha bestämts 

av regionalklimatiska som fastmer av edafiska faktorer och graden av konkurrens 

från andra växtsamhällen. Ju förr friläggningen av nytt land ägde rum, desto 

större utsikter funnos för den västliga floran att med framgång konkurrera med 

den mötande vegetationen och desto effektivare blev kolonisationen även av de 

områden, som lågo öster om de sista isresterna. N ed v a n d r i n g e n  s k ul le  a l l  t s å  

h a  b ö r j a t  i o c h  m e d  b i p a r t i t i o n e n  i J ä m t l a n d, d .  v. s .  vid den tidpunkt 

till vilken man i Sverige brukat förlägga postglacialtidens början, och sålunda 
avsevärt före BLYTT-SERNANDERS atlantiska period. I sydlig och sydöstlig rikt

ning skulle denna västliga flora med Tröndelag som spridningscentrum (jfr 

Hor...MBOE 1937) ,  omfattande de istidsöverlevande arterna, ha kunnat sprida sig 

tidigare, utnyttjande vissa issjöavtappningar i norska Östlandet och eventuellt i 

Härjedalen (jfr G. FRÖDIN 1925 s. 208 o. FAXEN 1947 s. 444 ) .  

Belysande för den roll de  behandlade högörterna och sociologiskt närstående 

typer kunna ha spelat i vegetationen under ett sannolikt tidigt skede äro ERDTMANs 

>>pollenanalytiska markstudier i södra Lappland>> (1943 s. 54-64) .  Här ha i prov 

från mineraljord under råhumus pollen av bl. a. Lactuca alpina och Aconitum kun

nat identifieras (s .  62) . ERDTMAN drar av dessa och andra fynd den intressanta 

slutsatsen, >>att vidsträckta marker, där nu utbreda sig mer eller mindre svårför
yngrade granskogar ( Vaccinium-skogar) med enformig undervegetation av Empet

Tum hermaphTodit,um, Vaccinium Myrtillus och Vitis-iclaea, Deschampsia flexuosa, 

MelampyTum pratense och Linnaea borealis etc . ,  tidigare hyst en helt annan växt

lighet med högvuxna ormbunkar (Athyrium Filix-femina etc. ) och örter såsom 

Aconitum septentrionale, CTepis paludosa, Epilobium, Geranium silvaticum, Lactuca 

alpina, Stellaria cf. nemorum, Valeriana sambucifolia med flera>> (s .  63 ) .  Då rå

humusbildningen av pollendiagrammens grankurva att döma börjat före granens 

invandring men intensifierats i samband därmed (op. c. s. 64) ,  kunna dessa fossil 
ej vara yngre än från tiden kring 1000 f. Kr. (den rationella granpollenkurvans 

gräns i Norrland enl. FROMM 1938 s. 380 ) ,  sannolikt avsevärt äldre. Om den 

påvisade örtrikedomen varit ett allmängiltigt drag i Nordsveriges preabiegna sko

gar, är givetvis ännu omöjligt att avgöra. Det bör dock härvid observeras, att 
lokalerna för de omnämnda fossilfynden (Rönnlidens kronopark söder om stor

Urnan) ligga inom eller på gränsen till fjällformationernas i förhållande till urberget 

näringsrika område. HESSELM.AN (1925 s. 488) uppger sålunda, att kalk finnes 
anstående i nämnda kronopark. Om man på de sagda grunderna kan anta, att 

avsevärt större arealer örtrik vegetation existerat under preabiegn tid på ursprung

ligen näringsrika marker huvudsakligen inom eller i anslutning till fjällformatio
nernas område, så bör 1nan dock t .  v. ställa sig avvaktande inför möjligheterna 

av motsvarande förhållanden inom urbergsområdet längre österut. 

Att den postglaciala värmetiden inverkat på den nordsvenska vegetationens 

utforn1ning framkastades för första gången av TH. ÖRTENBLAD 1891 och fastställ-



58 

des regionalt med pollenanalys av L. v. PosT 1930. Det har i olika sammanhang 
(t.  ex. av SERNANDER 1922 för Arasjöfjällen) framhållits, att den postglaciala 

värmetiden inverkat ogynnsamt på den alpina floran. Genom skogsgränsens 

höjande skulle de alpina arternas spridningsmöjligheter ha reducerats och floran 

lokalt utarmats. Förhållandena ställa sig härvidlag annorlunda vad den subalpint 

betonade florans förekomst i fjällen beträffar. Däremot har man anledning fråga 

sig, huruvida denna kunnat uthärda värmetidens otvivelaktigt högre temperaturer 

nere i skogslandet. På grund av det nära sambandet mellan vissa skogstyper och 

högörternas uppträdande kunna, i den mån vi känna den skogshistoriska utveck

lingen i Norrland, vissa sannolika slutsatser dragas om högörternas möjligheter 

härvidlag. 

Med hänsyn till att granen saknats under större delen av den postglaciala värme

tiden eller endast förekommit på enstaka ställen (v. PosT 1930 s. 75 o. FROMM 

op. c . ) ,  måste de högörter, som i nutiden närmast äro att beteckna som granens 

följeslagare i barrskogsregionen, ha vuxit i ett något annorlu_E-da utbildat växt

samhälle (association) , om de över huvud taget förekommit nere i skogslandet. 

Det finns emellertid ingen anledning anta, att det ej funnits lämpliga ståndorter 

blott för att granen saknats. I .Alperna växer Lactuca alpina bl. a. i Pinus _,,lJ:[ ugo 

snår (REGI VI s. 1099) .  

Det viktigaste regionala huvuddraget i värmetidens nordsvenska vegetation 

utgöres av påfallande vitt utbredda björkskogar i trakter, som nu klädas av barr

skogar (v. PosT 1930 s. 66) .  Dessa sannolikt avsevärt större arealer, som björk 

och övriga icke ädla lövträd måste ha intagit före granens stora frammarsch och 

före den mänskliga kulturens landvinningar, ha sannolikt i rikt mått erbjudit icke 

blott en hel del sydliga arter utan även på lämpliga ställen nordligt betonade hög

örter gynnsamma växtmöjligheter. l\fan får ta för givet, att det var på de nuva

rande granskogarnas bättre marker - och då bl. a.  på platser för våra dagars 

örtrika granskog - som värmetidens björkskogar hade sitt förnämsta tillhåll, 
ehuru vissa tecken tyda på att även numera ganska magra marker hyst en björk
skogsvegetation (LUNDQVIsT 1941 s. 133 ) .  Särskilt på slänterna längs vattendrag 

måste under sådana omständigheter mikroklimatet och övriga miljöförhållanden 

ha varit lämpliga för Lactuca alpina, Aconitum och liknande växter. 

I norrlandsterrängen lämnas ofta inom ett relativt begränsat område en rik 

provkarta på olika mikroklimat. Variationen härutinnan - mellan t. ex. en skog
klädd, svagt undulerande mark och en kylig, skuggig dal längs en bäck med 

kallt vatten - är av sådan storleksordning, att värmetidens ett par graders genom

snittligt högre temperatur möjligen förmått till frekvens och areal decimera men 

ingalunda utplåna den sistnämnda mikroklimattypen. Det är mot bakgrunden 

av dessa förhållanden och de nämnda v egetationshistoriska data som man får 
anta, att ifrågavarande högörter, som sky värme med torka, kunnat ej blott 

överleva utan även sannolikt ställvis luxuriera nere i skogslandet under den 

postglaciala värmetiden. 
Det har alltså visat sig, att högörternas nedvandring från fjällkedjan och ut-
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bredning i skogslandet är av gammalt datum. Att i detta sammanhang tala om 

relikter är emellertid felaktigt, då en nutida spridning ingalunda är utesluten, 

ehuru sannolikt åtskilligt begränsad. De ej så få lågt liggande lokalerna för Lac

tuca alpina och Aconitum äro givetvis tillkomna under senare tid, då en ytterligare 

nedvandring kan ha underlättats av klimatförsämringen och den fortgående land

höjningens följdverkningar på temperaturförhållandena. 
I detta sammanhang är det intressant att obsen era A. BLYTTs uppfattning 

(1897 s. 49) ,  att högörtvegetationen i granskogar i N ordmarken skulle härstamma 

ända från den tid, då den subarktiska floran invandrade. Ehuru vegetationshis

torien nu måste ses ur andra synpunkter, kan dock den åsikten upprätthållas, att 

h ö gö r t s a m h ä l l e t  i b ar r s k o g s r egi o n e n  är e t t  k o n s e r v a t i v t  d r a g  i l a n d

s k a p e t  (jfr NORDHAGEN 1943 s. 312) .  

Man kan ifrågasätta, ont Lactuca alpina, som otvivelaktigt nått sin klima

tiska gräns i söder vid limes norrlandicus, hade samma utbredning i detta av

snitt under värn1etiden. Att den biologiska norrlandsgränsen i sin nuvarande 

utsträckning är en företeelse, som daterar sig från den postglaciala klimatför

sämringens tid, visa allehanda fossilfynd (jfr G. ANDERSSON 1902 m. fl. ) .  Under 

värmetiden var denna gräns förskjuten norrut och in i nCirrlands terrängen. På 

grund av dennas topografi erhöll den dåtida biologiska norrlandsgränsen ej alls 

en så markant utformning som den under nuvarande klimattillstånd genom flera 

samspelande faktorer erhållit. Längs de djupt inskjutande dalarna härskade den 

ekblandskogsrika barrskogsregionens mera värmekrävande vegetation. Det är 

antagligt - ehuru ej påvisat - att det i de mellanliggande bergstrakterna med 

ett par hundra meters högre nivå samtidigt fanns en nordlig flora med växter 

som Betula nana, Salix lapponum och Lactuca alpina. Om detta förhållande på

minner f. ö. det nuvarande vegetations- och klimattillståndet i vissa delar av 

Sydnorge. 

Orsaken till att de högörtrika växtsamhällena kunnat hålla sin ställning genom 

långa tider även nedanför fjällbjörkskogsregionen är att söka i de i dessa samhällen 

dominerande arternas karaktär av h ö g ö r t e r. Såväl genorn dessas dimensioner 

som genom deras växtsätt hindras frön av gran m. n1. att gro i detta växtsamhälle. 

På grundval av iakttagelser i mellersta Norrland framhåller sålunda ARNBORG 

(1943 s. 242 ) :  >>De högväxande ängsörterna och de ofta med dem växande s tora 

ormbunkarna och gräsen kunna bilda en mycket tät vegetation .  Beskuggningen 
av marken under sommaren blir då alltför intensiv för att granen i dessa örtsam

hällen skall kunna föröka sig med frön. Många gånger kan det i extrema fall flera 

centimeter mäktiga förnaskiktet, som nybildas varje höst, pressa ned och döda 

eventuellt uppkomna plantor. Under försommaren kan det dessuton1 hindra fröna 

att komma ned till den amorfa humusen>>. I kulturskogar ställer sig saken annor

lunda. En sådd av granfrön i högörtsamhällen har, som av ovanstående framgår, 
ringa möjligheter att lyckas. Däremot kan föryngring genom plantering av rela

tivt kraftiga granplantor ha utsikt till framgång. Ett skogsbruk efter denna linje 

kan i framtiden inverka decimerande på högörtsamhällenas areal. 
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IV. Några växtgeografiska synpunkter. 

I inledningen (kap. I) till detta arbete framhölls, att högörtvegetationen utgör 
ett av de mest iögonenfa1lande inslagen i den nordiska fjällvärlden och att de be

handlade arternas optimum ligger i eller i anslutning till fjällbjörkskogsbältet. 

Detta förhållande togs till utgångspunkt för en kort utredning av den högörtrika 
vegetationens uppträdande och utbredning längs fjällkedjan. Mot bakgrunden av 

de resultat, som framkommit av kartorna ·och kommentarerna till dessa, är en 

närmare precisering av högörtvegetationens - och då särskilt de behandlade ar

ternas - ställning till fjällvegetationen och framför allt den subalpina björkskogs

regionen på sin plats. 
Det har visat sig, att den skillnad i trädskiktet, som ligger till grund för sär

skiljarrdet av ett fjällbjörkskogsbälte ovanför barrskogsregionen (jfr fig. 1 ) ,  ej 

inverkat på de behandlade högörternas utbredning - liksom fallet är med så 

många andra arter. Den subalpina björkskogens existens baserar sig på ett klimat 

av relativt humid karaktär men även på frihet från konkurrens från andra skog

bildande träd. De ifrågavarande högörternas förekomst betingas likaså av vissa 

humida klimatförhållanden. De äro emellertid ej genom konkurrens uteslutna ur 

barrskogsregionens fältskiktsvegetation utan förekomma var och en på sitt sätt i 

såväl den ena som den andra regionen. Att fråntaga förändringen i trädskiktet all 

betydelse är emellertid felaktigt. Den subalpina björkskogen ger givetvis redan 

genom sin egenskap av vinterkal, ställvis gles lövskog vissa möjligheter för en un

dervegetation att på edafiskt gynnsamma platser nå en rik utveckling. Man måste 
dock konstatera, att den storslaget luxurierande högörtvegetationens utbrednings

gräns ej uteslutande - eller rent av ej huvudsakligen - bestämmes av föränd

ringen i trädskiktets karaktär utan i hög grad även av andra faktorer, både 
klimatiska och edafiska. Detta visas av iakttagelser i naturen (jfr ÅRNBORGS 

>>högproduktiva fjällskogsmarker>> 1942 ) och av t. ex. pl. l och detaljkartorna över 
Lactuca alpina och Aconitum (s. 19 resp . 39) .  Genom en samverkan 1nellan ljus , 

humiditet och god j ordmån uppstå de miljöer, som äro lämpliga för högörtvege

tationen. Sin största effekt når detta samspel där samtliga faktorer äro i rikt 

mått förhärskande, såsom i den subalpina björkskogsregionen. N edanför denna 

region kan en minskning av t. ex. ljusfaktorn kompenseras av en ökning av den 

edafiska faktorn med ett lika maximalt resultat. Den sammanlagda effekten av 

dessa faktorer avtar emellertid från fjällkedjan i riktning mot öster. Då denna 

tendens sammanfaller med de ifrågavarande arternas huvudsakliga spridnings

riktning, framstå såväl koncentrationen till fjällkedjan och dess närmaste mu
råden som det i stort sett successiva avtagandet i ymnighet och lokaltäthet mot 

öster - olika för olika arter - som fullt förklarliga företeelser. 

Om · man fasthåller vid fjällbjörkskogen som en växtgeografisk region, vilket 
av praktiska och även andra skäl är väl motiverat, bör de behandlade arternas 
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relation till tvenne begrepp utredas, vilka ha använts med utgångspunkt från 

existensen av ett fjällbjörkskogsbälte, avskilt från barrskogsregionen. 

När fjällväxter förekomma nedanför de alpina och subalpina regionerna ha de 
givits karaktär av >>f ö r p o s t er>> (SERNANDERS >>Utposter» 1899) .  SERNANDER 

skiljer (1899 s. 50) på tre grupper av sådana arter, som finnas både ovanför och 

nedanför barrskogsgränsen: a) de >>som endast sällsynt gå ner i barrskogsregio

nen>> (alltså förposttyper) ,  b) de >>hvilka allmänt uppträda i barrskogsregionen, 

eventuellt äfven i andra regioner» och c) utposter från barrskogen i högre regio

ner. Vad de ifrågavarande arterna beträffar höra Ranunculus platanifolius och 

Polygonatum verticillatum till den första gruppen. De synas - åtminstone den 

sistnämnda arten - vara svagt rustade för konkurrens mot barrskogens former 

(enl. SERNANDERS definition på den första gruppen 1899 s. 50) .  Men det väsentliga 

är, att de av huvudsakligen spridningshistoriska och klimatologiska (betr. P. verti
cillatum) orsaker ej kunnat överskrida förpoststadiet. I SERNANDERS andra grupp 

låta sig Lactuca alpina och Aconitum infogas. 
Om man med f j ä l lv ä x t  enligt BJÖRKMAN (1939 s. 193) menar en art, smn har 

>>Sin huvudutbredning i regio alpina - regio subalpina och på sin höjd utposter, 

exklaver, i lägre regioner>>, är en art som Ranunculus platanijolius möjligen fjällväxt 

men ej gärna Lactuca alpina och Aconitum. Med definitionen fjällväxt = art med 

t y n g d p u n k t e n  av sin utbredning förlagd till regio alpina eller subalpina förbli 
likväl både Lactuca alpina och Aconitum fjällväxter. 

Fjällbjörkskogsbältet och barrskogsregionen, som alltså närmast karakteri

seras av skillnader i trädskiktet , äro åtminstone för Lactuca alpina och Aconitum 

kvalitativt likvärda delar av hela utbredningsområdet. Skillnaden mellan dessa 

båda delar är i huvudsak den, att för högörtvegetation tjänliga förhållanden i stort 
sett äro rikligare företrädda i fjällbjörkskogen än i barrskogsregionen - av orsa

ker son1 tidigare framförts i detta arbete. Det är av denna anledning - och även 

av utvecklingshistoriska orsaker - som den subalpina regionen framstår som 

dessa arters huvudsakliga utbredningsområde och tjänar som deras speciella 

spridningscentrum. Mot denna bakgrund av kvantitativ anhopning av förekom

ster i regio subalpina får man se den traditionella uppfattningen av Lactuca 

alpina och Aconitum som typiskt subalpina arter. 

I det föregående har vid förklaring av utbredningsföreteelser givetvis hänsyn 

tagits till de klimatiska och edafiska förhållandena. Men dessutom har särskild vikt 

lagts vid terrängtypens stora betydelse, inverkande på klimat och jordmån, och vid 

den spridningshistoriska faktorns avgörande roll för utformningen av förekomst-
r områdena. Belysande för samtliga faktorers samspel och möjligheter vid utforman

det av nordliga, eutroft betonade högörters totalutbredningar i Fennoskandia är 

en jämförelse mellan Aconitum-utbredningen i å ena sidan det norsk-svenska och å 

andra sidan det östfennoskandiska förekomstområdet. Vid en blick på Aconitum

kartan frapperas man av det större spridningsresultat, som uppnåtts väster om 
Bottenhavet och Bottenviken. Man kan härav utläsa vissa skillnader mellan 
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Fig. 15. Starkt generaliserade utbredningsgränser för dem av de i detta arbete behandlade ar
terna, vilka måste antagas hava överlevat den senaste nedisningen på isfria områden (refugier) 
vid Atlantens eller Norra ishavets kuster. 
Abb. 15. Stark vereinfachte Verbreitungsgrenzen derjenigen der in dieser Arbeit behandelten Arten, die sehr wahr
scheinlich die letze Vereisung in eisfreien Gebieten (Refugien) an den Kiisten des Atlantischen Ozeans oder des 
Närdlichen Eismeers iiberlebt haben. 

den väst- och den östfennoskandiska naturens lämplighet för spridning av växter 

av stormhattens typ. Så snart arten från väster forcerat vattendelaren ( 1>Kölem> ) ,  

vilket kunde ske på  många ställen, möttes den av naturförhållanden, som i flera 

avseenden voro gynnsamma för dess spridning. Klimatet lade intet hinder i vägen, 

och markbeskaffenheten var närmast fjällkedjan i regel god. Vidare sluttade landet 
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österut med dräneringen i spridningsriktningen. Härigenom - och tack vare en del 

andra gynnsamma omständigheter - erbjödos åtskilliga spridningskanaler mot 

öster, ofta genom trakter, vilka eljes verkade starkt hindrande på utbredningen. 

Aconitum nådde t. o. m. Bottenhavet och Bottenviken på några håll. I öster 
däremot gynnades vandringen västerut från områdena öster om landisens maximala 

utbredning endast i de närmast liggande trakterna (öster om >>Urbergsskölden>>) av 

näringsrikt substrat. I Östfennoskandia äro dylika goda marker glest spridda, så
som i Onega- och Ladoga-Karelen. F. ö. erbjuder naturen mycket få lämpade 

spridningsvägar för en högörtvegetation. Vattendelaren ligger långt väster om de 

näringsrikare trakterna, och vattendragen rinna därför endast sällan i för spridning 

gynnsam riktning. Blott på ömse sidor om Ladoga i söder och i Kuusamo-området 
i norr voro fordom och äro i viss mån än de geologiska och topografiska förhållan

dena lämpligare. Dessa vägar utnyttjades också av vissa arter (KALELA 1943 s. 50 
f. ) .  En så rik utbredning som i motsvarande skogsområde väster om Bottenhavet 

och Bottenviken har sålunda ej kunnat uppkomma öster därom, trots att klima

tet. i stort ej kan ha varit direkt ogynnsamt. Olikheten i geologisk och topo

grafisk utbildning i öster och väster utgör huvudorsaken till den påtagliga dis

proportionen mellan Aconitum-kartans östra och västra hälfter - ett exempel 
på en sannolikt ej ovanlig företeelse. 



Deutsche Zusammenfassung. 

Die nordische V erbreitung von Lactuca alpina, Aconitum 

septentrionale , Ranunculus platanifolius und Polygonatum 

vertici] latum. 

Die Untersuchung behandelt das Vorkommen folgender Hochstauden in Fennoskandia 
und Skanodania (schwed. Norden) ,  besonders in Schweden: 

Lactuca alpina (L.) A. GRAY; syn. :  Mulgedium alpinum (L. )  LEss. 
Aconitum septentrionale KoELLE 
Ranunculus platanifolius L. 
Polygonatum ve1·ticillatum (L. )  ALL. 

Vorliegende Arbeit besteht aus vier grundlegenden Verbreitungskarten (PJ . 1-4) sowie 
Kommentaren mit erklärenden Karten im Text (Abb. 1-1 5) und am Schluss des Heftes 
(PI .  5 ) .  Die Verbreitungskarten maehen nur in Bezug auf Schweden Anspruch auf ein eini
germassen vonständiges Bild. Die ausserschwedischen Verbreitungen sind deshalb mit 
aufgenommen, um vom Vorkommen der Arten in Nordeuropa ein Gesamtbild zu ge ben 
und fur die mehr im einzelnen analysierten schwedischen Verhältnisse den Hintergrund zu 
bilden. Die Fundortverzeichnisse befinden sich im Pflanzenbiol .  Inst. ,  Uppsala. 

Unter Fennoskandia 1-md Skanodania (schwed. Norden) versteht man Dänemark, Nor
wegen, Schweden und Finnland mit den angrenzenden Teilen Russlands westlieb der Grenze 
zwischen Urgestein und den sedimentären Formationen Nordrusslands (KALELA 1 943) .  
Die Namen ,Norrland" und ,Nordschweden" beziehen sich auf den historisch-politischen 
Landesteil Norrland und die Teile von Svealand, die nördlich der Grenze des Norrlandge
ländes liegen (Limes norrlandicus) .  Die ,eichenmischwaldfreie Nadelwaldregion" wird 
auch die ,nördliche Nadelwaldregion" genannt. 

I .  Die behandelten Arten und die Hochstaudenvegetation 

der Gebirgskette. 

Die behandelten Arten konzentrieren sich auf die Gebirgskette und bilden einen domi
nierenden Anteil ihres hochstaudenreichen Pflanzenvereines. Dieser wird zuerst durch GmsE

BACH als ,die subalpine Aconitenformation" ( 1 843) näher besebrieben und zuletzt durch 
NORDHAGEN als ,Aconition septentrionalis" ( 1 936) und ,Mulgedion alpini" ( 1943) behandelt. 
Die Voraussetzungen fiir das Entstehen der Hochstaudenvereine der Gebirgskette - ent
weder in Regio subalpina oder alpina inferior - sind folgende: l )  mehr oder weniger ab
schiissiges Gelände mit Mineralboden und darin auftretendem, beweglichem, sauerstoff
reichem Grlindwasser, 2) eine mächtige, recht lange liegenbleibende Schneedecke und 3 )  
ein gewisser Windschutz i n  Form von Bäumen, Gebuschen, Felsenvorspriingen u .  a .  m .  
Die Bodenreaktion ist a m  ehesten zirkumneutral (KALLIOLA 1 939 S .  106, NoRDHAGEN 

1 943 S. 331 ,  Du RIETZ 1 945 S. 1 09) .  Das von der Hochstaudenvegetation geforderte Milieu 
ist mehr oder weniger reichlich längs der gesamten Gebirgskette und in die Halbinsel Kola 
hinein ausgebildet. Der Hochstaudenverein verliert im grossen gesehen nach kontinentale 
ren Gegenden sowie nach geologisch und topographisch weniger gunstigen Gebieten hin an 
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Bedeutung. Durch Benutzung der von der Renntierweidenkommission von 1 9 1 3  durchge
fiihrten Linienabschätzung in. Trams fylke im nörellichen N orwegen hat sich diese Tatsache 
statistisch nachweisen lassen (Tab. S .  9 ) .  In einem westlichen, relativ humiden Gebiet 
bilden kräuter- und farnreiche Birkenwälder 39 % alles abgeschätzten subalpmen Birken
waldes; in einem östlichen, kontinentaleren und zum Teil nahnmgsärmeren Gebiet ist der 
entsprechende Wert 25 %. Der auf die Hochstaudenvegetation ausgeiibte ungiinstige Ein
fluss von dem nach O hin immer stärker kontinental-aridisch betanten Klima wird durch 
die flachere Topographie und die iiberwiegend nahnmgsarmen Gesteins - und Bodenarten 
verschärft. 

Ausser dem gleichartigen Auftreten in der Hochstaudenvegetation der Gebirgskette 
ist den behandelten Arten gemeinsam, dass sie sich mehr ocler weniger weit in die Nadel
waldregion hinaberstrecken, wo sie in den kräuterreichen oder kräuterzwergstrauchreichen 
FichtenwRJdern wachsen. Hierbei sind j edoch gewisse unterschiedliche Zuge augenschein
lich, die sich offenbar auf gewisse V erschiedenheiten in der Ausbreitungsbiologiet sowie 
auf klimatische und edaphische Forderungen, aber auch auf andere, anfangs nicht recht 
deutlich unterscheidbare V erhältnisse zuruckfiihren lassen. Die Answahl ist mit dem Haupt
gewicht auf den fiir die verschiedenen Arten charakteristischen Sonderzugen getroffen 
worden. 

Lactuca alpina -- in den Hochstaudenvereinen der gesamten Gebirgskette von Sud
nonvegen bis nach Finnmarken und in die Halbinsel Kola hinein: verbreitet sowie infolge der 
guten Ausbreitungsfähigkeit auch in der nörellichen Nadelwaldregion vorkommend -
wurde als gut geeignet befunden, um fur das studium der vorkommen der drei ubrigen 
Arten den Hintergrund zu bilden. 

Aconitum septentrionale - neben Lactuca alpina die auffallendste Pflanze in der Hoch 
staudenvegetation der Gebirgskette - hat in mehreren Beziehungen eine bemerkenswerte 
Verbreitung: ein vom osteuropäischen Verbreitungsgebiet abgesondertes Vorkommen in 
Skandinavien, bemerkenswerte N- und \V -Grenzen, ein interessan tes Auftreten im mittle
ren Norrland zum Bottnischen Meerbusen hinab, auffällige isolierte Ftmdorte im Waldland 
u. a. n1. 

Ranunculus platanijolius ist eine bizentrische Art mit starker Disproportion zwischen den 
beiden Verbreitungsgebieten, von denen auch das sudliche auffallend begrenzt ist. 

Polygonatum verticillatum, eine endozoochore Pflanze, tmterscheidet sich von den ub
rigen durch ihr gleichzeitiges Auftreten im sudlichen Tiefland - ein gewöhnliches V er halten 
der nordisch en Hochstauden. Die westliche Tendenz ist sowohl hi er als in N ordskandina
vien augenscheinlich. 

Die vorliegende Untersuchung kann also als ein Beitrag zur vermehrten Kenntnis von 
der Verbreitung des Hochstaudenvereins (sens. lat . )  angesehen werden. Sie ist auch ein 
Versuch, die Bedeutung und V\Tirkung der Faktaren klarzulegen , die die Existenz des frag
lichen Pflanzenvereins ermöglichen und begrenzen. 

Il .  Die V erbreitung der verschiedenen Arten in Nordeuropa und einiges 

iiber die U rsachen der besonderen V erbreitungstypen. 

Lactuca alpina. 

Ausb r e i t un g s b i o l o g i e: Die leichte, mit Pappus versehene Frucht ist fur den Fern
flug geeignet. Im grössten Teil des V erbreitungsgebiets wirkt indessen die Waldvegetation 

1 Dasselbe wie >>Verbreitungsbiologie>> im Sinne SERNANDERS u. a .  In dieser Zusammenfassung 
wird der Unterschied zwischen der statisohen >>Verbreitung>> und der dynamisehen >>Ausbreitung>> 
beriicksichtigt. 

5 - 48841 Magnus FTies 
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hinderlich. Abgesehen vom Fernflug uber Seen, offene Moorflächen u. a. geschieht ein Fern
flug von stärkerer Bedeutung unter den heutigen V erhältnissen in der Regel n ur von den am 
höchsten gelegenen standorten der Art direkt an oder unmittelbar oberhalb der Waldgrenze. 
Diese Ausbreitungsmöglichkeit kann indessen fiir eine schnelle Ansiedlung in der Gebirgs
kette eine beträchtliche Rolle gespielt haben. 

A l l g e m e i n e  V e r b r ei tung:  L. alpina ist in E·uropa endemisch und hat hier ein bi 
zentrisches Auftreten: ein närdliches (Schottland und Fennoskandia) und ein siidliches 
(Gebirge des närdlichen Siideuropa und von Mitteleuropa) Verbreitungsgebiet (REGI VI 
S. 1 100).  In der Literatur werden ausserdem einige wenige isolierte Fundorte östlieb von 
Fennoskandia erwähnt: Kasan nach LEDEBOUR ( 1 844-46 S. 841) ,  von KoRSHINSKY ( 1 898)  
nicht gutgeheissen, und Ustsyssolsk (Gouvern. Wologda) nach IvANITZKY ( 1 882 S .  468 ) .  
Solange diese alten Angaben unbeglaubigt sind, diirfte man mit Recht annehmen, dass L .  

alpina i n  Nordeuropa nicht weiter östlieb vorkomrot als sich aus Pl. l ergibt. GROSSHEIM 

( 1 934) erwähnt sie nicht f-tir den Kaukasus. 
V er b r e  i tung i n  F e n n o s k a n d i a: In der Hochstaudenvegetation der Gebirgskette ist 

L. alpina eine ubiquisite Art. Sie findet sich ohne regionalklimatische Hindernisse mehr 
oder weniger reichlich vom stidlichsten Teil der Gebirgskette in V est-Agder bis nach dem 
östlichen Finnmarken und Kola. (Der Frequenz"Lmterschied zwischen schwedischem und 
norwegischem Gebiet, wie er sich aus PI. l ergibt, ist naturlieb nur scheinbar. )  Auch eine 
gewisse Frequenzvariation längs der Gebirgskette fällt in die Augen. So wird in Nordskan
dinavien L. alpina immer stärker kiistengebtmden. Viele Faktaren tragen hierzu bei.: kon
tinentaleres Klima, flachere Topographie und nahrungsärmere Gesteins- und Bodenarten 
kennzeichnen Inner-N ordfennoskandia; ferner wird der Teil der Gebirgskette, der eine 
zertalte Grossgliedenmg hat, nach N hin immer waldärmer (vgl. Abb. l ) ; schliesslich diirfte 
ein ausbreitungsbiologischer Faktor eine gewisse Rolle gespielt haben (vgl. bei Aconitum) .  

Auch u n t e r h a l b  der Gebirgskette ist L. alpina weitverbreitet. Die mehr i m  einzelnen 
kartographisch aufgenommene Verbreitung in S c h w e d e n  wird näher (S.  l4 ff . )  geschildert. 
Die Art findet sich mehr oder weniger häufig in der gesamten eichenmischwaldfreien Nadel 
waldregion bis siidwärts zur Grenze des Norrlandgeländes mit dem svealändischen Tiefland. 
Sie wächst - wie auch die iibrigen Hochstauden - in Wiesenfichtenwäldern (ohne Zwerg
sträucher) und in kräuterreichen Heidefichtenwäldern (mit Zwergsträuchern) nach MALM

STRÖM 1926 S. 48, ARNBOR.G 1 943 S. 17 5, 1 79, 224, 268 u. a. und ist in der Regel eine der 
typischsten Pflanzen in diesen nordschwedischen V\Taldtypen. Diese sind zusammengerech
net von unbedeutendem Areal, aber ii ber das ganze Norrlandgelände verstrent und kommen 
in gewissen Gegenden reichlicher und in anderen spärlicher vor, je nach den klimatisohen 
und vor allem den topographischen und edaphischen Faktaren (u. a. HESSELMAN 1935 
S .  7 50, GRANLUND & WENNERHOLM 1 935 S .  36) .  PI . 5 A zeigt die Verbindung Fichtenwald 
- L. alpina. Diese sich auf statistisohes Material (Probeflächenprotokolle 1 938-43 der 
Reichswaldabschätzung) griindende Karte uber L. alpina in Nordschweden gibt, verglichen 
mit Karte PI. l ,  ein Bild von der Frequenz der Art in der närdlichen Nadelwaldregion . 
(Der subalpine Birkenwald ist nicht abgeschätzt worden. )  Es zeigt sich, dass L. alpina 

hinsichtlich der Frequenz von der Gebirgskette nach O hin abnimmt, wobei ausgedehnte 
Moorflächen und Kiefernwälder auf die Diaspore der Art filtrierend wirken, und dass ferner 
die Gebirgskette das Akkumulationsgebiet und das Ausbreitungszentrum der Art darstellt . 
In Inner-Norrland - zwischen Gebirgskette und Kiistengebiet - kann man indessen einen 
mehr oder weniger breiten Streifen mit niedrigerer Fundortfrequenz unterscheiden. Die 
U rsache bierfUr ist in dem d ortigen flachen Geländetyp und allen seinen Answirkungen zu 
suchen. Die Detailkarte Abb. 4 erhellt das Auftreten der Art in Schweden. Die Vorausset
zungen fUr eine reiche Hochstaudenvegetation sind am grässten in der Gebirgskette: l )  
ein zertaltes, grossgegliedertes Gelände, 2 )  zumeist nahrungsreiche Gesteins- und Boden
arten (Abb. 2)  und 3) beträchtlicher Niederschlag (Abb. 3)  und hohe Humidität . Hierzu 
tri t t ein ausbreitungshistorischer Faktor in der Richtung W -0 (siehe näheres in Kap. III) . 
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Regionalklimatische Hindernisse treten erst an der G r e n z e  des N o r r l an dg e l än d e s  
(S .  DE GEER 1910  S .  4 u. spät. Arb.) i m  S tmd SO auf (Abb. 6 a) ,  wo die Änderung des Ge
ländetyps den Klimaumschlag verschärft hat (Abb. 6 b u. c). Diese wichtige naturgeogra
phische Grenze - SE'RNANDERS l i m e s  n o r r l a n d i c u s  und Du RIETZ' b i o l og i s c h e  N or r 
l an d g r e n z e  - bildet die Nordgrenze fur die eichenmischwaldreiche Nadelwaldregion 
mit u. a. Quercus Rabur (u. a. Du RIETZ 1925 Taf. l ) ,  Fraxinus (HALDEN 1 928) und Garylus 

(Abb. 6 d aus ANDERSSON 1 902) und die Siidgrenze fUr die eichenmischwaldfreie Nadelwald
region mit mehreren vom Limes mehr oder weniger beruhenden Arten, wie Selaginella 

(ALBERTSON 1 942), Sparganium hyperba'reurn (Abb. 5 aus SAMUELssoN 1934), Betula nana 

(GRANLUND 1 925) und Empetrum he·rmaphraditum (ARWIDSSON 1 943) .  (Im i.ibrigen wird 
a1-u den kiirzlich ( 1 948) veröffentlichten historischen Ril.ckblick des Verf. iiber die Auffassung 
von Limes norrlandicus als naturgeographischer Grenze verwiesen. )  Die Verbreitung von 
L. alpina hört in dieser Grenzzone auf. Die Sil.dgrenze wird mit sechs verschiedenen Ans
drneksformen des Limes in Verbindung gebracht (Abb. 6) :  a) S-Grenze des Gebiets höher 
als 200 m ii. M. (etwa = Grenze des Norrlandgeländes), b) S-Grenze des Gebiets mit mehr 
als 190 Frosttagen im Jahr (nach WALLEN 1 930), c) S -Grenze des Gebiets mit mehr als 
1 40- bzw. 1 20-tägiger Schneedecke im Jahr (nach ÅNGSTRÖM 1942) ,  d) N-Grenze des all
gemeinen Vorkommens von Garylus (nach ANDERSSON 1 902), e) Grenze zwischen Obst
banzonen IV und V (nach C. G. DAHL 1 935) und f) nördliche Verbreittmgsgrenze der Hoch
moore (nach GRANLUND 1 932) .  Die Ubereinstimmungen sind auffallend! Es wird festge
stellt, dass die Siidgrenze von L. alpina in Schweden klimatisch bedingt ist, wobei spätes 
W egschmelzen der Schneedecke der wichtigste Faktor zu se in scheint. Dies ist e in Ausdruck 
fi.ir die grosse Bedeutung, welche die Humidität fUr die Existenz der nordisohen Hochstau
den spielt. 

In N o r w e g e n  (Ab b. 7) findet sich L. alpina ansser in der Gebirgskette mehr oder weni
ger allgemein in gewissen hochgelegenen und nach allem zu urteilen niederschlagsreicheren 
WaldgegendEm. Die Art fehlt in der Ilex-Region ansser in ihrem nördlichsten Teil (vgl. 
HoLMBOE 1 9 1 3  u. Du RIETZ 1925 Taf. l )  und offenbar auch S einer westwärts gedachten 
Fortsetzung des schwedischen Limes norrlandicus (vgl . die schematische Darstellung der 
Nordgrenze von Quercus Rabur durch Du RIETZ, l. c . ) .  Das kontinental-arktische Klirna in 
Inner-Finnmarken ist ungunstig fur L. alpina. 

In O s t f e n n o s k a n d i a  ist L. alpina selten. Die Verbreitung ist beschränkt auf gewisse 
isolierte Höhengebiete, die von der flacheren Umgeb1-mg durch stellenweise nahrungsrei 
chere Gesteinsarten und nach allem zu schliessen ein etwas humideres Klirna abweichen 
(vgl. HuSTICH 1 940 S. 24) . Der ausbreitungshistorische Faktor ist j edoch von der grössten 
Bedeutung: die fiir den Fernflug geeignete Lactuca-Frucht hat es ermöglicht, dass die Art 
schon friili die Höhengebiete in Besitz hat nehmen können, bevor noch die niedrigere und 
flachere Umgebung in grösserem Ansmass dem Meer entstiegen war oder ein Wald.kleid er
halten hatte. Von diesen Zentren ist eine noch weiter greifende Ausbreitung nicht gelungen. 
Gegen diesen Hintergrund hat man den Marigel an Ubereinstimmung mit den Verbreitungs
grenzen anderer Arten zu sehen, z. B. den Nordgrenzen der edlen Laubbäume. Hierzu trägt 
auch der Umstand bei, dass in Finnland eine Entsprechung der klar ausgebildeten schwedi
schen biologisohen Norrlandgrenze fehlt. Atlf eine nördliche 1-md westliche Einwanderung 
(von eiszeitlichen Zufluchtsörten an der atlantisohen oder Eismeerkiiste) denten hin: 
l ) das Fehlen von Fundorten - im Gegensatz zu Aconitum - am Ladoga- und Onegasee 
und nach dem Weissen Meer hin, 2) dasselbe Fehlen in noch östlicher gelegenen Gebieten 
(s. o . )  und 3) die fennoskandische Gesamtverbreittmg mit dem Schwerpunkt im W. 

Aconitum septentrionale. 

A u s b r e i tu n g s b i o l o g i e: Der Samen - ein paar mm gross, za. 4 mg/St. ,  schwach 
dreikantig mit wellig gerunzelter Oberfläche - wird nach tmd nach aus der Kapsel heraus-
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geschi.ittelt. Eine Anordnung zum Fernflug oder zum Anheften an Tieren fehlt, weshalb 
eine Fernausbreitung n ur durch fliessendes Wasser mäglich ist. 

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t ung:  A. Lycoctonum L. (sens. lat . )  - eine vielgestaltige und 
systematisch kritische Formenserie - komrot von Frankreich, Belgien und N orv.regen im 
W bis zum Amur und China im O vor (ASCHERSON & GRJEBNER 1 929) .  Die nordische Aco

nitum (A . septentrionale KoELLE 1 788) ist gut von der zentraleuropäischen gelbbliitigen 
A .  Lycoctonum L. em. KoELLE geschieden und ideutisch oder nahe verwandt mit Aconi

tum-Typen in Osteuropa und Nordasien, u.  a.  A. excelsurn RcHB . (nach Flora URSS VII 
S. 20 1 von der Halbinsel Kola und Karelien ii.ber ganz Nord- und Zentralrussland nach O 
hin) .  Das Verhältnis zwischen A .  excelsum und A .  septentrionale ist nicht ldargelegt. Ir
gendwelche morphologisch wahrnehmbare Unterschiede zwischen der Aconiturn von Skandi
navien 1-md Karelien hat der Verf. bisher nicht feststellen kännen. 

D i e  f e n n o s k a n d i s c h e  V er b r e i t un g  ist in zwei voneinander weit entfernt gelegene 
Hauptgebiete aufgeteilt, wovon sich das eine an die Skanden ( = die skandinavische Gebirgs
kette, nach LJUNGNER 1944) anschliesst und das andere die westlichen Ausläufer eines 
vermutlieb weitgedehnten osteuropäischen Vorkommens umfasst. Die N ordgrenze in Skan
dinavien ist bemerkenswert, und ihr wird eine nähere Erärterung gewidmet (S .  29-31 ) .  Es 
wird festgestellt, dass die Art eine hauptsächlich historisch bedingte Grenze im N hat. Die 
Ursachen sind: l )  eine relativ breite, zusammenhängende Ausbreit"Lmgsfront mit einzelnen 
Vorposten von geringem Vorsprung, 2) gunstige edaphische V erhältnisse auch N der Grenze 
(vgl. TH. C. E. FRIES 1 9 1 3) ,  3) das Vorkommen einer besonders unglinstigen Bodenbeschaf
fenheit (Syenitstreifen) gerade an der N ordgrenze, was zum mindesten auf der schwedischen 
Seite eine nach weitere Ausbreitung beträchtlich erschwert hat, 4) die infolge der Gesamt
verbreitung unvermeidliche Annahme, dass die Art die letzte Eiszeit an der atlantischen 
Ki.iste iiberlebt hat, wahrscheinlich in dem Märe-Refugium (Karte bei NoRDHAGEN 1 936 b 
S. 109) ,  von wo aus die Ausbreitung sehr langsam vor sich gegangen ist, und zwar wegen der 
fiir den Fernflug ungeeigneten Diaspore (Samen) und der zumeist quer gegen die Wan
derungsrichtung rinnenden Wasserläufe. Es ist kaum wahrscheinlich, dass eine fiir Aconi

turn entscheidende klimatische Grenze gerade hier verläuft; meteorologische Daten sind in
dessen aus den bewussten Gegenden äusserst spärlich. 

Auch im i.ibrigen zeigt Aconitum ein originelles Kartenbild. Die Westgrenze in N or 
w e  g e n  '(Abb. lO)  ist scharf und fällt (ausser im S )  mit der Ostgrenze von Digitalis (HoLMBOE 
1928) zusammen - siehe Abb. I l  - weshalb sie klimatologisch bedingt sein diirfte. Ubri
gens geht die Art häufiger auf geringe Hähenlagen hinab als Lactuca alpina und ist sehr 
allgemein im Silurgebiet um den See Mjäsen, aber selten in der kargen, kontinentalen F::e
mundgegend. 

In Bezug auf S c h w e d e n  ergibt sich aus den PI. 2, 5 B und Abb . 9 eine Konzentration 
auf das zertalte, grossgegliederte Gelände der Gebirgskette mit in der Regel nahrungsrei
cheren Gesteins- und Bodenarten (Abb. 2) und einem humideren Klirna (Abb. 3). Das Feh
len in den siidlichen Gebirgsgegenden (Siid-Härjedalen, N ord-Dalarna u. a . )  diirfte von histo
rischen und edaphischen, aber auch klimatischen Faktaren verursacht werden. Das Vorkom
men eines Verbreitungskeils von Jämtland - grosser Fundortreichtum im Silurgebiet -
zur bottnischen Kiiste wird im einzelnen diskutiert (S .  32-36) . Die Ursachen biervon 
diirften in u. a. felgenden Umständen zu suchen sein: l )  die Lage im Anschluss an das als 
Ausbreitungszentrum betrachtete Trändelagen (HOLMBOE 1 937) ,  2) die Zweiteilung des 
Landeises in Jämtland, was der W vom E is ,aufgestauten" Flora erlaubte, sich zu einem 
verhältnismässig friihen Zeitpunkt nach O zu verbreiten und hierdurch Vorteile in Konkur
renzhinsicht zu erlangen, 3) das charakteristische, entzweigegliederte Gelände im mittieren 
Norrland O vom Jämtlandsilur, welches einen grässeren Reichtum an Steilhängen mit 
oberflächlich beweglichem Gnmdwasser, ein humideres Mikroklirna u. a. aufweist, 4) die in
folge des Jämtlandsilurs wenigstens teilweise etwas kalkhaltigen Moränen und Fluss-Sedi
mente 1-md 5)  ein wegen der Nähe des Atlantischen Ozeans und dank der niedrigen Gebirgs-
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pässe etwas maritim umgestaltetes Regionalklima. V on den zur isoherten Ftmdortgruppe 
im västerbottnischen Kustengebiet zählenden Vorkommen schliessen sich einige an schalen
fiihrende Böden an (HALDEN 1921 ) ,  das niedrigste biervon in etwa 25 m ii. M. gelegen. Die 
Fundortgruppe bei Älvdalen in Dalarna fällt mit einem ausgeprägt zergliederten Gelände 
mit Fichtenwald zusammen (vgl. PI. 5 B) .  -- Die Bedeuttmg der Wasserläufe fiir die Ver
breitung der Art ergibt sich deutlich aus dem Kartenbild. Aconitum unterscheidet sich hier
durch von Lactuca alpina, vgl . z .  B.  die betreffenden Verbreitungsbilder in Medelpad (geogr. 
Br. 62-63°, geogr. L. 1 6-1 8°) . Es ist offenbar, dass Aconitum nicht iiberall in Schweden 
die vom Klirna bestimmte Grenze erreicht hat. 

D i e  o s t f e n n o s k a n d i s c h e  V e r b r e i t u n g  (Karte auch bei ,LINKOLA 1932 S. 8 1 )  be
steht aus Fundortgruppen, die längs geeigneter Wandenmgswege (vgl. KALELA 1 943 S .  50) 

von einem grossen östlichen Verbreitungsgebiet nach Fermaskandia hineinverschoben sind. 
J ene liegen in den fiir gute Böden tmd eine reiche Flora bekannten Gegenden NW des La
dogasees (LINKOLA 1916 ,  KoTILAINEN 1 930) und des Onegasees sowie längs der Kusten im 
N und NW des W eissen Meeres. Das Kartenbild we ist auf e in e östliche Einwanderung 
(vgl. HHTONEN 1 946),  die schon bald von der fiir eine anspruchsvollere kräuterreiche Vege
tation unglinstigen Bodenbeschaffenheit, die das iibrige Ostfennoskandia kennzeichnet, 
aufgehalten Vv'Ul'de. 

Ranunculus platanifolius . 

A u s b r e i t ungs b i o l o g i e: Die Friichtchen (Karpellen) lösen sich nach der Reife allmäh
lich ab. Im iibrigen wie bei Aconitum. Endozoochorie ist j edoch nach HoLMBOE 1 900 S.  
313  u. HEINTZE 1 9 1 7  S.  231  ff. bei Ranunculus-Samen wahrgenommen worden. 

A l l g e m e i n e  V e r b r e i tung:  Wie Lactuca alpina ist R. platanifolius endemisch in Eu
ropa und hat zwei Hauptverbreitungsgebiete: Skandinavien und die Gebirgsgegenden Mit 
telenropas (REGI III S. 576) .  

Die V e r b r e i t u n g  in F e nn o s k an d i a (PI .  3 u. Abb. 1 2) ist bizentrisch: ein grosses 
sudliches und ein unbedeutendes närdliches Verbreitungsgebiet (Söröya in Finnmarken) 
- vgl. Nigritella nigm (HOLMBOE 1 936) .  Diese schliessen sich an die als eiszeitliche Zu
fluchtsorte betrachteten Kiistengebiete von Möre und Finnmarken an (Karten bei NoRD
HAGEN 1 935 u. 1 936 b) .  Im Hinblick auf die gegenwärtige Kenntnis von der Ausbreitungs
geschichte der Gebirgsflora (auch der subalpinen Arten) - vgl. u. a. NANNFELDT 1935 S .  
7 8  - mi.'tssen wenigstens zwei R. platanifolius - Populationen die letzte Eiszeit i n  Skandi
navien iiberlebt haben . Die Tatsache, dass bei der närdlichen Population die Ausbreitungs
fähigkeit fehlt, kann darauf beruhen, dass die Pflanze in ihrem Zufluchtsort in einer ,area 
of ttmdra refuges" (E. DAHL 1 946 Abb. 5) von durch das Landeis verursachten unglinstigen 
Verhältnissen stark bedrängt war, was eine kräftige Verarmtmg von Anlagen zur Folge 
hatte. Im N ist ein bedeutend ,rigiderer" Typ (HULTEN 1937 S. 22) als im S entsbanden. 
- HuLTENs ( 1 937)  pflanzengeographische Arbeitsmethode mit ,equiformal progressive 
areas" kann auf die Verbreitungen der hinsichtlich ihrer Ökologie gleichartigen R. platani
folius und Aconitum angewandt werden. Vom selben Ausbreitungszentrum (Möre-Refu
gium) ausgehend sind die Arten in denselben Richtungen gewandert, sind aber verschieden 
weit gekommen (PI. 2 u. 3, fig. 15 ) .  Die gegenwärtige R. platanifolius -Verbreitung diirfte einem 
vedlossenen Stadium der Aconitum-Verbreitung entsprechen. - Schliesslich werden die 
Faktaren zusammengestellt, die die Ausbreitungsmöglichkeiten der Arten bestimmen, 
welche die letzte Vereisung an der atlantisohen Kiiste i.iberlebt haben: l )  Grad der Isolie
rung während der V ereisung und hieraus sich ergebende V erarmung von erblichen Anlagen, 
die fur Vermehrung und Ausbreitung von Bedeutung · sind, 2) Grad der Effektivität der 
Diasporen und 3) Frequenz von geeigneten Standorten in dem Gebiet, wo das Klirna den 
Pflanzen eine Besiedlung erlaubt. 
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Polygonatum verticillatum. 

A u s b r e i t un g s b i o l o g i e: Die Samen der Beerenfrucht werden endozoisch von Vögeln 
transpartiert {HEINTZE 1 9 1 6  S. 499 u. 19 1 7  S. 214) .  

A l l g e m e i n e  V e r  b r e  i tung: Die Skanden-Siidwestschweden-Dänemark-Schles
wig-Holstein, Hinterpommern-Kurland, Nordengland-Ostschottland, Pyrenäen, Apen
ninen, die Gebirge Zentralfrankreichs, Ardennen-Vogesen-Jura-Alpen-Balkangebirge 
(ausser Griechenland),  deutsche 1\Ettelgebirge-Sudeten-Karpaten, Kaukasus, Kleinasien 
und Rimala ya. Das siidbaltische V erbreitungsgebiet ist vom mitteleuropäischen geschieden 
und schliesst sich an die in diesen G egenden auftretenden reichen V or kommen von montanen 
Arten an, die als ,Reste einer ehemaligen weiter reichenden und mehr zusammenhängenden 
Verbreitung" (WANGERIN 1 9 1 9  S. 85) angesehen werden. Wahrscheinlich muss das Vor
kommen im Siidwesten des nordisohen Gebiets aus demselben entwicklungsgeschichtlichen 
Gesichtspunkt betrachtet werden. 

D i e  V e r b r e i t u n g  i n  F en n o s k a n d i a  u n d  S k a n o d a n i a  (Pl .  4 u. Abb. 1 3) :  Wäh
rend P. verticillatum in Mitteleuropa eine montane Art ist (WANGERIN 1 9 1 9  S. 48),  betrach
ten wir in den nordisohen Ländern sie als einen atlantisohen Typ. Die Ericlärung besteht 
darin, dass die Art eine hohe Humidität fordert, die sich in Mitteleuropa in den Gebirgsge
genden findet, aber in N ordenropa abgesehen von den Skanden auch in den atlantisch be
einflussten Tiefländern um Kattegatt und Skagerrak vorkommt. In N orwegen zeigt sich 
der westliche Charakter vor allem im N, wo die Verbreittmgsgrenze allmählich das Meer 
erreicht, was auf einen klimatisohen Zusammenhang hindeutet. Die Art meidet offenktmdige 
kontinentalklimatische Gebiete, wie Siid-Härjedalen, Nord-Dalarna und angrenzende nor
wegische Gegenden und - im Gegens

.
atz zu den subozeanischen Erica Tetralix und NaTthe 

cium - e benfalls die ausgepJägten Oligotrophgebiete in Siidschweden (siehe HÅRD AV SEGER

STAD 1 924 Abb. l u. 252 ) .  Sie wird indessen von kalkhaltigen Böden begiinstigt und findet 
sich also teilweise reichlich in Schonen, auf dem Silur von Västergötland und Jämtland 
sowie auf den kalkhaltigen Moränenböden S bzw. O hiervon (vgl. Abb. 2 u. 14) .  Diese und 
andere Gebiete (z. B.  die Grenzgegenden zwischen Värmland und Dalarna) haben - beson
ders in den höheren Teilen - grässeren Niederschlag und höhere Humidität als Ostschwe
den (vgl. Abb. 3 u. die Humiditätskarte von HESSELMAN 1 932 S. 533) .  

Es ist festgestelit worden, dass Polygonatum verticillatum von hauptsächlich zwei Fak
taren abhängig ist : h o h e  H u m i d i t ä t  u n d  g u t e  B o de n b e s c h a f fe n h e i t. Jeder dieser 
Faktaren reicht fiir sich allein nicht aus. Das Fehlen der Art in den wenig humiden ost 
und zentralschwedischen Kalkgebieten deutet darauf hin, dass die Humidität die Verbrei 
tung i m  grossen u n d  die Bodenbeschaffenheit diese i m  einzelnen bestimmt. W o  sich hohe 
Humidität und guter Boden gleichzeitig in reichem Mass finden, erreicht P. vert-ieillatum 

ihre reichste Ausbildung. Die Forderung von Humidität ist auch fiir die iibrigen behandelten 
Hochstauden kennzeichnend. Das Vorkommen in Gegenden mit sowohl langer als kurzer 
Vegetationsperiade zeigt indessen, dass P. verticillatum lmine ebenso lange Ruheperiode wie 
diese verlangt. 

III.  Die nordischen Hochstauden und die spät- und postglaziale 

V egetationsentwicklung. 

Nach der Auffassung, die immer mehr Anhänger findet (Du RrnTz 1 935 b S. 227, NANN
FELDT 1 935 S. 80, HOLMBOE 1 937 S. 24, BJÖRKMAN 1 9 39 S. 220, u. a . ) ,  wiirde sich die skan
dinavische G ebirgsflora nach der letzten Vereisung fast gar nicht aus S rekrut,iert haben. 
(Eine evt. Einwanderung von O ist in diesem Zusammenhang nicht aktuell . )  Die Stellung 
der subalpinen Flora ist j edoch noch diskutierbar. Unsere unbedeutende Kenntnis von den 
Verhältnissen in den eiszeitlichen Refugien ist vor einiger Zeit durch die klarlegende Spe-
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zialuntersuchung von E .  DAHL ( 1 946) erweitert worden: , . . .  relatively southern types 
were able to exist even in limited refuges on the western coast of Seandinavia � . .  " (S .  240 ) .  

Als Hindernisse fUr eine Einwanderung von S von sowohl alpinen als subalpinen Arten 
(vgl. NANNFELDT 1 935 S .  72)  sind u. a. folgende Umstände angefiihrt worden: I )  der Meeres
arm zwischen Yoldiameer und Westmeer und das hierhinein kalbende Landeis, 2) die nach
folgende finiglaziale Klimaverbesserung mit bis dicht an das schmelzende Landeis reichen
der Waldvegetation. Gewisse während der letzten J ahre dargelegte, sich auf Pollenanalyse 
grundende Daten haben zwar kaum Einfluss auf die Geltung des obengesagten fiir die al
pine Flora, sind jedoch bei der Beurteilung der Ausbreitungsmöglichkeiten subalpin beton
ter Arten zu beachten. Es ist durch v. PosT (u. a. 1 947 S. 206) ,  T. NILSSON (u. a�  1 948 S. 
7 u. Abb. 3) u. a. das Vorkommen eines in der Regel kräftig ausgebildeten Betula-Maxi
mums festgestelit worden, das eine synchrorre Erscheinung fiir Holland-Nordwestdeutsch
land-Dänemark-Fennoskandia ist und etwas älter als die Zweiteilung des Eises in Jämt
land sein soll (DE GEERs Jahr ± O, za. 6800 v. Chr . ) .  Ein wahrscheinlich suba:rktisch ans
gebildeter Birkenwald - mit verstrenten Vorkommen von Kiefernwald - hätte sich dem
nach gleichzeitig im gesamten . damals eisfreien Teil von Nordeuropa vorgefunden (Karte 
von CALDENIUS & FROMM 1 946 S. 36) .  Der Wald, der während finiglazialer Zeit dicht den 
Spuren des Eises gefolgt sein soll und der als ein uniiberwindbares Hindernis fur eine alpine 
Flora angesehen worden ist, muss also gewiss einer subalpinen Flora gestattet haben, und 
zwar innerhalb des Rahmens der verbreitungsbiologischen Möglichkeiten und der edaphi
schen Spezialforderungen j eder betreffenden Art, iiber weitgedehnte Gebiete hin zu existie
ren. 

Aconitum septentrionale, die im Gegensatz zu den drei iibrigen Arten in Mitteleuropa 
fehlt, muss zur Gruppe der die letzte Eiszeit iiberlebenden Pflanzen gerechnet werden. Fiir 
die Polygonatum verticillatum - Verbreitung in Siid-Fennoskandia ist der Ursprung zweifel
los siidlich, fiir das nördliche Vorkommen ist er ungewiss, auch wenn eine westliche Pro
venienz von den eiszeitlichen Refugien am wahrscheinlichsten wirkt. Die · Vorkommen von 
Lactuca alpina und Ranunculus platanifolius - eine Konzentration längs der Gebirgskette 
und eine abnehmende Frequenz nach S und O - sprechen jedoch stark gegen die Möglich
keit einer Einwanderung von S her. - Diese Verbreitungsbilder sind, was die westliche 
Tendenz betrifft, sicher keine seltenen Ausnahmen. Man kann demnach annehmen, dass 
der Einschlag von subalpmen Hochstauden in den siid- 1.md mittelschwedischen Birken
wäldern der finiglazialen Zeit schwächer war als in unseren heutigen subalpinen Birken
wäldern. 

Es ist also pflanzengeographisch und entwicklungsgeschichtlich festgestelit worden, 
dass die behandelten .Hochstauden von V\T her zum nordschwedischen Nadelwaldgebiet 
gekommen sind. Nach SERNANDER ( 1 899 S .  27) soll die Hinabwanderung der Gebirgs 
pflanzen in das Nadelwaldgebiet hauptsächlich während des niederschlagsreichen atlanti
sehen Abschnitts der postglazialen Wärmezeit stattgefunden haben. Da es sich nun immer 
de.utlicher zeigt, dass die Gebirgskette zum grössten Teil frei vom Landeis war, während O 
davon noch unzerbrochenes Eis lag, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine reiche Flora von 
westlicher Provenienz W vom Eis ,aufgestaut" worden war, welcher Gedanke zum ersten 
Mal von ÖRTENBLAD ( 1 895 S. 29) ausgesprochen wurde. Es ist daher wahrscheinlich, dass 
von der Zweiteilung des Eises in Jämtland ab (Anfang der postglazialen Zeit) eine ganze 
Menge von Arten nach O wanderte. (Vgl. Karten 'Liber die glaziale Situation bei G. FRÖDIN 

1 925 VIII a, G. DE GEER 1 940 PI . 66, CALDENIUS & FROMM 1 946 S. 36 . )  Je eher die Warr
derung nach O hin stattfand, desto grösser waren die Anssichten einer erfolgreichen Kon
kurrenz mit der begegnenden Vegetation. Uber eine hierbei sich geltend machende E in wir
kung des Regionalklimas weiss man wenig, doch dtirfte die Rolle des Klimas in einer solchen 
Situation, verglichen mit den historischen und edaphischen Faktoren, von untergeordneter 
Bedeutung gewesen sein. 

Die ,pollenanalytischen Bodenstudien in Siid-Lappland" (Orig. schwed. )  von ERDT-



72 

MAN ( 1 934 S. 54-64) - u. ·a. wurden Pollen von Lactuca alpina und Aconitum identifiziert 
_:_ scheinen · darauf hinzudeuten, dass wenigstens in gewissen Ge genden grosse Flächen, die 
jetzt mit Heidefichtenwäldern bestanden sind, friiher von kräuter- und farnreichen Wiesen
fichtenwäldern eingenommen wurden. 

Die Einwirkung der postglazialen Wärmezeit auf die nordschwedische Vegetation, die 
zuerst von ÖRTENBLAD 1891  hervorgehoben tmd durch v. PosT 1 930 pollenanalytisch fest
gestent wurde, ist beziiglich der Gebirgsvegetation häufig behandelt worden (TH. C. E .  
FRIES 1 9 1 3, SMITH 1920, SERNANDER 1922 u.  a. ) .  Wie Hochstauden vom Lactuca alpina 

Typ auf das sich durch etwas höhere Temperaturen kennzeichnende Klirna unten im Nadel
waldgebiet reagiert haben, ist nicht bekannt. Infolge des nahen Zusammenhangs zwischen 
gewissen Waldtypen tmd dem Auftreten der Hochstauden lassen sich unter Beriicksichti
gung unserer Kenntnisse von der waldhistorischen Entwicklung in Norrland u ber die dies
beziiglichen Möglichkeiten der Hochstauden gewisse wahrscheinlich klingende Schluss 
folgerungen ziehen. Der regionale Hauptzug in der nordschwedischen Vegetation der W ärme
zeit besteht aus weit ausgedehnten Birkenwäldern (v. PosT 1 930 S. 66) .  Vermutlich wuchsen 
diese hauptsächlich auf den besseren Böden der gegenwärtigen Fichtenwälder, u. a. auf 
unseren heutigen kräuterreichen Fichtenwaldböden. Eine Baumschicht aus Birken muss 
fiir eine Hochstaudenvegetation entschieden glinstiger gewesen sein. Im iibrigen gibt es 
innerhal b des Norrlandgeländes viele unterschiedliche Mikroklirna te. Die Variation zwischen 
einem mehr oder weniger ebenen Waldgelände und einem schattigen Tal längs eines Baches 
mit kaltern Wasser ist von soloher Grössenordnung, dass die durchschnittlich ein paar Grad 
höhere Temperatur der Wärmezeit den letztgenannten Mikroklimatyp hinsichtlich Fre
quenz und Areal vermutlich zu vermindern, aber keineswegs zu eliminieren vermocht hat . 
Deshal b ist es sehr wahrscheinlich, da ss die fraglichen Pflanzen, die Wärme mit Trockenheit 
meiden, nicht nur haben iiberleben können, sondern auch stellenweise unten im Nadelwald
gebiet während der Wärmezeit reichlich aufgetreten sind. 

Viele Vorkommen - besonders an niedrig gelegenen, peripheren Fundorten - sind 
natiirlich während einer relativ späten Zeit zustande gekommen. Es lässt sich in Frage 
stellen, ob Lactuca alpina, die zweifelsohne ihre klimatische Grenze im S erreicht hat, in 
diesem Abschnitt dasselbe Verbreitungsbild während der Wärmezeit aufwies. Die biolo
gische N orrlandgrenze, die in ihrer gegenwärtigen Ausformtmg ein Ergebnis der postglazia
len Klimaverschlechtenmg ist, war damals nordwärts und in das Norrlandgelände hinein 
verschoben , weshalb sie damals keineswegs so markiert wie heutzutage auftrat. Es lässt 
sich vermuten, obwohl es nicht bewiesen ist, dass die Gebirgsgegenden zwischen den tief 
eingreifenden, ein paar hundert m tiefer liegenden Tälern - längs welchen eine Vegetation 
von mehr Wärme fordernden Pflanzen vorgednmgen war - gleichzeitig eine nördliche 
Flora mit z. B. Betula nana, Salix lapponum und Lactuca alpina beherbergen konnten. 

Die Hochstaudenvegetation in der Nadelwaldregion ist, wie NORDHAGEN ( 1943 S. 3 1 2 )  

betont hat, ein konservativer Zug i n  der Landschaft. Die Ursache hierfiir ist i n  dem Hoch
staudencharakter der dominierenden Arten zu suchen. Durch ihre Dimensionen und Wachs
tumsweise werden die Samen von Fichte u. a. daran gehindert, in diesem Pflanzenverein 
z'u keimen (vgl. ARNBORG 1 943 S. 242) . Eine moderne Waldwirtschaft kann nicht durch 
Aussaat, aber wohl durch Anpflanzung von relativ kräftigen Fichtenpflanzen auf das Areal 
der Hochstaudenvegetation verringernd einwirken. 

IV. Einige pflanzengeographische Gesichtspunkte . 

Einleitend (Kap. I) wurde die V erbindtmg zwischen hauptsächlich dem subalpinen 
Birkenwald und der optimal entwickelten Hochstaudenvegetation erwähnt. Abschliessend 
werden einige durch die Untersuchung zur Aktualität gelangte Gesichtspunkte betreffs 
Stellung der Hochstaudenvegetation - und besonders derjenigen der behandelten Arten 
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- gegenuber vor allem der subalpmen Region dargelegt. Es hat sich gezeigt, dass der Un
terschied in der Baumschicht, der flir die Ausscheidung einer Birkenwaldregion oberhalb 
der Nadelwaldregion grundlegend ist, nicht auf die Verbreitung der behandelten Arten 
eingewirkt hat, und dass sie nicht infolge von Konkurrenz aus der Feldschichtvegetation 
der Nadelwaldregion ausgeschlossen sind. Die Ändenmg in der Baumschicht (und darnit 
in der Beschattung) ist nicht die wichtigste Ursache ftir die Anknupfung der optimalen 
Hochstaudenvegetation an die Gebirgskette. Ausschlaggebend sind klimatische und eda
phische Verhältnisse.  Hierauf deuten Wahrnehmungen in der Natur (vgl. ARNBORG 1 942 ) 
und u. a. Abb. 4 u. 9. Die ftir die Hochstaudenvegetation geeignetsten Milieus entstehen, 
wo sämtliche gunstige Faktoren (Licht, Humidität, guter Boden) maximal entwickelt sind, 
d. h. längs der Gebirgskette und besonders im subalpinen Birkenwald. V on hier aus nimmt 
der Gesamteffekt dieser Faktoren nach O ab. Wo diese Tendenz mit der hauptsächlichen 
Ausbreitungsrichtung der fraglichen Arten zusammenfällt, sind sowohl die Konzentration 
auf die Gebirgskette als die Abnahme an Uppigkeit und Fundortdichte nach O - verschie
den ftir verschiedene Arten - vallständig erklärbar. Hierbei sind Ranunculus platanifolius 

und Polygonatum verticillatum am ehesten als Vorposten in der N adelwaldregion aufzu
fassen (vgl. SERNANDER 1 899 S. 50) .  Fur Lactuca alpina "Lmd Aconitum körmen die Birken
und N adelwaldregionen als qualitativ gleichwertige Teile des gesamten V erbreitungsgebiets 
angesehen werden. Der Unterschied besteht darin, dass infolge der obengenannten Verhält 
nisse geeignete Milieus ftir die Hochstaudenvegetation im subalpmen Birkenwald allge
meinar sind als in der Nadelwaldregion. Deshalb die traditionelle Auffassung von Lactuca 

alpina und Aconitum als typisch subalpinen Arten. Falls man unter Gebirgspflanze eine 
Art versteht, deren S ch w e r p u n k t  in der Verbreitung nach Regio alpina oder subalpina 
verlegt ist - und die nicht bloss ihre Hauptverbreitung dort hat, mit Vorposten in tieferen 
Regionen (BJÖRKMAN 1939 S. 193)  - sind beide genannte Arten als Gebirgspflanzen zu 
betrachten. 

Schliesslich wird zwischen der Aconitum-Verbreitung in West- und Ostfennoskandia 
ein Vergleich angestellt, um den Unterschied in der Eignung der west- und ostfennoskandi
schen · Natur zur Ausbreitung von nördlichen, e'utrophen Hochstauden zu beleuchten, die 
- wie Aconitum - auf beiden Seiten des Landeises vorgekommen sein durften. Im W 
konnten dank der Lage der W'asserscheide in der Nähe des (der) Ausbreitungszentrums 
( -en) die Pflanzen relativ schnell diese ubersteigen, wonach die Wanderung durch gute 
Klima- und Bodenverhältnisse und ferner dadurch begtinstigt wurde, dass die Ent
wässerung in der Ausbreitungsrichtung verlief. Im O fanden sich geeignete edaphische 
Verhältnisse nur O der Urgesteingrenze und W von ihr in gewissen begrenzten Gebieten, 
z. B. Onega- und Ladoga-Karelien (sowie Kuusamo-Gegend) .  In den Zwischengebieten 
und W hiervon sind Gelände (einschliessl. Entwässerung) und Bodenbeschaffenheit un
gtinstig. Die Verschiedenheit von Boden und Gelände zwischen W "Lmd O ist die Haupt
ursache fi.ir die Disproportion zwischen der West- und Osthälfte der Aconitum-Karte - ein 
Beispiel fur eine gewiss nicht ungewöhnliche Erscheinung. 
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Kartunderlaget utgöres av Th. Streyfferts något förenklade framställning i Ymer 
1942: 3-4 s. 455 av H. Hesselmans .o ch M. Lundqvists fä.J;:glagda •>Karta över barr
skogens procentiska arealfördelning på tall-, gran- och barrblandsbestånd i Norrland 
·och Dalarna, upprättad på grundval av riksskogstaxeringens beståndsbeskrivningar 
( 1923-26) » i MeddeL fr. Statens skogsförsöksanstalt 28 (1935) . Det bör sålunda betonas, 
dels att lövskogsbestånd ej redovisats, dels att arealfördelningen på grund av tillväga
gångssättet vid kartans framställning har fått en starkt schematiserad form. 

De inlagda fyndplatserna äro uteslutande hämtade ur riksskogstaxeringens prov
yteprotokoll (1938�43) och ge därigenom en i stort sett likvärdig (statistisk) bild 
- j fr dock nedan - av resp. arters frekvens inom den nordsvenska barrskogs
regionen. 

För bedömning av fyndplatsernas fördelning bör följande särskilt beaktas: 
1) All fj ällbj örkskog har uteslutits från taxering. 
2) I Norrbottens läns' lappmark och Särna och Idre socknar i Dalarna ha prov

ytor ej utlagts. 
3) Linj eavstånd och provytestorlek variera något i olika delar av taxeringsområdet. 

Närmare därom hos E. Hagberg i Norrl. skogsvårdsförb . tidskr. 1943 s. 444· 

Kartenunterlage: Streyfferts vereinfachte Wiedergabe in Ymer 1942 H. 3-4 von 

H. Hesselmans und M. Lundqvists in Farben gedruckter �Karta över barrskogens 

procentiska arealfördelning på tall-, gran- och barrblandsbestånd i Norrland och Da

larna . . . >> in MeddeL fr. Statens skogsförsöksanstalt 28 (1935) . Es ist hervorzuheben, 
dass der Laubwaldbestand unbei:iicksichtigt geblieben ist und dass die flächenmässige 

Verteilung infolge des Verfahrens bei der Anfertigung der Karte eine stark schema

tisierte Form erhalten hat. 

Die eingezeichneten Fundorte sind ausschliesslich aus den Probeflächenprotokollen 
( 1 938-43) der Reichswaldabschätzung libernommen und geben deshalb ein im grossen 

gesehen gleichwertiges (statistisches) Bild - vgl. jedoch unten - von der Frequenz 

der betreffenden Arten in der nordschwedischen N adelwaldregion. 

Z wecks Beurteilung der V erteilung der Fundorte ist folgendes besonders zu beachten: 

1) Der subalpine Birkenwald ist von der Abschätzung ausgenommen. 
2) In der Lappmark des Regierungsbezirks Norrbotten sowie in den Kirchspielen Särna 

und Idre der Provinz Dalarna sind keine Probeflächen ausgelegt worden. 

3) Die Abstände der Abschätzungslinien und die Grösse der Probeflächen sind in einzel

nen Teilen des Abschätzungsgebiets etwas verschieden. Näheres hieriiber bei E.  

Hagberg in Norrl. skogsvårdsförb. tidskr. 1943 S.  444· 
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