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I programmet för ett fortsatt vattentekniskt 
utbyggande av Indalsälven blevo planerna på 
regleringsåtgärder i Långans vattensystem aktu
ella vid början av 1940-talet. 

Eftersom en betydande del av detta område 
var botaniskt och zoologiskt outforskad, töran
staltade Kungl. Vetenskapsakademiens Natur
skyddskommitte om en naturhistorisk invente
ring för att, innan sjöregleringarna slutfördes, 
rädda en åtminstone nödtorftig kännedom om 
naturförhållandena i övre delen av Långans vat
tensystem. 

U n der ledning av professor G. EINAR Du RIETZ 
organiserades därför en expedition, som under 
augusti och september 1942 fältarbetade 
Långan-området. Deltagare voro förutom profes
sor Du RIETZ botanisterna docent STEN AHLNER, 
docent ToRE ARNBORG, fil. lic. OLoF RUNE, labora
tor HuGO SJöRs, docent lVIATS W lERN och under
tecknad samt zoologerna fil. mag. TAGE BoRGH 
och lektor LARs F AXEN. 

Den i och för sig beklagliga upprinnelsen till 
denna expedition hade dock det goda med sig, 
att e-tt rikligt material insamlades från ett sjö
område, som i limnologiskt avseende torde vara 
unikt i vårt land. 

Det var en stor förmån att få deltaga i denna 
expedition. Erfarenheterna härunder gåvo mig 
impulsen att senare fortsätta undersökningarna 
över områdets diatomevegetation. Till professor 
G. EINAR Du RIETZ, expeditionens organisatör och 
ledare, min lärare i växtbiologi, riktar jag ett 
varmt tack. Redan några år tidigare hade pro
fessor Du RIETZ med största välvilja orienterat 
mig i botanisk litteratur, skisserat arbetsplaner 
och inriktat mig på algologien. Så snart ut
rymmesförhållandena det medgåvo, erhöll jag 
arbetsplats på Växtbiologiska institutionen, vars 
resurser frikostigt ställdes till mitt förfogande. 
Med ett vänligt, vägledande och personligt in-

tresse har professor Du RIETZ under årens lopp 
ständigt följt mitt arbete. 

De övriga deltagarna i Långan-expeditionen 
ha på olika sätt lämnat mig stor hjälp och givit 
mig många lärdomar och skapat den trevnad 
och det goda kamratskap, som är en väsentlig 
ingrediens i fältarbetet. 

Bland dessa deltagare finns icke längre fil. 
mag. TAGE BoRGH. Men ännu under sin sista, 
svåra sjukdom delade han frikostigt med sig av 
sitt rika zoologiska och botaniska kunnande om 
Långans och andra jämtländska sjöar ; han fick 
aldrig tillfälle att publicera detta. 

Den limnologiska utbildning, som blev avgö
rande för mina fortsatta studier, erhöll jag vid. 

Lunds universitets Limnologiska institution och 
dess laboratorium i Aneboda. Min lärare i limno
logi, professor SVEN THUNMARK, tackar jag för 
stimulerande undervisning och mycken hjälp. 
Med stort tillmötesgående gav mig professor 
THUNMARK arbetsplats på sin institution, där jag 
fick möjlighet att bearbeta en del av Långan
materialet. Desmidiebestämningarna i några ben
thosprov från övre Oldsjön och Korsvattnet ha 
kontrollerats av professor THUNMARK. 

Bearbetningen av Långan-materialets cyano
fy�eer påbörjades av docent MATs WlERN och 
ledde till några bestämningar, t. ex. Dichothrix 
N ordstedtii och Tolypothrix Saviczii. J ag har 
docent W lERN att tacka för mångårigt, gott och 
lärorikt samarbete och för mitt första diatomo
logiska intresse. 

Fil. dr AsTRID CLEVE-EULER har välvill�gt 
granskat enstaka diatorneprov av Långan-mate
rialet och givit värdefulla upplysningar i taxo
nomiska och ekologiska frågor. Med fil. lic. MAJ
BRITT FLORIN och jägmästare ÅKE BERG har jag 
likaledes haft förmånen att diskutera diatome
taxonomi och -ekologi. 

Professor HEINRIORs SKUJA har granskat plank-
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8 Förord 

tonprov från Övre Oldsjön, Rödvattnet och Yttre 
Oldsjön och i dessa bestämt Cecidochloris sticho
gloeae, Chlorangium stentorinum, Gloeococcus 
subarcticus, Rhizochrysis, Stylochrysallis parasi
tica samt affirmerat mina bestämningar av öv
riga fytoplankter i nämnda prov. Vidare har 
professor SKUJA bestämt Batrachospermum den
sum från övre Oldsjön. 

Artlistorna för de flesta av mina planktonprov 
ha kompletterats av amanuens KUNo THOMASSON, 
som bestämt majoriteten av planktiska Stau
rastra och rotatorier. 

Vid utarbetandet av kapitlet om övre Oldsjöns 
postglaciala historia och konstruktionen av pol
lendiagrammen har docent MAGNUs FRIEs givit 
värdefulla råd. 

Fil. stud. TROROLF CANDOLIN har skickligt och 
samvetsgrant genomfört den mikroskopiska be
arbetningen av pollenproven. 

De kemiska vattenanalyserna ha utförts av 
första assistenten vid Växtbiologiska institutio
nen fil. kand. MARGARETA WITTING - Du RIETZ 
(vattenproven från åren 1946--48 ) och av 
förstekemisten vid Centrala Analyslaboratoriet i 
Uppsala fil . lic. ARTHUR BENGTssoN ( 1953 års 
prov) . Lektor GuNNAR LoHAMMAR har haft vänlig
heten att bestämma indunstningsåterstoden. 

Med laborator TROROLF LINDsTRÖM, docent 
HANs LUTHER, fil. lic. BENGT PETTERssoN, labora
tor WILHELM RoDHE och lektor EINAR TEILING 
har jag haft förmånen att diskutera olika bota
niska och limnologiska spörsmål. A v laborator 
BENGT CoLLINI har jag fått många upplysningar 
i geologiska frågor. 

Professor BJÖRN GoLLINDER och nomadskole
inspektör docent IsRAEL RuoNG ha med stort till
mötesgående lämnat mig upplysningar om lapska 
namn. 

Med vördnad och tacksamhet minns jag profes
sor. RuTGER SERNANDER och professor LENNART 
voN PosT. På exkursioner under deras ledning 
lärde jag mig kvartär sedimentstratigrafi och 
fältmetodik 

Mina lärare i botanik, professorerna NILs SvE
DELIUS, ELIAs MELIN och JoHN AxEL NANNFELDT, 
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har j ag att tacka för grundläggande undervis
ning. 

Kartorna, sedimentprofilen i Övre Oldsjön, 
pollen-, diatome- och övriga diagram ha renritats 
av herr SvEN JANSSON med utomordentlig omsorg 
och noggrannhet. 

Översättningen till engelska av figurtexter och 
summary har utförts av min syster och svåger, 
mrs. och mr. JoHN C. RrcHMOND. 

Fru GuNVOR CARLBERG har med snabbhet och 
precision renskrivit en väsentlig del av manu
skriptet till denna avhandling. 

Med korrekturläsningen ha amanuens ToR
BJÖRN WILLEN och docent MATs WlERN varit mig 
i hög grad behjälpliga. 

Under största delen av fältarbetet i Långan
området hade jag Frankrike (gården) till huvud
kvarter. Dess värdfolk, herr och fru ANDERs BEL
LIN, samt kronojägare och fru VILGOT LomN 
ha med största välvilja underlättat mitt arbete. 
Vid övre Oldsjön blev jag alltid gästfritt mot
tagen i den ombonade lilla fiskestuga, som äges 
av bl. a. herr NrLs ERIKssoN, Jämtlands Änge. I 
Tjouren rönte jag mycken gästvänskap av herr 
och fru JOHN D oJ och av herr LORENTZ F JELL
BERG. 

Ekonomiskt understöd vid fältarbetet, för en 
del av bearbetningen och för publiceringen har 
jag mottagit från Statens Naturvetenskapliga 
Forskningsråd, Matematisk-naturvetenskapliga 
sektionens anslag för fältarbeten, Lilj ewalchs 
resestipendiefond, Lennanderska fonden, vid 
Uppsala universitet, Hierta-Retzius' stipendie
fond, stiftelsen Lars Hiertas minne, Längmanska 
kulturfonden samt Indalsälvens regleringsför
ening. 

Ett varmt tack riktar jag till här nämnda per
soner, institutioner och övriga, som ha under
lättat mitt arbete och gjort det möjligt, att denna 
undersökning har kunnat genomföras. 

Allt material från denna undersökning förva
ras på Växtbiologiska institutionen. 

Uppsala universitets Växtbiologiska institution 
den 30 april 1955. 

Nils Quennerstedt. 



l. Problemställning och metodikfrågor 

Inledning 

Den naturhistoriska inventeringen av Långan
området avsåg att i möjligaste mån rädda känne
domen om växt- och djurvärlden inom ett fjäll
sjösystem, som var dömt att exploateras i sådan 
omfattning, att dess ursprungliga naturförhål
landen skulle spolieras. Denna del av det jämt
ländska fjällområdet, där vargen ännu strövar, 
var botaniskt föga känd och i många avseenden 
ett terra incognita. Endast ett fåtal botaniska lo
kaluppgifter från det övre Långan-området före
ligga sålunda i LANGEs ( 1938 ) Jämtlands-flora 
förutom de fragmentariska notiserna om vegeta
tionen i några Långan-sjöar, vilkas sediment ha 
undersökts av LuNDQVIsT (1936 b ) . 

Undersökningen av sjöarnas vegetation upp
drogs åt W JERN och mig. Därvid kommo i främsta 
rummet de till regleringsåtgärder utvalda sjö
arna, nämligen Burvattnet, Mjölkvattnet, Kors
vattnet och Övre Oldsjön. (Den sistnämnda har 
dock lyckligtvis ännu icke reglerats. ) 

Den korta tid, som på grund av militärinkal
lelser och andra omständigheter stod expeditio
nen till buds att verkställa uppdraget, gjorde det 
nödvändigt, att inventeringen gavs en mera ex
tensiv karaktär. Det blev därför aldrig möjligt 
att undersöka vattensystemet så detaljerat som 
varit önskvärt. Beklagligtvis hade dessutom fång
dammar uppförts vid utloppet av Burvattnet, 
Mjölkvattnet och Korsvattnet, varför dessa sjöars 
vattenstånd höjts, redan innan expeditionen an
länt. Denna åtgärd vållade avsevärda svårigheter 
vid inventeringsarbetet, sär�kilt i Mjölkvattnet, 
där den ursprungliga vegetationen till en del 
hade förstörts vid denna tidpunkt. 

Vid sjöundersökningen kom tyngdpunkten att 

läggas på den vanligen rikt utvecklade och i hög 
grad särpräglade och iögonenfallande algvegeta
tionen. Ä ven den artfattiga vegetationen av kärl
växter, som med undantag för Isoetes lacustris 

var av kvantitativt ringa betydelse, torde emel
lertid ha blivit känd i huvudsak, åtminstone vad 
artuppsättningen beträffar. Bäst undersökt av 
de fyra sjöarna blev Övre Oldsjön, där algernas 
zonatiansförhållanden mera detaljerat kunde 
fastställas med hjälp av ett flertal vegetations
profiler. I viss utsträckning gjordes dessutom 
observationer rörande sjöarnas sediment- och 
djupför hålland en. 

Förutom i de fyra regleringssjöarna togos en 
mängd stickprov av algvegetationen i olika delar 
av det övre Långan-området. Från myrarna in
samlades ett stort material av Du RIETZ. Fält
arbetet under 1942 pågick tiden 9 augusti-l 
september. 

Under det närmaste året bearbetades en del av 
expeditionens algmaterial, varvid W JERN särskilt 
ägnade sig åt cyanofyceerna, jag själv åt diato
meerna, vilka två alggrupper voro de rikast före
trädda och kvantitativt mest betydande i sjö
arna. A v flera orsaker måste emellertid mitt ar
bete med Långan-materialet därefter ställas i 
efterhand under ett par år. 

Den preliminära bearbetningen av materialet 
gav vid handen, att Långan:-området i algologiskt 
avseende representerade i skandinavisk limno
logi dittills okända förhållanden och därför loc
kade till fortsatt undersökning. Ytterligare ma
terial från olika delar av vattensystemet krävdes, 
och sommaren 1946 fick jag möjlighet att åter
upptaga fältarbetet. Detta fortsattes sedan un
der åren 1947-1949 och 1953. 

I företalet till sin avhandling om recent j ärn-
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lO Problem och metodik 

ockra pekar THUNMARK ( 1942, s. l) på den för 
vattentypläran betydelsefulla mikrobiologiska 
vattenkarakteristiken, vilken emellertid förutsät
ter en avsevärt vidgad kännedom om vattnens 
mikrovegetation - icke minst den benthiska -
och dess miljöbetingelser. 

Med tanke på den fundamentala betydelse, som 
kännedomen om mikrobenthos har för såväl den 
teoretiska som för den praktiskt tillämpade lim
nologien, är det därför även ur denna synpunkt 
betänkligt med den i allt snabbare takt fort
gående förstörelsen av inlandsvattnen, vilken 
medför att oersättliga och aldrig helt rekon
struerbara biotoper utplånas, villtas ursprungliga 
organismvärld och miljöfaktorer förblivit okända. 
Inom j ordbruksdistrikten och kring tätortsbebyg
gelsen skövlas vattentillgångarna företrädesvis 
genom övergödning och förgiftning med kultu
rens avfallsprodukter (se t. ex. THUNMARK 1945, 
SöRENSEN 1948, LILLIEROTH 1949, 1950, s .  177 
ff. ) , i Skandernas1 vildmarksområden åstadkom
mas revolutionerande miljöförändringar för vatt
nens växt- och djurvärld genom ett våldförande 
på de naturliga vattenståndsförhållandena. 

I Skandernas fj älltrakter ha vattnen i förvå
nande ringa omfattning varit föremål för algo
logiska studier, varför fjällsjöarnas mikrobenthos
vegetation endast är fragmentariskt känd. De se
naste decenniernas va t ten tekniska omvälvningar 
i de norrländska sjösystemen ha till yttermera 
visso på ett katastrofalt sätt reducerat möjlighe
ten att någonsin rädda kännedomen om mikro· 
benthosekologien inom en rad regionalt viktiga 
vatten typer. 

Bland mikrosamhällenas konstituenter utgöra 
diatomeerna ofta ett väsentligt inslag, i många 
fall den .dominerande växtgruppen. De fossila 
diatomeernas framträdande roll i den kvartär
geologiska forskningen, som ju i betydande ut
sträckning vilar på diatomologisk grundval, är 
därför naturlig. Däremot är det anmärknings
värt, att man i kvartärgeologiska sammanhang 
sökt rekonstruera vegetations- och miljöförhål
landen i långt större utsträckning med ledning 
av lagerföljderna och deras fossila artinnehåll 
än med hjälp av samma arters förekomst i den 
nu levande vegetationen. Den bristfälliga känne-

Acta Phytogeogr. Suec. 36 

domen om diatomeernas· ekologi gör det ännu 
omöjligt att använda dessa som miljöindikatorer 
annat än i grövsta drag, och NAIDIANNS (1924, 
s. 132 )  ord beträffande kiselalgernas regionala 
utbredning kunna med rätta upprepas : »Här är 
alltså återigen inom det egna landets gränser ett 
betydelsefullt, ännu obrutet arbetsområde för den 
svenska biologien. » 

Så tidigt som i W AHLENBERGs Flora La pponica 
(1812, s .  516)  omnämnas ett par diatomeer i 
nordsvenska vatten, men bortsett från denna och 
andra, betydligt senare ströuppgifter, exempel
vis av P. T. CLEVE ( 1868, 1 894, 1895 ) , lämnades 
den första redogörelsen för diatornefloran inom 
en del av det svenska fjällområdet, nämligen 
Lule Lappmark, av A. CLEVE ( 1895 ) ,  som några 
år därefter ( 1899 ) ytterligare behandlade samma 
område och då ur planktologisk synpunkt. Nästa 
betydande upplysning om Norrlands recenta dia
tomeer kom genom FoNTELL ( 1917) , som redo vi
sade innehållet av ett tjugotal prov från västra 
Jämtland, de flesta från trakten av Duved. Den 
av HAMBERG organiserade och ledda Sarek-under
sökningen omfattade även stickprov av Sarek
områdets algflora, där diatornematerialet har be
arbetats av HusTEDT ( 1924) . Vidare har Hu
STEDT ( 1942 ) undersökt av Tr·HENEMANN insam
lade prov från skilda biotoper i omgivningarna 
av Abisko. I två publikationer har KRAssKE (1943 
och 1949 ) behandlat nordfennoskandiskt diato
mematerial från gränsområdet mellan de tre nor
diska länderna, och slutligen finnas diatomeer 
representerade i artlistorna, som ingå i ett par 
av K. THOMAssoNs planktonarbeten (1951,  1952 a )  
om nordsvenska fjällsjöar. 

På den norska sidan av Skanderna har inlands
vattnens recenta. diatorneflora varit i minst lika 
hög grad styvmoderligt behandlad i den algolo
giska litteraturen. Vad fjällområdets vatten be
träffar, omtalar dock redan SoMMERFELT ( 1826, 
s. 189 ) ,  att »Lyngbuea pulvinata 13 geminata» 
[ == Diclymosphenia geminata (LYNGBYE) M. 
ScHMIDT] förekommer »in lapidibus rivniorum 
fluminumque rapidiorum Baltdalen Nordlandiae 
passim copiose» .  Ur P. T. CLEVEs (1868,  1 894, 

l LJUNGNER 1944, 1948. 
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1 895 ) artförteckningar får man de första mera 
orienterande · upplysningarna om diatomeer i 
fjallsjöar och i subarktiska vatten, bl. a. genom 
det material' som insamlats av TH. M. FRIEs i 
Nord-Norge ( jfr TH. M. FRIES 1858) .  Det är 
emellertid HoLMBOE ( 1899 ) ,  som har lämnat det 
hittills största bidraget till kännedomen om dia
tomeerna i norska fjällsjöar. Hans undersök
ningsmaterial utgjordes huvudsakligen av plank
tonprov insamlade av HuiTFELDT-KAAs, bl. a. från 
ett antal fjällsjöar. I sitt några år därefter ut
komna planktonarbete har HUITFELDT-KAAS 
( 1906) även behandlat några diatomearter. Av 
STRPM (1926, s. 118)  meddelas i en undersökning 
över alger i ett sydnorskt fjällområde endast en 
lista på diatorneskal i ett sjösediment, men där
emot kompletteras samme författares arbete om 
sjön Feforvatn ( STRPM 1931 ) med en särskild 
publikation om den märkligt artrika diatorneflo
ran i denna sjö ( HusTEDT 1931 a) . Några dia
torneprov från omgivningarna av en norsk gla
ciär redovisas av MöLDER ( 1951 b ) , och nyligen 
har FoGED (1952) gjort en preliminär samman
ställning av diatornefynd i norska inlandsvatten. 

De nordliga delarna av Finland slutligen äro 
likaså företrädda endast i ringa omfattning i 
diatomologiska publikationer, av vilka må näm
nas P. T. CLEVE 1891 ,  A. CLEVE-EULER 1934, 
1939, MöLDER 1937, KRASSKE 1943, 1949. 

Utöver ovan anförda arbeten finnas uppgifter 
om dia tomearter, som äro funna i svenska, norska 
och finska fjällvatten, t. ex. i AsTRID CLEVE
EuLERS nu fullbordade, stora diatorneflora (1951, 
1952, 1953, 1955) , men även om alla sådana upp
gifter sammanställas, kvarstår dock det faktum, 
att fjällområdets diatorneflora är ofullständigt 
känd och i än högre grad diatomevegetationen, 
dvs. arternas kvantitativa fördelning etc., om 
vilken föga mer än sporadiska notiser föreligga. 

Vid algologiska undersökningar ha icke sällan 
enstaka stickprov av algvegetationen fått gälla 
såsom representativa och lagts till grund för jäm
förelser exempelvis mellan olika sjöar inom ett 
begränsat område eller t .  o .  m. mellan geografiskt 
vitt skilda vatten. Även om varje sjö - enligt 
den först av FoRBEs ( 1887 )  formulerade satsen 
- utgör en mikrokosmos, dvs. bildar ett mer 

eller mindre självständigt system, innebär icke 
detta förhållande, att varje liten del av algvege
tationen därför skall uppfattas som ett obligato
riskt uttryck för det totala komplex av miljö
faktorer, vilka konstituera sjön såsom en enhet. 
(J fr H USTEDT 1938, s. 150. ) Då det gäller enbart 
plankton är väl sannolikheten dock större än be
träffande benthosvegetationen, att enstaka prov 
i bästa fall kunna ge en acceptabelt representativ 
bild av den för en viss sjö karakteristiska art
sammansättningen (BACHMANN 1907, s. 2 ) .  Att 
de rent praktiska svårigheterna, som äro förknip
pade med fältarbete i fjällen, många gånger 
tvinga till en otillfredsställande provtagningsme
todik, är visserligen ett beklagligt faktum men 
berättigar därför icke till att utnyttja ett ofull
ständigt material till långtgående slutsatser. 

Eftersom det ekologiska system, som en sjö ut
gör, är sammansatt av en mångfald ekologiska 
enheter av lägre rang, fordrar egentligen en eko
logisk sjöundersökning, att samtliga dessa 
mindre enheter bli företrädda i provtagningen. 
I praktiken låter sig emellertid detta icke göra, 
och man får i stället nöja sig med ett material, 
som rimligtvis kan antagas representera det vä
sentliga i sitt slag av det, som är utmärkande för 
sjön i fråga. 

Ur regional synpunkt är det likaså givet, att 
ett område icke låter sig karakterisera i limno
logiskt avseende med hjälp av data från endast 
en eller ett par sjöar. Inom ett och samma vat
tensystem förete sjöarna vanligen sinsemellan 
olika individuella utvecklingsstadier, och av 
denna anledning bör ett flertal sjöar från samma 
vattensystem kunna ge en mera verklighetstro
gen helhetsbild av ifrågavarande områdes limno
logiska förhållanden än några på måfå utvalda 
sjöar tillhörande skilda vattensystem. Detta har 
f. ö. framhållits av LUNDQVIsT ( 1936 b, 1940) be
träffande sjösedimenten. 

Vid den undersökning, som redovisas i det föl
jande, ha ovanstående synpunkter varit avgö
rande. 

Arbetet har huvudsakligen ägnats sjöarnas ve
getation och därvid särskilt diatomeerna, vilka 
utgöra en mycket väsentlig komponent i den to
tala sjövegetationen. Det har icke varit möjligt 
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att lika detaljerat behandla övriga grupper av 
mikroorganismer. "Vad cyanofyceerna beträffar, 
ha dessa endast delvis bearbetats. I de fall, då 
påträffade taxa sakna en entydig motsvarighet 
i litteraturen, har jag anfört kollektivnamn 
(släkt-, sektions- eller artnamn), då jag icke vill 
föregripa den utredning av cyanofycematerialet, 
som pågår. 

Undersökningens huvudsyfte har sålunda varit 
dels en diatornefloristisk inventering av ett antal 
sjöar i Långans vattensystem, dels en på stånd
ortsanalyser grundad framställning av diatome
vegetationen och dess förhållande till vissa miljö
faktorer inom ett och samma vattensystem. 

Analys av mikrovegetationen 

En generellt genomförbar och samtidigt In
vändningsfri metodik för analys av vattnens 
mikrovegetation har hittills icke sett dagens ljus 
förutom den grundläggande, kvalitativa analy
sen, vilken kort och gott resulterar i artlistor. 

Eftersom produktionsbiologiska frågor intaga 
en central plats inom den teoretiska och tilläm
pade limnologien, ha olika vägar prövats för att 
uttrycka rådande kvantitativa förhållanden inom 
enstaka eller samtliga av mikrovegetationens or
ganismgrupper. Detta med syfte att såsom kom
plement till den kvalitativa analysen skapa en 
relativt fast utgångspunkt för bedömning av kor
relationen mellan vegetation och miljö. 

Den äldre metoden att på grundval av en mer 
eller mindre subjektiv uppskattning angiva 
mängdförhållandena hos de olika komponen
terna i mikrovegetationen (exempelvis med så
dana beteckningar som cc, c, +, r, rr eller med 
siffror i en godtyckligt vald, graderad skala) an
vändes alltjämt vid sidan av nyare och mera ob
j ektiva metoder, vilka äro avsedda att möjlig·
göra adekvata jämförelser mellan skilda forska
res material. Inom planktonforskningen har det 
av naturliga skäl varit lättare än beträffande 
benthosvegetationen att utarbeta kvantitativa in
samlings- och analysmetoder. 

De första . systematiska, på objektiv metodik 
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grundade undersökningarna av den fastsittande 
mikrovegetationens resp. -faunans ( == på växt, 
»Aufwuchs>> sensu la to ) produktionsbiologiska 
förhållanden påbörjades samma år ( 1914) av 
HENTBCHEL (1916 ) och NAUMANN (1915 ; 1919 a; 
1925, s. 230 ) ,  vilka oberoende av varandra till
lämpade metoden att placera ut för påväxten 
lämpligt substrat (skifferplattor och objektglas 
resp. glasskivor) ,  som koloniserades under en 
viss tid av påväxtorganismer och därefter analy
serades, varvid den aktuella individ- resp. kolo
nimängden fastställdes på en given yta. Denna 
metod har sedermera använts av H. THOMAssoN 
( 1926) , GErTLER ( 1927 a, b ) , HuRTER ( 1928 ) ,  
BuTCHER, PENTELOW & WooDLEY ( 1931 ) ,  BuT
CHER ( 1932) , GoDWARD ( 1934 ) , BuDDE ( 1942 ) ,  
YouNG (1945 ) ,  NEwcoMBE ( 1949 ) m. fl. 

Utan tvivel kan man på detta sätt erhålla en 
god upplysning om de aktuella produktionsbio
logiska förhållandena i ett vatten. Förutsätt
ningen härför är emellertid, att materialet blir 
representativt med hänsyn till olika miljöfakto
rer därigenom att tillräckligt antal sådana arti
ficiella provytor analyserås med växlande tids
intervall under tillräckligt lång experimenttid. 
Påväxtens sammansättning varierar nämligen 
utomordentligt med miljön och är tillfälligtvis. 
underkastad genomgripande förändringar. En 
kortvarig storm t. ex. kan förorsaka, att mikro
vegetationen på ringa vattendjup fullständigt 
och omedelbart ändrar karaktär (jfr KoLBE, 
1951 a ) , och samma effekt kan framkallas av en 
relativt kortvarig fluktuation i vattenståndet. Ur 
biologisk synpunkt är det visserligen värdefullt 
att få veta, hur mikrovegetationen utvecklar sig 
på ett substrat, som med hjälp av flottörer hål
les på ett konstant vattendjup, men den vegeta
tionsbild man därigenom erhåller, kan icke utan 
vidare jämställas med den, som avser fasta sub
strat. "Vad vidare ljusexpositionen betyder för 
påväxtens fördelning ger sig detta förhållande 
till känna i den ofta skarpt markerade skillnaden 
i vegetationen mellan sol- och skuggsida (se 
exempelvis WILLER 1917 ; 1919 ; 1923, GoDWARD· 
1934) , t. o. m. på ett l cm tjockt vass-strå ( HuR
TER 1928, s. 157 ) .  Ytterligare en omständighet 
må framhållas. Den för ett speciellt vatten ut-
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märkande påväxten ä r  till s1n förekomst be
tingad av substratets art (se citerade arbeten, 
vidare CHOLNOKY 1924, 1927, 1929, ScHERFFEL 
1925 m. fl.), och när- eller frånvaron av lämpligt 
substrat blir alltså en avgörande faktor. Så är 
exempelvis epifytvegetationens fördelning på le
vande växter i hög grad beroende av underlagets 
stabilitet. sträckningszonerna på algtrådar och 
makrofyter äro i regel mer eller mindre fria från 
epifyter, medan däremot de partier av samma 
växter, där ytlagret är mera orörligt, kunna hysa 
en ymnig påväxt osv. Koloniseringen på ett arti
ficiellt substrat kan även av denna anledning ge 
en missvisande bild av rådande naturliga för
hållanden. Med nämnda synpunkter avses endast 
att belysa problemställningens art vid detta slag 
av experimentell undersökning av påväxten. 

Då det gäller att kvantitativt detaljanalysera 
påväxten på naturligt substrat in situ (stenar, 
makrofyter etc. ) ,  äro möjligheterna i stor ut
sträckning beskurna dels på grund av vatten
djupet dels av substratets oregelbundna yta. Med 
lämpliga instrument kunna dock därmed sam
manhängande svårigheter i viss grad reduceras. 
Det största problemet är i stället här detsamma 
som vid den experimentella metoden med arti
ficiellt substrat, nämligen att talmässigt fast
ställa den absoluta kvantiteten av mikrovegeta
tionens konstituenter. Mycket ofta låter sig detta 
i praktiken alls icke göra. Utslagsgivande är 
emellertid 'Ciärvidlag vegetationens sammansätt
ning. För sådana arter, som uppträda i från 
varandra isolerade individ eller i klart avgrän .. 

sade kolonier, kan individ- resp. koloniantalet 
per ytenhet i bästa fall fastställas, såsom exem
pelvis i undersökningar av WILLER ( 1919, s. 460, 
461 ; 1920, s. 62-65 ; 1923 ) och CHOLNOKY(1927 ) ,  
medan däremot många trådformiga eller gallert
avsöndrande arter ( t. ex. zygnemaler, åtskilliga 
cyanofyceer etc. ) ,  som sitta tätt intrasslade och 
hopsmetade med den övriga vegetationen, omöj
liggöra en tillförlitlig analys av detta slag. Även 
om en undersökning av påväxten endast omfattar 
en enda organismgrupp, t. ex. diatomeer (LUND 
QVIsT & THOMAssoN 1923, H. THoMAssoN 1926, 
CHOLNOKY 1929 m. fl. ) ,  utan hänsyn till övriga 
konstituenter i vegetationen, är det alltså -

principiellt och alldeles oavsett de citerade ar
betenas tillförlitlighet - icke garanterat, att 
man genom räkning av antalet individ, kolo
nier etc. erhåller ett tillförlitligt eller öv.er huvud 
taget acceptabelt uttryck för produktions- och 
zonationsförhållandena hos denna organism
grupp. Däremot kunna dylika »produktions»-tal 
i många fall ge ett falskt sken av exakthet. 

Åtskilliga försök ha gjorts att skapa en meto
dik, som med minsta möjliga felkällor ger bästa, 
objektiva uttryck för de faktiska förhållandena i 
mikrovegetationen. Som exempel må nämnas den 
av H. THOMAssoN ( 1926 ) beskrivna och tilläm
pade metodiken, vilken ofta citeras. THOMAssoN 
insamlade prov av påväxten, exempelvis på Scir
pus- eller Phragmites-strån genom att rycka upp 
vederbörande strå, dela det i kortare stycken och 
sedan konservera provet genom att låta påväxten 

. torka in på substratet ( op. c . ,  s. 684) . [Ett så
dant förfarande synes dock vanligen kunna med
föra större förluster av materialet, än då detta 
konserveras i naturligt tillstånd i formalin, åt
minstone är det min egen erfarenhet just beträf
fande diatomeer, särskilt de kedjebildande ar
terna ( t. ex. Tabellaria) .  CHOLNOKY ( 1929, s. 
314) har f. ö. försökt praktisera THOMAssoNs me
tod vid materialinsamlingen men frångått denna, 
då han fann, att förlusterna därvidlag blevo allt
för stora. J Vid analysarbetet har THOMAssoN 
( 1926, s. 688 ) skrapat det intorkade provet från 
substratet, tillsatt vatten och med en nål sökt 
finfördela materialet likformigt på objektglaset. 
Därpå »wird das prozentuelle Vorkommen der 
einzelnen Arten mathematisch berechnet. Ge
wöhnlich genti.gt es, nur 100 Individuen zu 
zählen. Alles, was von Bedeutung in der Arten
assoziationen ist, wird mit dieser Anzahl klar.» 
Här framgår det icke klart, om alla, i morfolo
giskt avseende ofta vitt skilda taxa som räknas, 
ha jämställts som individ. Synbarligen har 
THOMAssoN följt samma princip som vid analys 
av mikrovegetationen på mjuka bottnar liksom 
även vid undersökning av produktionsförhållan
dena genom påväxtförsök på utsatta glasskivor 
[där produktionen uttryckes i individantal per 
l cm 2 (o  p. c., s. 689 ) J . Han säger nämligen (o p. c . ,  
s. 691 ) :  »Ich zähle nicht ,die Zellen', sondern die • 
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Individuell. ; von Fragilaria, Melosira, Oscilla
toria usw. di� Zellketten.» 

Ett »individ>> av en diatorneart kan emellertid 
till sin storlek variera inom mycket vida gränser, 
om man nota bene räknar med den gallert, som 
många arter avsöndra och som utan tvivel tillhör 
individet. Några exempel få belysa detta. 

I Landösjöns övre ände fanns den 29/7 1947 
på klippor och block 55-60 cm under vatten
ytan en mikrovegetation, som dominerades av 
diatomeer. Bland dessa föreföll det vid första på
seende, som om Tabellaria flocculosa v. flocculosa 

spelade den kvantitativt viktigaste rollen. Visser
ligen förekom även Achnartthes minutissima v. 
cryptocephala rikligt, dock synbarligen icke i så 
stort cellantal, att Achnanthes därigenom nådde 
samma kvantitet som Tabellaria ( eftersom Ack
nanOtes-cellerna icke tillnärmelsevis kunde tävla 
i storlek med Tabellaria ) .  Icke dess mindre av
slöjade en noggrann analys (sedan provet färgats 
med gentiana violett) ,  att hela mikrovegetationen 
fick sin huvudsakliga prägel av de proportions
vis jättelånga, grova gallertstjälkar, som Ach
nanthes minutissima v. cryptocephala bildade. 
Ur produktionsbiologisk synpunkt var det i före
liggande fall denna och icke Tabellaria floccu
losa v. flocculosa, som dominerade i vegetationen. 

Analoga förhållanden kunna inträffa i sådana 
fall, då en eller flera Gomphonema-arter ingå i 
vegetationen eller exempelvis Didymosphenia ge

minata, vilken art f. ö. är ökänd inom fiskeribio
logiska kretsar på grund av sina gallertstjälkar, 
som ofta försvåra fisket genom att i stora mäng
der fastna på näten ( VALLIN 1951 ) .  Vidare före
kommer Frustulia rhomboides dels som enstaka 
celler utan gallerthölje, dels i gallertsträngar 
med ett 10-tal eller flera celler ordnade i rad. 
Frustulia rhomboides v. saxonica avsöndrar i 
många fall enorma gallertmassor, stundom knap
past någonting alls. Gymbella ventricosa m. fl. 
Cymbella-arter uppträder ibland såsom ensamma 
celler, stundom i mycket långa gallertsträngar i 
likhet med flera Nitzschia-arter (jfr CHOLNOKY 
1929, GERMAIN 1932) . Amphicampa kemieyelus 
synes vanligen leva solitärt men kan dock många 
gånger förekomma som nystan av ett flertal cel-

. ler, icke blott inoin Långan-området utan även i 
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andra vatten (KOLBE & SILFVERSPARRE 1950, S. 
91, A. CLEVE-EULER 1953 a, fig. 404) . 

V ad vidare sådana arter beträffar, vilkas cel
ler äro mera fast förbundna med varandra till 
stundom mycket långa kedjor (M,elosira, Tabel
laria, Diatoma, Fragilaria, Eunotia, t. ex. E. di
odon och pectinalis) ,  växla kedjornas längd i 
avsevärd grad även på samma ståndort. Om man 
då räknar varje kedja som en enhet, oavsett dess 
storlek, kan resultatet därför bli fullkomligt 
missvisande. 

Ovanstående utgör endast en provkarta på så
dana fall, då man måste ställa sig frågande in
för möjligheten att medelst »individ»-räkning 
som generellt användbar metod genomföra en 
godtagbar kvantitativ analys. Då de negativa si
dorna framhållas i detta sammanhang, innebär 
emellertid icke detta, att metodens värde kate
goriskt förringas. Många gånger har denna me
tod ·visat sig uppfylla alla rimliga krav på prak
tisk användbarhet och vederhäftighet, vilket icke 
minst framgår av HENTBCHELs ( 1916 ) banbry
tande arbete om på växten (»sessilt benthos>> ) .  

D å  procentberäkning tillämpas vid analys av 
mikrovegetation en, divergera uppfattningarna 
om kravet på statistiskt invändningsfritt under
lag. THOMAsSON ( 1926 , s. 688 ) ansåg, att vanli
gen endast 100 individ skulle vara ett tillräck
ligt antal, medan CHOLNOKY ( 1929, s. 314---315)  
räknade minst 200 och dessutom gjorde en detal
j erad undersökning av materialet. Jy)RGENSEN 
( 1948, s. 7 )  har i regel räknat ca 300 diatome
skal, sedan detta antal befunnits lämpligt efter 
kontrollberäkning med ett större resp. lägre an
tal skal. BoYE PETERSEN (1943, s. 5) har i stället 
grundat sina procentvärden på antalet förefint
liga diatorneskal i 25 synfält. 

I de fall då jag har tillämpat procentberäk
ning av diatomeer i recent vegetation, har jag 
funnit att felmarginalen blivit alltför stor, då 
endast 100-200 enheter ha räknats och att ofta 
400-500 enheter fo.rdrats för att procentberäk
ningen skulle ge förhållandevis konstanta vär
den. 

Inom kvartärgeologien ha de skärpta kraven 
på precision vid analys av fossila sediment med
fört, att man genom förbättrade arbetsmetoder 
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har sökt uppnå större möjlighet att bedöma det 
fossila materialet ur aktualistisk synpunkt. HAL
DEN (1922) introducerade »exakt» procentberäk
ning av fossila diatorneskal (anrikat material ur 
marina och lakustrina sediment) ,  vilken metod, 
kompletterad med pollenanalys, gav en betydligt 
fastare litgångspunkt för tolkning av ett sjöbäc
kens utvecklingshistoria än någon dittills använd 
och har sedermera kommit att tiilämpas i stor ut
sträckning (M.-B. FLORIN 1941 ; 1944 ; 1945, s. 
517 ; 1946 etc. ) .  [ SuNDELIN (1919)  har visserligen 
tidigare använt en procentberäkning av diatome
fossil för samma ändamål, men denna var osäk
rare än HALDENs, emedan den grundade sig på 
en subjektiv skattning av skalfrekvensen ( op. c . ,  
s. 225) . ]  

Genom att kombinera undersökningar av kvar
tära sediment med studier över recent diatome
vegetation och därvid tillämpa möjligast lik
artad metodik åstadkommo LuNDQVIsT och THo
MAssoN en ytterligare skärpning av dittillsva
rande provtagnings- och analysmetodik (LuND
QVIsT & THOMASSON 1923, S. 380 ; LUNDQVIST 1924, 
s .  57, H. THOMAssoN 1926, LuNDQVIsT 1925 a, b ) .  
D e  recenta resp .

. 
fossila diatomeernas individan

tal i sedimenten ha därvid beräknats för en viss 
volym, vilka värden beträffande de recenta dock 
kunnat omräknas till att gälla en bestämd yta. 
[ Icke att förväxla med ovanstående metodik är 
den av LUNDQVIsT ( 1926) för insjösediment ut
arbetade strukturanalysmetoden, som likaledes 
grundar sig på bestämda volymer, i vilka där
emot strukturelementens procentuella andel be
räknas. Denna metod, som icke avser någon nog
grann artinventering, har f. ö. tillämpats av 
THUN14ARK ( 1942 ) på recen t material inom en 
given yta. ] 

De· med nämnda metodik förknippade svårig
heterna och nackdelarna ha delvis redan berörts. 
Själv framhåller LUNDQVIsT (1925 a, s. 445) _ be
träffande analys av det fossila materialet, att 
man tyvärr icke kan vara säker på att en be
stämd volym av ett sediment skall motsvara 
samma volym av ett annat eller ens samma vo
lym i närliggande delar av en och samma sedi
mentpelare, varför förf. rekommenderar en viss 
försiktighet vid tolkningen av analysresultaten. 

Vidare innebär artbestämningen ett visst osäker:. 
hetsmoment, då sådana individ, som ligga olämp
ligt i preparatet för en identifiering, icke kunna 
orienteras i rätt läge utan risk för att räknearbe
tet skall spolieras (o p. c . ,  s. 446) . 

Väsentligt är här att materialet bearbetas i 
sitt naturliga tillstånd, dvs. utan föregående ren
kokning eller över huvud taget något slag av an
rikning, och det är särskilt ·på denna punkt, som 
uppfattningarna gå isär i diskussionen av me
todologiska frågor om diatomeanalys. Å ena si
dan kan man med LuNDQVIsT & THOMAssoN häv da, 
dels att renkokning och slamning vanligen kan 
medföra allvarliga förluster av sedimentens bio
gena element, dels att många arter äro identifier
bara utan att särskilt reningsförfarande behöver 
tillgripas och slutligen, att det i fråga om recent 
material på sedimentbotten (och över huvud ta
get all mikrovegetation) är väsentligt att kunna 
skilja på vegetationens levande och döda kompo
nenter. Å andra sidan är det ovedersägligt, att 
en i många fall betydande procent av ett diato
mespektrum förbises eller lämnas oidentifierad 
vid analys av icke renat material i ett medium 
med otillfredsställande _ ljusbrytningsindex [t .  ex. 
vatten med tillsats av glycerin (LuNDQVIsT 1925 a, 
s. 446 ) J ,  så mycket mer som diatorneskalen av de 
sprödare arterna ofta äro illa medfarna i sedi
menten. 

Alltså har man till synes endast att välja 
Scylla eller Charybdis, antingen icke renade prov 
och därför ofullständig och osäker artbestämning 
eller renade prov men i stället otillförlitliga med 
hänsyn till den ursprungliga kompositionen. 
Ingen torde emellertid kunna förneka, att grund
förutsättningen för varje vegetationsanalys är en 
invändningsfri artbestämning. En aldrig så exakt 
kvantitativ bestämning av ett fåtal av vegetatio
nens konstituenter kan icke ersätta en någor
lunda fullständig kvalitativ analys, icke heller då 
det gäller att lösa ekologiska frågor. H USTEDT 
( 1948, s. 185 If. )  går t. o. m. därhän, att han ( i  
ett arbete om fossilt material) finner »quanti
tative Untersuchungen bei den Diatomeenanaly
sen - - - kaum erforderlieb und auch wenig 
erfolgversprechend». Avgörande betydelse har 
enl. HusTEDT i stället en arts absoluta närvaro, 
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medan mängdförhållandena kunna vara direkt 
vilseledande, då det gäller nyinvandrade arter, 
som icke hunnit hävda sig i kvantitet i jämfö
relse med de övriga. Den ganska vanliga över
skattningen av kvantitativa metoders möjlighet 
att ge besked om thanatocoenosers ursprungssam
hälle påtalas eftertryckligt även av WASMUND 
( 1926 ) . HusTEDT (op. c . ,  s. 182, 1 83 )  varnar 
emellertid för den allvarliga felkälla, som ett 
överdrivet reningsförfarande innebär och rekom
menderar H202-behandling av fossilprov (jfr 
BRANDER 1936, s. 143, M.-B. FLORIN 1945, s. 517 ) 
såsom en mera riskfri metod än kokningen i 
syror, vilken såsom känt har en förödande in
verkan på sprödare diatorneskaL BRANDER (1936, 
S; 140-142 ) har f. ö .  med j ämförande försök på
visat, hur renkokning och slamning av fossilprov 
reducerar analysresultatets värde, medan HAL
DEN ( 1929, s. 315 ) , vilken använde syrabehand
ling men däremot icke mekanisk anrikning, för 
sin del ansåg, att inga väsentliga förskjutningar 
i det fossila materialets sammansättning därige
nom uppkommo. 

Olyckligtvis förhåller det sig ju så, att de sub
tilaste arterna icke kunna bestämmas direkt, om 
icke särskilt goda optiska betingelser föreligga, 
vilka tillåta att skalstrukturen kan avslöjas. 
Kvarvarande innehåll i diatornecellen eller 
beläggningar, detritusklumpar etc. på skalet 
skymma sikten i alltför hög grad. Man tvingas 
därför att tillgripa något slag av reningsförfa
rande och att arbeta med speciella inbäddnings
medel. Därmed har man dock icke nödvändigt
vis avsvurit sig möjligheten att få kännedom 
även om det väsentliga av sådana subtila arters 
roll i bio- resp . thanatocoenoserna. Då man arbe
tar inom samma vattensystem med ett stort an
tal prov, lär man sig nämligen så småningom att 
i den recenta vegetationen identifiera praktiskt 
taget alla av de diatomeer, som icke äro alltför 
sporadiska, även då de ha cellinnehållet kvar. 
Detta förutsätter naturligtvis, att man arbetar 
parallellt med renat och icke renat material och 
att det reningsförfarande, som kommer till an
vändning, icke skadar ifrågavarande diatome
skaL 

Vid bearbetningen av föreliggande material 
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har jag därför undvikit kokning med syror och 
i stället antingen glödgat proven eller behandlat 
dem med varm resp. kokande H202, vilket visat 
sig ofarligt även för de sprödaste skalen. Av de 
olika inbäddningsmedel, som under arbetets gång 
ha prövats ( styrax, styresin, to l u balsam etc. ) ,  har 
jag på senare år helt övergått till »sirax» med 
brytningsindex ca 1,66. ( Tillverkare : Stafford 
Allen & Sons, Ltd, London. ) Samtliga redovisade 
prov (frånsett en del av det fossila sediment
materialet) äro _ dessutom undersökta utan att ha 
renats eller anrikats. Då artantalet i ett prov är 
stort, minskas emellertid möjligheterna att fast
ställa mera svårbestämda arters identitet, vilka 
ha cellinnehållet bevarat, och därför kan det icke 
undvikas, att man i åtskilliga fall måste sätta 
ett frågetecken, då det gäller att avgöra, om en i 
renat preparat befintlig art var levande eller ej 
vid provtagningen. Sådana diatomearter, som 
icke äro sedda med tydligt bevarat cellinnehåll i 
ett recent prov resp. som ha påträffats endast i 
renat preparat äro satta inom parentes i artlis
torna. 

Det är otvivelaktigt viktigare att åstadkomma 
en invändningsfri artbestämning av så många av 
vegetationens konstituenter som möjligt än att 
söka fastställa deras inbördes kvantitativa för
hållanden, om detta sker på bekostnad av art
bestämningarnas tillförlitlighet. En sådan risk 
föreligger, då antalet taxa och individer i mikro
vegetationen är stort, och därför har jag vid ana
lys av den recenta mikrovegetationen avstått 
från att tillämpa detaljerade kvantitativa meto
der och nöjt mig med att angiva de tydligast 
framträdande dragen, nämligen dominans- och 
för vissa taxa abundans- resp. frekven�förhål
landena. 

Försök ha gjorts och göras alltjämt att ur
skilja och definiera växtsamhällen i mikrovege
tat�onen ( t. ex. STEINECKE 1916, DENis 1925, MEs
siKOMMER 1927, 1942, JuRGENSEN 1935, WEHRLE 
1939, MARGALEF 1947, 1949 ) . 

Så länge en sociologisk systematisering grun
dar sig enbart på en eller ett fåtal komponenter 
i mikrovegetationen och så länge vi icke veta 
mer än nu om algernas autekologi, synes dock 
föga vara vunnet, då man sätter etikett på ofta 
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godtyckligt avgränsade algsamhällen och hävdar, 
att denna etikett äger allmängiltighet. [Jfr den 
berättigade kritik, som BEHRE & WEHRLE ( 1944, 
s. 2-4) ha riktat mot den många gånger kliche
artade sociologiska behandlingen av mikrovege
tationen, och de kritiska synpunkter på algsocio
logi, särskilt beträffande diatomeerna, som ha 
framförts av RAABE ( 1951 ) ,  s. 593 ff. ) . ]  

Apparatur och material 

I en förhållandevis så svårtillgänglig trakt 
-som den övre delen av Långan-området, dit man 
är tvingad att medföra all proviant och där till
gången på bärare och medhjälpare är synnerli
gen nyckfull, blir packningens vikt i hög grad 
bestämmande för den instrumentella utrust
ningens beskaffenhet. (1942 medan arbetena på 
dammbyggnaderna pågingo, ombesörjde dock In
dalsälvens regleringsförening i stor utsträck
ning nödvändiga transporter mellan huvudkvar
teret, Frankrike, och regleringssjöarna. ) Ä ven 
om den personliga utrustningen inskränkes till 
ett minimum, blir det vanligen endast en snäv 
marginal till övers för apparatur till fältarbetet. 
Vid undersökningen har följande apparatur och 
metodik kommit till användning. 

S P E CI F I K  L E D N IN G sF Ö R M Å G A. Motstånds
brygga av fabrikat Triib, Täuber & Co., Zurich ; 
glascell med platinaelektroder (platinerade) ,  vars 
cellkonstan t i regel bestämdes tiden närmast före 
fältarbetet ;  termometer, graderad i tiondels gra
der. De i fält gjorda bestämningarna, vilka ligga 
till grund för uppgivna ledningsförmågevärden, 
ha i åtskilliga fall kontrollerats senare på hem
fört provvatten vid skilda temperaturer. Diffe
rensen mellan fältvärden och laboratorievärden 
har därvid i intet fall varit av den art, att det 
förryckt storleksordningen av de först erhållna 
värdena. Dessa äro angivna i reciproka Ohm vid 
1 8 °  c.  

För bestämning av ledningsförmåga (liksom 
pH) på olika vattendjup ha prov tagits med 
hjälp av RuTTNERs vattenhämtare. 

pH. Växtbiologiska institutionens fältappara-

2 - 557672 N. Quennerstedt 

· tur för kolorimetrisk pH-bestämning enligt 
Carlsbergslaboratoriets modell med buffert- och 
indikatorlösningar från Bie & Berntsen, Köpen
hamn. ( Metoden beskriven av OLsEN 1921, vidare 
utvecklad i 0LSEN & · LINDERSTR�M-LANG 1927 . )  
Till 5 ml vattenprov ha  satts 3 droppar indika
torlösning. Följande indikatorer ha använts : 
Bromkresolpurpur (pH 5,2-6,8 ) ,  bromthymol
blått (pH 6,0-7 ,6 ) ,  fenolrött (pH 6,8-8,4 ) .  
Bestämningarna ha alltid gjorts mot kritvit bak
grund (secchiskivan ! )  , och då så varit möjligt 
har -pH bestämts med två olika indikatorer. En
dast i Fisklöstjärn har den av OLsEN beskrivna 
metoden för eliminering av vattnets egenfärg be
hövt användas. 

Uppgivna pH-värden äro de direkt bestämda, 
vilka alltså icke ha korrigerats för »saltfel» 
[ C . Du RIETZ 1938 och i SJöRs 1948, s. 95 ; för 
några Långan-sjöar ha däremot tidigare angivits 
»korrigerade» pH-värden, dvs. bestämda värden 
höjda med 0,2 ( QUENNERSTEDT 1949, S. 84 ; 
1953 ) J .  

K AT J O N E R. Vattenproven ha hemförts i 3-
liters aluminiumflaskor, invändigt överdragna 
med en tunn paraffinhinna. Vid provtagningen 
har vattnet antingen filtrerats genom »kemiskt 
ren>> bomull eller tagits direkt utan filtrering. 
(Detta angives i tabellerna. ) Analysresultaten 
tyda på att filtreringsförfarandet icke blott är 
onödigt utan dessutom kan ge mindre tillförlit
liga värden, då det gäller vatten med så ringa 
halt av detritus som i Långan-sjöarna. 

De flesta kemiska analyserna ha utförts på 
Lan t brukshögskolans växtfysiologiska insti tu tio n 
enligt LUNDEGÅRDHS metod (LuNDEGÅRDH 1929, 
1934) med en spektrograf av märket Hilger Me
dium och en på nämnda institution specialkon
struerad fotometer, sedan proven koncentrerats 
50 ggr. Förfaringssättet finns även beskrivet hos 
LOHAMMAR 1938 (s. 18 ff. ) och WITTING 1947 (s .  
287 ) , 1948 ( s. 117 ) . 

Analyserna av 1953 års prov ( Övre Oldsjön, 
Yttre Oldsjön, Rönnösjön) ha utförts på Cen
trala Analyslaboratoriet i Uppsala i enlighet 
med NYDAHL 1951, mikroförfarande : kolonn 7 
mm diam., 25 mm hög med Dowex 50, 60-100 
mesh. 250 ml provvatten genom kolonnen. Ca, 
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N a, K bestämda lågfotometriskt ( BECKMAN låg
fotometer) . 

T RA N SP AR E N S. Secchiskiva 25 cm diameter. 
Alla mätningar ha företagits från båt långt ut 
från stranden. Vattendjupet har med minst ett 
par meter överstigit det aktuella siktdjupet. 

För att i möjligaste mån nedbringa utrust
ningens vikt användes en seechiskiva av 1,5 mm 
aluminiumplåt utan pålödd blyklump. I stället 
var skivans undersida försedd med centralt pla
cerad bygel, vid vilken . en sten, lämpad som 
sänke, fästes med ståltråd vid användningen. 

P LA N K T O N. Håv av Mullergas nr 20. I de fall 
då båt saknades, togs ythåvplankton från stran
den med hjälp av ett långt spö, som håven fästes 
vid. Proven fixerades omedelbart med 3 % for
malin. 

B o T T E N P R O V. Bottenhuggare av EKMAN
BrnaE 's modell, skäryta 2,25 dm2 (se EKMAN 
1911,  s. 558 ff., BIRGE 1921, s. 549 ) .  Rörlod 
av LUNDQVISTs exkursionsmodell (se LuNDQVIsT 
1936 b, s. 8 ;  1940, s. 112-113 ) . HILLERs torv
borr (se LuNDQVIsT 1925 a, fig. 163 ; användes en
dast 1953 i övre Oldsjön) . 

Vid insamlingen av algprov har dessutom an
vänts en liten skrapa ( »Pfahlkratzer>> )  av rostfri 
plåt, försedd med finmaskig håv. I regel har 
materialet konserverats med formalin ( ca 3 % )  . 

Under fältarbetets gång har en betydande del 
a Y det färska (och levande )  materialet mikrosko
perats ( resemikroskop med kraftig optik) .  

För undersökning av bottenförhållanden etc. 
har även en vattenkikare varit till stor hjälp. 

Samtliga fotografier ha tagits av förf. ,  mikro
fotografierna med Växtbiologiska institutionens 
apparatur, Leitz ' »Panphot» resp. »Makam». 

Från sammanlagt tretton av vattensystemets 
sjöar ha prov insamlats. Till jämförelse med de 
högst belägna Långan-sjöarna har dessutom ma
terial medtagits från en liten sjö i Mjölkvatt8-
fjällen ca l 000 m ö. h. ( >>sjön 1000>> ) ,  vilken vis
serligen icke tillhör Långans vattensystem i hy
drografiskt avseende men dock samma geologiska 
och klimatologiska område. I Landösjön har en
dast dess västliga del, dvs. de närmaste omgiv
ningarna av Långans inflöde, flyktigt under
sökts i orienterande syfte. 
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Tyngdpunkten av föreliggande arbete faller 
sålunda inom den del av vattensystemet, som 
tillhör det näringsfattiga fjällområdet. Gemen
samt för majoriteten av de i denna undersökning 
företrädda sjöarna är frånvaron av kulturpå
verkan i form av förorening genom avfallsvat
ten eller över huvud taget tillförsel av gödnings
ämnen. Uppströms Yttre Oldsjön är sålunda all 
dylik påverkan på sjöarna obefintlig, vilket så
tillvida underlättar en jämförelse mellan dessa 
sjöar, som man kan bortse från denna komplice
rade sida av miljöfaktorskomplexet. 

Undersökningsmaterialet från de olika sjöarna 
är ojämnt fördelat. Den sjö, från vilken största 
antalet mikroanalyser och i övrigt det mest om
fattande observationsmaterialet föreligger, är 
Övre Oldsjön. Dess läge och allmänna vattenbio
logiska beskaffenhet motiverar den centrala ställ
ning, som givits övre Oldsjön i denna under
sökning. Redan 1942 innan återverkningarna 
av regleringsingreppen i Korsvattnet hade kun
nat göra sig gällande i nämnvärd grad, insamla
des ett rikligt material i Övre Oldsjön. En vä
sentlig miljöfaktor, nämligen vattenståndsförhål
landena, har kunnat följas i en praktiskt taget 
obruten serie från 1942 under hela den fortsatta 
undersökningen. (Med hjälp av ett par fixpunk
ter i sjön, ett stort block resp. en klipphäll, ha 
värden, vilka baseras på de olika peglar som 
1\:t,mmit till användning, kunnat samordnas. ) 

I de övriga sjöarna, från vilka ett långt mindre 
antal mikroanalyser föreligga, ha dock de makro
skopiska vegetationsförhållandena till väsentlig 
del kunnat fastställas, t. ex. betr. submersa mos
sor, tofsformiga cyano·fyceer, riklig zygnemalpå
växt etc. Ett växlande antal senare detaljanaly
serade stickprov av mikrovegetationen har vidare 
insamlats med hänsyn till de makroskopiskt iakt
tagbara förhållandena. 

Då det gäller de minsta sjöarna (Vuongejaure, 
Resemejaure, Rödvattnet, sjön 1000) kan man 
förutsätta, att några fåtaliga mikroprov äro mera 
representativa för ett visst djup och substrat i 
sjön som helhet än motsvarande mängd i en 
större sjö .  Det är emellertid ett utmärkande drag 
för Långan-sjöarna uppströms Landösjön, att 
mikrovegetationens sammansättning är i stor ut-
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sträekning likartad på samma djup och substrat 
i större delen av sjön. 

För varje sjö lämnas exempel på sammansätt
ningen av detaljanalyserade mikroprov. Att alla 
undersökta provs totala innehåll icke redovisas 
i form av artlistor dikteras av praktiska hänsyn. 
Däremot äro åtminstone alla i sjöarna påträffade 
(och identifierade) diatornetaxa redovisade i den 
taxonomiska delen av detta arbete. De valda 
exemplen på . artlistor äro avsedda att visa den 
för varje sjö väsentliga sammansättningen av 
mikrovegetationen inom ett visst djupområde. 

Antalet detaljanalyserade mikroprov av den 
recenta benthiska algvegetationen fördelar sig på 
följande sätt : 

Övre Oldsjön > 200 st. 
Korsvattnet ca 60 st. 
V uongejaure 7 st. 
Skuolkenjaure 7 st. 
Resemejalire 7 st. 

Burvattnet 
Mjölkvattnet 
Rödvattnet 
Sjön 1000 
Bergsjön 
Fisklöstjärn 
Yttre O l d sj ön 
Rönnös j ön 
Landösjön 

24 st. 
35 st. 
25 st. 

9 st. 
7 st. 

14 st. 
36 st. 
20 st. 
1 1  st. 

Lavarna ha bestämts av hrr S. AHLNER och 
G. E. Du RIETZ, mossorna av hrr O. MÅRTENssoN 
och H. SJÖRS. Samma nomenklatur har här till
lämpats som i resp. publikationer om områdets 
vegetation, för lavarna AHLNER 1944, för mos
sorna SJÖRS 1946. 

Kärlväxtnomenklaturen följer HYLANDER 1941, 
1945, 1953. 

Beträffande algerna angives nomenklaturen j 
den taxonomiska delen av detta arbete. 
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II . Långans vattensystem 

Topografi 

Närmast öster om sjön Torrön i Västjämtlands 
största sjösystem ligger ett fj ällområde, Sösjö
fjällen, som med sina högsta toppar når drygt 
l 200 m höjd. Inom denna del av Kalls socken 
löper vattendelaren mellan Torröns och Långans 
vattensystem. 

Långan rinner upp i gränstrakterna mot 
Norge, lämnar sin största nordliga källsjö Bur
vattnet i rakt sy.dlig riktning och genomflyter 
Stora Mjölkvattnet. Båda dessa sjöar äro sedan 
1942 kraftigt reglerade. Bland de mindre till
flöden, som Mjölkvattnet mottager, kommer ett 
från sjön Rödvattnet, vilken ligger på passpunk
ten och har ett utlopp även till Torröns vatten
system. Efter ett i det närmaste sydligt lopp mot
tager Långan ungefär 1 ,5 mil söder om Mjölk
vattnet utflödet från Bergsjön för att efter ytter
ligare ca 7 km, nu i sydöstlig riktning, bilda ett 
drygt 20 m högt fall, Långsåfallet, och når sedan 
efter ett par kilometers lugnt lopp Yttre Old
sjön, där Långan förenas med vattnet från ett 
område öster om Mjölkvattnet, på andra sidan 
om Oldfjällen, en serie fjällryggar i nord-sydlig 
riktning i Offerdals socken. De största sjöarna i 
detta östligare system äro Korsvattnet och Övre 
Oldsjön. Åtskilliga småsjöar avrinna till Kors
vattnet, och bland dessa komma Skuolkenjaure 
och Resemejaure på nordsidan samt Vuongejaure 
på östsidan av Korsvattnet att i det följande be
handlas. Korsvattnet, numera betydligt reglerad, 
avrinner till övre Oldsjön, som i sin tur med 
övre Oldån avvattnas till Yttre Oldsjön. Till 
Yttre Oldsjön kommer även vattnet från en liten 
sjö, som medtagits i undersökningen, nämligen 
Fisklöstjärn . 
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Från Yttre Oldsjön fortsätter Långan huvud
saldigen i sydöstlig riktning genom Rönnösjön 
och Landösj ön (n u reglerad) och når In dalsäl
ven vid Lit. 

Från nordspetsen av Burvattnet till inflödet i 
Indalsälven är Långans lopp drygt 12 mil långt. 
Långans nederbördsområde omfattar totalt 2 250 
km2 och dess sjöareal 149,0 km2. Nederbördsom
rådet för övre delen av vattensystemet till 
Långans inflöde i Landösjön omfattar l 045 km2, 
varav sjöarealen är 68,3 km2• Av denna sjöareal 
utgör 52,9 km2 sådana sjöar, som ha en yta av 
minst l km2 (WERSEN 1928, s. 18, 19 ) .  

Berggrund 

Hela övre delen av Långans vattensystem ned 
mot Yttre Oldsjön tillhör ett granit- och porfyr
område, enligt HöGBOM (1894, s. 22-23)  äldre 
än omgivande kambrosilurformationer och utgö
rande dessa formationers blottade underlag. (Se  
vidare TöRNEBOHM 1896, s. 119,  HöGBOM 1909, 
kartan ; 1920, s. �0, 43, 53 , FRÖDIN 1916,  s. 245 ff., 
275, AsKLUND 1938, s. 53 ; 1946, s. 239, THoRs
LUND 1943, s. 14. ) Detta område, av vilket Sö
sjöfjällen och Oldfjällen utgöra en betydande 
del, präglas i hög grad av den överskjutnings
tektonik, som kännetecknar Skanderna i stort. 
Ett uttryck för detta är - såsom bl. a. HöGBOM 
och FRÖDIN påpekat - fjällens konfiguration, 
vilken yttrar sig i ofta mycket brantare slutt
ningar mot öster än mot väster, så att det hela 
ger ett intryck av »mot öster kastade böljor» i 
»ett plötsligt stelnadt haf i uppror>> ( HöGBOM 
1894, s. 22) ,  ett resultat av uppveckning och 
pressning i östlig riktning

;
_ 
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För publicering godkänd i rikets allmänna kartverk 2 0  april 1955. 

Fig. l.  Långans vattensystem. Områden begränsade av tandad linje = kalfjäll. 

The drainage area of Långan enclosed by a broken line. 
Areas bounded by a hatched border = alpine region. 
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Fig. 2. Rönnösjön på det västjämtska kambrosilurtäcket, här representerat av Oldenskollan. Längre västerut, strax bortom 

Yttre Oldsjön, höjer sig över omgivande kambrosilur Oldfjällens och Sösjöfjällens granit-porfyrområde, inom vilket 

Långans källsjöar äro belägna. Fjället i mitten är Oldklumpen, 878 m ö . h. Utsikt från Rönnöfors mot NV. 3.9. 1 942. 

Lake Rönnösjön in the Cambro·Silurian area of West Jämtland here represented by the Olden-nappe. Further west, 
j ust beyond Yttre Oldsjön, the granite and porphyry region of Oldfjällen and Sösjöfj ällen wherein are situated the source 
lakes of Långan raises itself over the surrounding Cambro·Silurian tract. The central mountain visible on the harizon 
is Oldklumpen, 878 metres above sea level. View from Rönnöfors, facing N.W. 3.9.  1 942. 

Av de i granit-porfyrområdet ingående berg
arterna har särskilt den längs områdets östsida, 
huvudsakligen av pertit och kvarts uppbyggda 
s. k. Oldeng,raniten varit föremål för geologers 
intresse ( HÖGBOM 1894, s. 23, TöRNEBOHM 1896, 
s. 110, FRÖDIN 1916 ) . F .  ö. saknas detaljunder
sökningar av berggrunden i Långan-systemets 
övre del, men på det hela taget synas bergar
terna här vara svårvittrade och kalkfattiga. Un
dantagsvis förekommer dock en vegetation, som 
tyder på närvaron av kalk, t. ex. små fläckar av 
Dryas-hed liksom små bestånd av Saxifraga ai
zöicles på Mälkanrusse (V om Mjölkvattnet) och 
vidare enligt AHLNER ( 1944, s. 8-10)  och RuNE 
( 1945, s. 3, 5-8 ) åtskilliga kalkindicerande ar
ter på det sannolikt kalkrika Grönfjället (V om 
Burvattnet) .  

Vid inflödet i Yttre Oldsjön lämnar Långan 
granit-porfyrområdet och kommer in på det väst
jämtska kambrosilurtäcket, här representerat av 
»Oldenskollans» (AsKLUND 1938, s. 16 ,  40-54) 
lerskiffrar, kvartsiter och gråvackor. Det är så-
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lunda en petrografiskt markant skillnad i vatten
systemets geologiska underlag mellan området 
uppströms Yttre Oldsjön och det, inom vilket 
denna sjö och Rönnösjön ligga. Ur limnologisk 
synpunkt viktigt är emellertid, att kambrosilu
ren här är relativt kalkfattig. Visserligen före
kommer kalksten exempelvis vid Oldengranitens 
resp. porfyrens kontaktzon mot Oldenskallan norr 
och söder om Yttre Oldsjön, men i Långans när
maste omgivningar mellan Yttre Oldsjön och 
Rönnösjön dominera skiffrar och gråvackor 
( AsKLUND op. c . ,  s. 42-44) .  Synbarligen är det 
endast i mycket begränsad omfattning (vid Rönnö
fors ) , som starkt kalkhaltig skiffer uppträder 
(ZENZEN 1930, s. 105 ) .  Trots den underordnade 
roll, som bergarternas kalkhalt på det hela taget 
således spelar inom denna del av Långan-om
rådet, synes vattnets halt av kalciumjoner indi
cera en tydlig skillnad även i detta avseende mel
lan den övre delen av vattensystemet och det nu 
nämnda avsnittet. Denna skillnad i vattenkemien 
kan emellertid främst vara betingad av moränens 
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Fig. 3. Långans båda källsj ösystem i Sösjöfjällen och Oldfjällen förenas i Yttre Oldsjön omedelbart utanför granit-por

fyrområdet. Den östliga grenen, Övre Oldån ( + Fisklösån), strax före inflödet i Yttre Oldsjön. Vid landsvägsbron, Yt

terolden, mot NV. 1 8.8 .  1 953. 

Långan's two source lake systems in Sösjöfjällen and Oldfjällen combine in Yttre Oldsjön, immediately outside the 
granitefporphyry district. View shows the east branch, Övre Oldån ( + Fisklösån) just before its entrance into Yttre Old
sjön. Taken near the road bridge, Ytterolden, facing N.W. 1 8.8 .  1 953. 

större kalkhalt inom ifrågavarande del av vat
tensystemet. 

Den komplicerade tektoniken inom Långans 
vattenområde har medfört, att de petrografiska 
förhållandena starkt variera. Därav följer det 
vanskliga i att söka samband t. ex. mellan vatten
kemien inom ett avgränsat · område av vatten
systemet och närvaron av ett visst slag av berg
arter i omgivningarna. Endast den inom granit
porfyrområdet belägna delen av vattensystemet 
är i detta avseende någorlunda enhetlig, med 
kalkfattiga, sura och svårvittrade  bergarter. Det 
avsnitt av Långans vattensystem, som i huvud
sak faller inom gränserna för Oldenskollans re
dan i sig växlande berggrund mellan Yttre Old
sjön och Landösjön, har dessutom kontakt med 
de bergarter - bl. a. sparagmitskiffrar och gra
natförande glimmerskiffer - vilka tillhöra den 
s. k. Offerdalsskollan och inom vars gränser prak
tiskt taget hela Landösjön är belägen ( TöRNE
BOHM 1873, s. 42 ; 1896, s. 129 och tafl. l, HöG
BOM 1885, S.  9 ;  1894, pl. fig. 7 ;  1906, S. 68 ; 1909, 

s. 318 och pl. 8 ;  1920, s. 65, 78-79 och tavla l, 
ZENZEN 1930, s. 105-107 och fig. 2, 3 ,  AsKLUND 
1938, S. 15-17,  40 ; 1946, S. 240, THORSLUND 1943, 
s. 5 ) . LUNDQVIST (1936 b,  s. 54) uppger f. Ö.  be
träffande berggrunden vid Landösjön : »längst i 
V och ö anstår översilurisk kalksten». 

K vartärgeologi 

A v de kvartära bildningarna i Långan-området 
spelar morän en anmärkningsvärt blygsam roll 
inom vattensystemets övre del, och på högre ni
våer synes ofta icke ett spår av sådana avlag
ringar. I den mån ett moräntäcke utbildats, är 
detta i regel mycket tunt (jfr HöGBOM 1894, s. 
76) . Ställvis, t .  ex. i de större sjöarnas närmaste 
omgivningar, ge sig moräner dock mera tydlig·t 
till känna. Sålunda sticka små holmar upp i myr
stråken på sluttningarna ned mot Mjölkvattnet, 
särskilt i nordväst, och vidare förekomma täm
ligen storblockiga moräner vid Övre Oldsjön. Det 
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råder emellertid ett utpräglat motsatsförhållande 
mellan vattensystemets övre och nedre delar med 
avseende på moränbildningarnas frekvens och 
mäktighet. Utanför granit-porfyrområdet är 
berggrunden sålunda mestadels täckt av mäktiga 
moränavlagringar (HÖGBOM L c . ,  FRÖDIN 1913,  
s. 14 ) . Detta motsatsförhållande utgör en bety
delsefull bakgrund till vissa sidor av vattenbe
skaffenheten i Långan-systemet. 

Under den sista istidens slutskede var isdela
ren belägen öster om Långan-området. Istrans
porterade block, räfflornas orientering och häl
larnas stötsidor omvittna, att isens rörelserikt
ning varit i det närmaste rakt västlig inom 
Långan-områdets övre del men däremot varie
rande mellan västlig och sydsydvästlig i området 
nedströms Yttre Oldsjön (HöGBOM 1885, s. 26, 
27, 35-37 och »karteskiss öfver glacierrörelsen» ; 
1894, s. 72 ; 1910, s. 3, FRÖDIN 1913,  tafl. 10 ; 
1914·a, tafl. l ;  1914 b, s. 545 ) .  I åldershänseende 
representera enligt FRÖDIN ( 1913,  s .  5 ;  1914 a, s. 
133, 152 och fig. l) det övre Långan-områdets 
räfflor det äldsta systemet. Eftersom de yngre 
räffelsystem här saknas, vilka uppträda längre 
ned i vattensystemet ( FRÖDIN 1913, 1914 a) , inne
bär detta, att de övre delarna av området tidigast 
blevo isfria (jf:r; även HöGBOM 1897,  s. 314 ) . Där
vid skapades en förutsättning för uppkomsten 
av isdämda sjöar, och märken efter sådana ha 
även konstaterats inom området. Så vittna enligt 
FRÖDIN (1913,  s. 66-69 och tafl. 10)  enstaka 
strandmärken, fluvioglaciala avlagringar och för
hållandena vid passpunkten väster om Burvatt
net om den Mjölkvatten-issjö, som HöGBOM ( 1910, 
s. 41 , glacialgeologisk översiktskarta ; 1920, s .  
103 och tavl. 2 )  redan på teoretiska grunder an
tagit. Denna issjö har dränerats genom Svensk
åns dal väster om Burvattnets norra ände ned 
till Jävsjön, och passpunkten är belägen 146 m 
över Jävsjöns yta ( FRÖDIN l. c. ) ,  vilket enligt 
samme förf. skulle betyda 596 m ö. h. men enligt 
generalstabens topogr. kartblad (52 Munsfjället) 
592 m ö. h. Från Långans dalgång söder om 
Mjölkvattnet finnas erosionsstrandlinjer från 
samma issjö på resp. 604 och 602 m ö. h. ( FRÖDIN 
l. c . ) .  

Vidare påvisades såsom issjöbildningar tolkade 
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avlagringar i området mellan Yttre Oldsjön och 
Landösjön av ANDERssoN ( 1897, s. 73-76, i särtr. 
s. 35-38, och kartorna) ,  vilkens slutsatser be
träffande de förmodade issjöarnas omfattning 
dock omprövats av HöGBOM ( 1897, s. 321 , 325, i 
särtr. s. 13, 17 ) och FRÖDIN ( 1913, s. 20) . 

Beträffande Korsvattnet och Övre Oldsjön 
föreligga inga närmare undersökningar eller upp
gifter om issjöbildningar, men det finns anled
ning att även för denna del av vattensystemet 
räkna med isdämda sjöar. 

Klimat 

I klimatiskt avseende befinner sig den övre 
delen av Långans vattensystem inom ett lokal
maritimt område (ÅNGSTRÖM 1946 ) .  Temperatur
förhållandena kännetecknas sålunda här av en 
positiv vinteranomali och en negativ sommar
anomali. Bristen på meteorologiska stationer gör 
emellertid, att klimatuppgifterna för Långan-om
rådet endast få betraktas som approximativa. 

Isläggning och islossning i sjöarna inträffar 
enligt ÅNGSTRÖM (1946, s. 44-45) i medeltal om
kring l november resp. omkring 20 maj , och 
isens varaktighet är i medeltal 200-220 dagar. 
Från några Långan-sjöar föreligga observationer, 
vilka välvilligt meddelats av Indalsälvens regle
ringsförening och sammanställts i fig. 4 .  

Snötäckets varaktighet är  i medeltal enligt 
ÅNGsTRÖM ( op. c . ,  s. 48 ) ca 1 80-200 dagar. Detta 
värde synes närmast motsvara förhållandet inom 
den del av vattensystemet, som är belägen inom 
barrskogsområdet. På högre nivåer är dock me
delvärdet betydligt högre. 

Årsnederbörden är ·mycket hög och uppgår en
ligt C. C. WALLENs ( 1951,  pl. I) beräkningar av 
medeltalet för tiden 1901-1930 till mellan 1 400 
och l 500 mm inom den översta delen av Långans 
vattensystem, vilken därmed synes utgöra ett av 
de nederbördsrikaste områdena i Sverige. De 
fyra stora sjöarna Burvattnet, Mjölkvattnet, 
Korsvattnet och övre Oldsjön ligga alla inom 
området för ett medelvärde av minst l 000 mm 
årlig nederbörd. Längre ned i vattensystemet fal
ler dock värdet för årsnederbörden avsevärt. Så-
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Sjö Ar Juli Aug. Sept. Okt. Nov. IJec. Jan. Febr. Mars Ap r. 

19lt� - #  
Korsva ttnet 19lt7- 't3 

10,8 hm2 19lt9 -.f(} ! 
19o0-d1 

7l,.1 m ö.h .  1951- 52 
lleglerad ! 19o2 - .f5 

1955· $1, 

Övre Oldsjön /!)1,.6 -1,7 
191,7- 1,8 

5,5 hml 191,9 - 50 

1950- 51 

582 m ö.h. 1951 - 52 

1!)$2- 55 

1!)55 - Jit  
St . .Burvatinet 19�1-1,2 f 

8, 8 km/l 191,7-ltB 
4'61 m ö.h. 

19$2 - SJ Reglerad .mum 191;2 ! 
Mjillkvattnet 1941 - 1,2 

11,1 hm2 191,.7-48 dltltm ö. k. 
1952-!J Reglerad .!edan 7942! 
19.1,-0 - 1;1 

191,1- 1,2 

791,2 ·lt-' 
19l,.J ·+t,. . . . . . 

Yttre OlcUjiln f91tJ., -/tf 
191,1 -lt6 

5.� hm2 
191,6 -1,7 

191t7- ·M  

191,8 -.,.9 

356 m ö.h. 191,9·.!0 

1950 - 51 

1951 -.12 

1952 -55 

195J-.11t 

191,1-1,2 ? 
191t2 -I,J 

191;:}-1,1, 

llönnösjijn 79/,L rl,o 

19J,5-It6 

3,0 km2 191,.6-1/T 

191,7-1,8 

325 m ö. h. 
191;8 -1,9 
191.9 -10 

1951 - 52 

19o2-d3 

195J -5J, 

Fig. 4. Istäckets varaktighet på några Långan-sjöar. Isläggningen försenas i de reglerade sjöarna. 
Bruten linje = sjön delvis istäckt. 

Duration of the ice sheet on certain Långan lakes. Iee formation is delayed on the dammed lakes. 
Broken line = lake partly ice-covered. 

Mf{j 

� 

! 

Reglerad (sedan 1942) = regulated for water storage purposes (since 1942). m ö. h. = metres above sea level. 

25 

Juni 

? 
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Fig. 5. Övre Oldsjöns östra sida, mot N. Då snön ligger som ett jämnt täcke över sjön (t.v.)  och omgivande myrar, avslöjar 

endast en gles björkridå med inströdda granar strandlinjens ungefärliga förlopp. Den förhärskande vindriktningen är 

västlig. I bakgrunden Duvvegaise ( 1 006 m ö .h . ) ,  det högsta fjället vid Övre Oldsjön. 1 8.4.  1 949. 

The east side of Övre Oldsjön, facing N. When the lake (on the left) and surrormding mires are evenly snow-covered, 
the approximate position of the shoreline is perceivable only by sparse birch screen intermingled with occasional trees 
of Picea abies. The prevailing wind is westerly. In the background Duvvegaise ( 1 006 m a.s.l . ) ,  the highest mountain 
near Övre Oldsjön. 1 8.4. 1949. 

lunda löper isohyeten för 700 mm i trakten av 
Långans inflöde i Landösjön (l. c . ) .  De anförda 
nederbördsvärdena överensstämma f. ö. tämligen 
väl i stora drag med A. WALLENs (1922,  1 924) 
ca 30 år tidigare, delvis på andra beräknings
grunder erhållna resultat. 

Nederbördsrikaste månad är i medeltal augusti 
enligt C. C. W ALLEN ( 1951,  pl. II) , men höga 
månadsmedia äro angivna även för juli och sep
tember. 

Vegetation 

Endast en av Långans stora SJOar är belägen 
ovanför barrskogsregionen, nämligen Korsvatt
net, som tillhör övre delen av regio subalpina. 
Barrskogen, som huvudsakligen består av gran, 
frånsett ett par anmärkningsvärda områden med 
gammal tallskog vid Mjölkvattnet och Burvatt
net (ARNBORG 1943, 1948, RuNE 1945, s. 14 och 
fig. 8 ) , når med sin övre gräns ca 600 m höjd. 
Den subalpina björkskogens övre gräns ligger 
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omkring 700 m ö. h. Dess ungefärliga förlopp 
inom området framgår av översiktskartan fig. l .  

Områdets lokalmaritima karaktär avspeglas i 
vegetationsförhållandena. Rikedomen på myrar 
och i synnerhet backmyrar även på mycket 
branta sluttningar är anmärkningsvärd. Stora 
myrarealer äro sålunda insprängda i skogsvege
tationen exempelvis kring Burvattnet, Mjölk
vattnet och övre Oldsjön, och i den sistnämnda 
sjöns närmaste omgivningar dominera myrarna 
landskapsbilden. Vanligen äro dessa backmyrar 
utbildade antingen som tämligen jämna, fasta 
fattigkärr ( Du RIETZ 1942 b, s. 177 ; 1949 ) med 
en tät matta av Scirpus caespitosus och Malinia 
coerulea och med lokalt inslag av N artheci�tm 
ossifragurn eller som flarkkärr, dvs. myrkomplex 
med en mosaik av mer eller mindre vegetations
fattiga och blöta ytor, flarkar, omväxlande med 
torrare och mera fasta vegetationspartier, i vilka 
ofta Malinia och Sphagnum papillosum dominera 
( SJÖRS 1943, 1946 ) . 

Bland de växter i Långan-området, vilka till 
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Fig. 6. Myrar sätta i hög grad sin prägel på sjöarnas omgivningar, spjälka upp den prealpina barrskogen i mindre partier 

och sträcka sig i breda stråk uppför fjällsluttningarna. Myrar kring Korsvattsån vid inflödet i Övre Oldsjöns nordvästände. 

(De två ljusa fläckarna vid sjöns nordstrand = timmer. )  Utsikt från Gruvfjället (856 m ö. h. )  mot O. 1 7.7 .  1947. 

The surroundings of the lakes are highly characterized by the existence of mires, of which wide patches stretch up the 
slopes and divide up the pre-alpine conifers in small sections. The mires around Korsvattsån where it enters the N.W. 
end of Övre Oldsjön. The two light patches at the lake's northern shore consist of timber. View from Gruvfjället (856 m 
a.s.l.) facing east. 1 7. 7. 1 947. 

sin utbredning äro oceaniskt präglade, må utom 
N arthecium nämnas Blechnum spican t och J un
cus squarrosus ( LANGE 1938, RuNE 1945 ) ,  mos
sorna Nardia compressa, Diplophyllum albicans, 
Orthocaulis atlanticus (SJÖRS 1943 ) och lavarna 
Alectoria bicolor, Cavernularia Hultenii, Cetraria 
norvegica (AHLNER 1944) . 

Fiskfauna 

Det påtagliga motsatsförhållande, som i geolo
giskt avseende råder mellan Långan-områdets 
övre och nedre delar, återkommer även i sjöarnas 
fiskfauna. I den mån man kan utesluta män-

1 LuNDBERG (1899, s. 47) uppger dock, att harren före

kommer i »Långsån ( = Långan) upp i Fisklösaån, som 

utfaller i Ytteroldssjön». Icke en enda av de många till

frågade personerna i trakten har emellertid någonsin sett 

eller hört talas om harr i Yttre Oldsjön, i Fiskläsån eller 

över huvud taget ovanför Landösjön, varför LuNDBERGs 

uppgift sannolikt är oriktig. 

niskans medverkan vid fiskarnas spridning inom 
vattensystemet, synas de nuvarande utbrednings
förhållandena kunna bidraga till att kasta ljus 
över fiskarnas invandringshistoria, satt i relation 
till områdets kvartära utveckling. 

Den artuppsättning, som Landösjön hyser, tun
nas ut successivt uppåt vattensystemet. I Landö
sjön finnas följande fiskar : laxöring (Salmo 
trut ta L. ) , lake [Lot a lo ta (L. ) l ,  sik ( Coregonus 
lavaretus L. ) ,  harr [ Thymallus thymallus (L. )  J ,  
gädda (Esox ltteit�s L . )  och abborre (Perca fl'u
viatilis L . )  [enligt LUNDBERG ( 1899, s. 42 ) även 
röding (Salmo alpinus L.) , vilken dock numera 
saknas J . A v dessa går harren icke u p p i Rönnö
sjön eller sjöarna uppströms denna, medan öv
riga arter däremot förekomma både i Rönnösjön 
och Yttre Oldsjön.1 

Vattenfallet vid Rönnöfors mellan Rönnösjön 
och Landösjön kan tydligen icke forceras av harr 
men därför heller icke av sik, gädda eller abborre. 
Om siken vet man emellertid, att denna inkom
mit till Rönnösjön på omvägar så sent som för 
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25-30 år sedan, nämligen via ett par småsjöar 
(sydväst om Rönnösjön) ,  Mellsjön och Ångsjön, 
dit den utvandrat efter inplantering i Västsjön 
(374 m ö. h. ) söder om Yttre Oldsjön ( enligt 
meddelande av hemmansägare NILs OTTossoN, 
Asp backen, m. fl. ; 

•
jfr LINDSTRÖM 1954, s. 121 ) .  

Från Rönnösjön har siken sedan kunnat vandra 
upp i Yttre Oldsjön. Hur och när gädda och 
abborre inkommit till dessa båda sjöar är där
emot okänt, men sannolikt har människan med
verkat till deras spridning dit. I Yttre Oldsjön 
finnas utöver Rönnösjöns arter dessutom röding, 
såvitt känt dock ej lekande. 

Av sjöarna belägna uppströms Yttre Oldsjön 
hysa Bergsjön, Mjölkvattnet och Burvattnet en
dast röding, laxöring och lake. I Övre Oldsjön 
däremot förekomma blott röding och lake, i Kors
vattnet uteslutande röding (i två skilda former) .  

·Det drygt 20 m höga Långsåfallet i Långan 
mellan Bergsjön och Yttre Oldsjön utgör en ef
fektiv · spärr för nutida fiskvandring uppför 
�ångan, på samma sätt som det ursprungligen 
ca 20 m höga (numera genom sprängningar nå
got decimerade) vattenfall, Oldåfallet, som övre 
Oldån bildar ca 3 km nedanför Övre Oldsjön, 
avstänger denna sjö för immigration från vatten
systemets lägre delar. Såsom framgått av ovan
stående finnas röding, ' laxöring och lake i sjö
arna uppströms Långsåfallet men däremot endast 
röding och lake ovanför Oldåfallet. (Laxöring 
förekommer emellertid omedelbart nedanför detta 
fall. ) 

Röding, laxöring och lake, vilka höra till de 
tidigaste invandrarna våra inlandsvatten 
(LUNDBERG 1899, s. 73, 74, 76,  HUITFELDT··KAAS 
1918 ; 1923, EKMAN 1922, s. 500 ) , ha synbarligen 
kommit in i storsjöbäckenet och därifrån vand
rat upp i Långans vattensystem. Om tidpunkten 
för denna uppvandring kunna vissa slutsatser 
dragas med hjälp av de data, som FRÖDIN (1925, 
1954) ger beträffande områdets kvartärhistoria 
och FAXEN ( 1947 ) beträffande fiskarnas sprid
ningsvägar i Kallsjösystemet på basis av FRö
DINs undersökningar. Enligt FAXEN (op. c . )  måste 
man på grund av de hydrografiska förhållan
dena räkna med att röding, laxöring och lake ha 
vandrat upp i Kallsjösystemet redan under den 
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tid, då den centraljämtska issjöns första, mera 
konstanta avtappningsstadium hade inträtt ( en
ligt FRÖDIN 1925, s. 192-196 ) ,  det s. k. Skute
stadiet, eftersom den därefter inträffade sänk
ningen av issjöns vattenyta medförde, att sådana 
vattenfall uppkommo ( Ristafallen) ,  som utgöra 
en oöverstiglig barriär för fiskarnas uppvand
ring. 

Emellertid har nu ytterligare undersöknings
material rörande det komplicerade skeendet i 
Jämtlands sen- och postglaciala historia insam
lats och nyligen framlagts ( FRÖDIN 1954 ) ,  vilket 
kastar ljus över vissa dunkla och tidigare svår
förklarade detaljer. I det kronologiska schemat 
har sålunda FRÖDIN ( 1954, s. 90) infogat de se
dan gammalt kända spåren av Näld-issjön såsom 
tillhörande ett avtappningsstadium av den cen
traljämtska issjön, vilket han benämner Näld
stadiet. Detta omfattade tidsavsnittet »från det 
att de vid genombrottsstället kring Skute-öhn
tjärn framströmmande vattenmassorna nådde en 
tillfällig, relativt stabil pasströskel på moräntäc
ket på ca 427 m ö. h., och till dess att sänk
ningen började genom ·en hastigare insättande 
erosion av pasströskeln och snart nådde ned till 
den motståndskraftigare berggrunden på ca 411 
m ö. h. eller något däröver» ( op. c . ,  s. 91 ) .  

Skute-stadiet betecknar däremot det närmast 
följande issjöstadiet. 

Väsentligt i resonemanget om fiskarnas in
vandringshistoria är emellertid, att Skute-sta
diets hydrografi innebar den sista möjligheten 
till immigration i Kallsjö-systemet. 

Vad Långan-området beträffar, kan enligt 
ovanstående förutsättningar rödingens, laxöring
ens och lakens invandring dit icke ha skett senare 
än under Skute-stadiet. Eftersom FRÖDIN ( 1925, 
s. 192 ; 1954, s. 46) icke hade funnit märken 
efter sådana issjönivåer i Landösjön, vilka kunde 
konnekteras direkt med Storsjöbäckenets, drog 
han därav den slutsatsen, att den vikande isran
den under Skute-stadiet ännu spärrade nedre de
len av Landösjöns dalgång och bildade fördäm
ning för ett lokalt issjösystem, som ursprungli
gen avtappades över vattendelaren (nu 402 m 
ö. h. ) S om Landösjöns nordän de. Medan detta 
lokala issjösystem existerade och dess vattenyta 
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Fig. 7. Rönnöforsen strax 

ovanför Landösjön. Mot V. 

20.7 . 1946. 

Rönnö rapids immediately 
above Landösjön, looking 
w. 20.7 .  1 946. 

icke hade sjunkit nämnvärt under den nivå, som 
nu motsvarar ca 360-370 m ö. h., stod vägen 
öppen för invandring förbi det senare uppkomna 
Långsåfallet och forsarna ovanför detta, varför 
röding, laxöring och lake då hade kunnat vandra 
uppför Långan till Bergsj ön, Mjölkvattnet och 
Burvattnet. 

Huruvida fiskarna hade möjlighet att vandra 
in i Landösjön vid tiden för den centraljämtska 
issjöns Skute-stadium, är naturligtvis omöjligt 
att avgöra. Nivåskillnaden mellan Landösjöns 
lokala issjö och den centraljämtska vid det maxi
mala Skute-stadiet behöver knappast ha utgjort 
ett oöverstigligt hinder för immigration. Men ge
nom det nu tillkomna faktamaterialet rörande 
dessa issjöar har FRÖDIN ( 1954, s. 93)  dessutom 
funnit det sannolikt, att den centraljämtska is
sjön måste ha nått upp till samma nivå som 
Landösjön och stått i direkt förbindelse med 
denna under en tid efter bipartitionen, nämligen 
under Näld-stadiet. Röding, laxöring och lake ha 
således kunnat vandra upp i Långan-systemet 
under denna tid. 

Såsom redan framhållits har laxöring icke kun
nat nå övre Oldsjön i motsats till röding och 
lake, då Oldåns 20-metersfall utgjort ett oöver
stigligt hinder. Det ligger därför nära till hands 
att antaga, att dalgången nedanför Övre Old-

sjön var uppdämd till i det närmaste samma 
höjd som det nuvarande Oldåfallets nacke, dvs. 
ca 505-510 m ö. h. ,  vid den tid, då röding och 
lake vandrade upp i Långan-området. Naturligt
vis kan man i detta sammanhang icke helt bortse 
från möjligheten av fiskarnas spridning med 
människans hjälp, men sannolikheten för att in
plantering skulle ha resulterat i just denna sär
präglade utbredningsbild för de tre fiskarterna 
i Långan-systemet är dock liten. 

Det är känt, att inplanteringar ha företagits i om
rådets övre del åtminstone från tiden omkring senaste 
sekelskifte, men dessa ha icke inverkat på den all
männa utbredningsbilden annat än i smådetaljer. Så 
har t. ex. samen ToRKEL PERSSON meddelat mig, att 
hans morbror omkring 1908 inplanterade röding och 
sik i en förut fisktom sjö (Fisklössjön) öster om Kors
vattnet, men att i varje fall siken mycket snart vand
rade ut därifrån. Vidare har en annan av traktens 
samer uppgivit, att han själv inplanterat röding i 
förut fisktomma småsjöar inom övre delen av vatten
systemet. På senare år har dessutom åtminstone ett 
försök gjorts att införa laxöring i Övre Oldsjön, men 
då ynglet utsattes vid sjöns utlopp, försvann den in
planterade fisken totalt. 

I andra delar av Skanderna har EKMAN (1910 ; 
1944, s. 57) funnit, att avsiktlig inplantering av rö
ding och laxöring till högt belägna sjöar har ägt rum, 
varför han anser, att människan har spelat stor roll 
för dessa fiskars, särskilt för rödingens spridning 
förbi hindrande vattenfall, liksom HUITFELDT-KAAS 
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( 1918, s. 18 ; 19·23, s. 231 ff. )  kan peka på samma 
orsak till främst laxöringens förekomst i åtskilliga 
norska fjällvatten, varvid han t. o. m. kan åberopa en 
runinskrift från 1100-talet. 

I varje fall torde det vara uteslutet, att lake 
över huvud taget avsiktligt inplanterats eller att 
deu av misstag skulle ha inkommit med män
niskans hjälp såväl i sjöarna uppströms Långså
fallet som i Övre Oldsjön. Eftersom både rö
dingen och laxöringen ha större förmåga än la
ken att forcera strida strömmar, finnes således 
ingen anledning att här förutsätta mänskligt in
gripande som avgörande faktor (jfr FAXEN 1947, 
s. 434, 435 ) . 

Ytterligare en möjlighet till fiskars spridning förbi 
hindrande vattenfall och från ett vattensystem till ett 
annat finnes, även om denna form måste spela en 
obetydlig roll i praktiken, nämligen genom förmed
ling av fåglar. Exempelvis i Skellefteälvens källom
råde har sålunda hr BERTIL ABRAHAMSSON, Arjeplog, 
vid tre skilda tillfällen bevittnat hur en smålom tap
pat levande fisk i en liten sjö. Vid två av dessa till
fällen konstaterades att fisken, vilken i ett fall kunde 
identifieras som laxöring, överlevde den våldsamma 
transporten ! I Långan-området förekomma nu stor
lom ( Colymbus arcticus L.)  och fiskgjuse [Pandion 
haliaetus ( L.) ] ,  vilka möjligen skulle kunna göras 
ansvariga för liknande fisktransporter. Det är dock 
icke sannolikt, att den nuvarande grundväsentliga 
skillnaden mellan å ena sidan vattnens fiskfauna upp
ströms Långsåfallet, å andra sidan uppströms Oldå
fallet skulle vara betingad av ornithokor spridning 
(jfr HuiTFELDT-KAAs 1918, s. 20-21 ; 1923, s. 235 ) .  

övre Oldåns vattenfall kan alltså antagas ha 
uppstått vid tiden, innan laxör�ng nådde så långt 
upp i denna del av vattensystemet, men medan 
ännu den lokala issjön i Landösjöns dalgång var 
uppdämd till en nivå, som möjliggjorde lax
öringens uppvandring förbi området för det ännu 
icke bildade Långsåfallet (vars översta del är be
lägen ca 365-370 m ö. h . ) . Övre Oldsjön och 
sjöarna uppströms denna ha med andra ord av
stängts från fiskimmigration nedifrån vatten
systemets lägre delar tidigare än sjöarna upp
ströms Långsåfallet. 

Eftersom passpunkten för issjön i Landösjöns 
bäcken ligger ca 400 m ö. h., dvs. ca 100 m lägre 
än Oldåfallets nacke, bör övre Oldåns dalgång 
synbarligen ha utgjort en lokalt uppdämd issjö, 
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till vilken den uppvandrande laken och rödingen 
ha kunnat »slussas» upp och komma in i övre 
Oldsjön. Spår av dylika issjöbildningar ha även 
konstaterats av FRÖDIN ( 1913,  s. 133 ) ,  ehuru de
ras åldersbestämning är osäker. På Oldklumpens 
sluttning mot Oldåns dalgång finnas mäktiga 
sand- och moavlagringar, vilka bilda terrass bl. a. 
vid Bellinsbodarna, vars högsta nivå jag har av
vägt (med Thoromens höjdmätare ) till höjden 
ca 465-470 m ö. �· FRÖDIN ( l. c. ) fann två acku-

. 
mulationsterrasser, belägna på dalgångens mot
satta sida, vilkas höjd han anger till 525-535 
resp. 495-510 m ö.  h. ,  och beräknar att de måste 
ha avsatts vid en tidpunkt, då en minst 200 m 
mäktig ismassa ännu kvarlåg i depressionen i 
söder. 

Det är känt, att lake och röding kunna forcera 
korta· sträckor med star k ström, och om vägen 
från Landö-issjön upp till den dämda Övre Old
åns dalgång har förmedlats av lugnvatten mel
lan de för fisken besvärligare avsnitten, möjlig
gjordes denna uppvandring (jfr HuiTFELDT
KAAS 1918,  s. 21 ; 1923, s. 236, F AXEN 194 7 ' s. 
'437 ) .  

Från Övre Oldsjön har laken icke kommit 
längre upp i vattensystemet. Huruvida rödingen 
har nått Korsvattnet genom aktiv spridning är 
ovisst men dock mycket sannolikt. Fallhöjden 
på den 6 km långa sträckan mellan Korsvattnet 
och övre Oldsjön är visserligen 160 m, men de 
hydrografiska förhållandena mellan de båda sjö
arna synas trots detta ha kunnat erbjuda en så 
skicklig strömforcerare som rödingen goda upp
vandriligsmöjligheter. 

Som nämnts hyser Korsvattnet två former av 
röding, av vilka den ena överensstämmer med 
övre Oldsjöns. Den andra är betydligt mindre i 
storlek och skiljer sig dessutom bl. a. i färgteck
ning från den förstnämnda. Enstaka individ av 
den småvuxna rödingen ha hittats i övre Old
sjön enligt personer, som fiskat i dessa sjöar un� 
der närmare ett halvsekel (bl. a. samen JoN PERs
soN) och som äro övertygade om att sådana indi
vid ha spolats ned från Korsvattnet, såvitt känt 
den enda av vattensystemets sjöar, där denna 
särpräglade rödingform tycks ha sitt naturliga 
hemvist. 
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Fig. 8. Dammen över Korsvattnets utlopp kan höja sjöns yta 3 m över den naturliga extremhögvattenlinjen. Ännu 

kvarliggande snöfläckar i början av juli. 3 .7 .  1946. 

Korsvattnet's dammed outlet allows surface of lake to be raised 3 metres above the natural extreme high-water mark. 
Snow patches remaining in .July. 3 .7 .  1946. 

Ovanför Korsvattnet sakna vattensystemets 
alla sjöar fisk, bortsett från företagna inplante
ringar, vilka i de flesta fall äro kända. 

Fördelningen av Långan-sjöarnas fiskarter ty
der på att röding och lake voro de som först in
komma i vattensystemet. Dessa följdes emeller
tid mycket snart av laxöring. Därnäst invand
rade harr och - bortsett från abborre och gädda, 
vilka här lämnas utan avseende - till slut sik, 
vilken icke har kunnat sprida sig högre upp än i 
Landösjön utan mänsklig medverkan. 

l(ulturinjlytande 

Den sista utpo�ten av den fasta bebyggelsen 
inom Långan-området är Långsådalens lappny
bygge ca 12 km NNV om Frankrike, den gård 
där landsvägen slutar. Ett sommarlappläger, 
Tjouren, där numera en dammvakt bor även un
der vintern, ligger vid Mjölkvattnets nordvästra 
vik (av befolkningen kallad »Ambulansviken», 
emedan flygambulansen från Östersund landat 
där) . Slutligen finns i närheten av Burvattnets 
nordvästra vik ett litet viste, Krönavajje, som 
tidvis användes av lappbefolkningen och turis-

ter. Fast bebyggelse saknas sålunda helt i Lång
ans källområde, vilket tillhör renbeteslanden. Den 
kulturpåverkan, som denna del av vattensyste
met varit utsatt för, innan regleringsarbetena 
påbörjades, kan därför icke haft nämnvärd be
tydelse för sjöarna, möjligen med undantag för 
övre Oldsjön, vilken på grund av sitt relativt 
lättillgängliga läge har utnyttjats för fiske (av 
befolkningen nedifrån bygden) mera än de andra 
sjöarna, och där ett halvdussin små fiskestugor 
ha uppförts. 

Då dammar 1942 uppfördes vid utloppet av 
Burvattnet, Mjölkvattnet och Korsvattnet, bygg
des barackläger för arbetsstyrkan på dessa plat
ser, men sedan arbetena med dammanläggning
arna slutförts, övergåvas dessa läger. Transpor
terna upp till arbetsplatserna skedde med hjälp 
av hästar och traktorer genom den svåra myr
och skogsterrängen. 

Den första sjö i vattensystemet, där man har 
att räkna med en viss tillförsel av gödningsäm
nen från omgivningarna, är Yttre Oldsjön, men 
eftersom odlad jord här spelar en underordnad 
roll, måste denna form av kulturpåverkan bedö
mas vara ringa. Detsamma är förhållandet även 
med Rönnösjön. 
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III . Sj övegetationen 

Ö V R E  O L D S J Ö N 

A. N U TI D A  VEGETATIO N 

Miljöbeskrivning 

L Ä G E. Höjd ö. h. 582,0 m, areal 5,5 km2, största 
djup 21 m. 

Sjön är belägen i det moränfattiga urbergs

området och tillhör fjällbarrskogsregionen eller 

_prealpina regionen (Du RIETZ 1950, s. 7 ;  1953, 

s. 134 ) · [regio silvatica superior (DEGELIUS 1932, 

s. 7 ) ,  subsilvina zonen ( HEINTZE 1913, s. 15 ) ] .  

Den är omgiven av stora myrarealer, vilka i re

gel sträcka sig till avsevärd höjd uppför fjäll

sluttningarna i breda stråk mellan de av björk

blandad granskog klädda partierna. Endast i 
undantagsfall nå flikar av fjällsluttningarnas 
skog ända fram till sjöstranden. 

S J Ö B Ä CK E N. Formen framgår av fig. 10. I 
dess östra del finnas åtskilliga anhopningar av 
grova block på varierande djup. Frånsett ett par 
småöar i anslutning till stranden, sticka endast 
några små grund upp över vattenytan. 

S TR Ä N D E R. Dessa äro i huvudsak minerogena 
och övervägande blockiga, ställvis grusiga och i 
enstaka fall sandiga. En strandbarrikad av block 
(DE GEER 1909, s. 538, TEILING 1916 a, s. 13-14, 
THUNMARK 1931, s. 11 ff. ) förekommer flerstädes 
men är i regel otydlig och maskerad av myrvege
tation. Ofta markeras myrens gräns mot sjön av 
en smal bård av Salix lapponum och S. glauca. 

S E D I M E N T. sedimenten äro i stort sett av 
samma typ som i de övre Långan-sjöarna, dvs. 
huvudsakligen findetritusgyttja med inslag av 
sand, mo och mjäla. Nordvästra hörnet av sjön, 
där Korsvattsån mynnar, har dock sandbotten, 
och sådan förekommer i mindre utsträckning 
även i andra delar. 
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Limonit förekommer dels som penningmalm 
( NAUMANN 1922, s. 32) på 0,5-1,5 m djup, räk
nat efter den extrema lågvattenlinjen, dels som 
mörka utfällningar på vertikalsidorna av block 
från lågvattenlinjen och ned till åtminstone 6 m 
djup. I mohaltig findetritusgyttja finner man 
ofta en rosthorisont av 1-3 millimeters mäktig
het, belägen på 0,5 till ca 3 cm under sediment
ytan, t. o.  m. i sjöns djupaste del, 17-21 m. 

V A T T E N ST Å N D. Vattenståndsobservationer 
föreligga fr. o. m. vegetationsperioden 1942, dvs. 
från tiden för de påbörjade regleringsingreppen 
i vattensystemet. Eftersom huvudtillflödet till 
övre Oldsjön kommer från Korsvattnet, vars av
lopp har varit reglerat sedan 1942, ha de ur
sprungliga vattenståndsförhållandena i övre Old
sjön ändrats. Enligt företagna beräkningar ( av 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Insti
tut och av Indalsälven� regleringsförening) är 
vattenståndet numera vanligen något högre än 
före 1942 under tiden november-februari, ge
nomsnittligt någon dm högre. Vårflodens hög
vattentopp har däremot beskurits och når i regel 
något lägre höjdvärden än vid fullt naturliga 
förhållanden. Ä ven sommarvattenståndet påver
kas i obetydlig grad av Korsvattnets reglering. 
Alla dessa förändringar ha emellertid icke varit 
av en sådan storleksordning, att de under tiden 
1942-1953 ha framkallat påvisbara förskjut
ningar i landvegetationens gränser mot sjön, i 
de lakustrina lavzonernas gränser eller i utbred
ningen av Isoetes lacustris. Ett exempel på för
hållandet mellan vegetation och vattenståndsväx
lingar framgår av diagr. fig. 13. 

Den årliga vattenståndsamplituden är i regel 
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Fig. 9. Övre Oldsjön mot S sedd från Duvvegaises sydsluttning. Myrar mellan skogspartierna. Enstaka granar nå upp 

ovanför björkskogen. 1 3 .8.  1942. 

Övre Oldsjön facing S .  viewed from Duvvegaise's south slope. Mires between the wooded areas. Occasional groups of 
Picea abies reach up over the sub-alpine birch forest. 1 3 .8.  1942. 

Fig. l O. Övre Oldsjön. Djupkurvor med 5 meters ekvidistans. 

Övre Oldsjön. Chart showing depth contours at 5 m intervals. 
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Fig. 1 1 . Övre Oldsjön. Vertikalserie av pH, specifik led

ningsförmåga (x18 • 1 06 )  och temperatur i sjöns centrala del 

2 7 . 7 .  1 949 kl. 1 1-12.  Lufttemperatur 1 8°,0 C.  

Övre Oldsjön. Vertical series of  pH, specific conductivity 
(x18 • 106),  and temperature in central part of the lake, 
27.  7. 1 949, l l-12h. Air temperature 1 8°.0 C. 

maximalt ca 60 cm. Sjöns vattenstånd brukar nå 
årets högsta värde vid den kortvariga vårflods
toppen, vanligen tiden slutet av maj-början av 
juni. Enstaka år ( 1947 och 1948 ) ha emellertid 
högvatten, som inträffat under hösten, tillfälligt 
nå t t samma värden som vid vårfloden. 

I s. Tidpunkt för isläggning och islossning 1946 
-1954 framgår av fig. 4. Istäckets tjocklek är 
ofta betydande och når enligt ortsbefolkningen 
i allmänhet mer än l meters mäktighet. Själv har 
jag funnit värden på 120-140 cm (april 1949 ) .  

T R A N s P A R E N s. Trots rikedomen p å  myrar 
omkring övre Oldsjön är dess vatten klart. 
Högsta transparensvärde, som erhållits, är l 005 
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okända förhållandena vid islossning och vårflod, 
brukar lergrumling icke förekomma. 

T E M P E RA T U R. Den enda vertikalserie, som 
föreligger, visar att språngskikt saknades i juli 
1949. Omrörningen i sjöns vattenmassa är av allt 
att döma mycket effektiv. 

pH. pH undergår endast obetydliga fluktua
tioner under den isfria delen av året. Ett be ty
dande antal pH-mätningar i olika delar av sjön 
visar, att dygnsvariationerna äro så små, att de 
icke kunna säkert fastställas med den kolorimet-
riska metoden. Däremot förekommer vanligen en 
påvisbar skillnad i pH mellan pelagiskt och myc
ket strandnära vatten, i det att pH i strandkan
ten kan ligga ca 0,1 enhet högre .  

S P E CI F I K  LED N IN G s F Ö R M Å G A. I likhet med 
pH har vattnets ledningsförmåga visat sig vara 
tämligen konstant under vegetationsperioden och 
oföränderlig år från år. De för sjövatten så an
märkningsvärt låga värden, som äro funna i 
Långan-området, ge dessa sjöar en särställning i 
vattenkemiskt avseende. 

K A TJ O N E R. Anmärkningsvärd - förutom 
vattnets genomgående låga jonkoncentration -
är den ringa halten av Ca. 

G A s H A L T. Inga mätningar över gashalten 
föreligga. Beträffande 02-halten synes denna 
emellertid vara hög ned till bottnen även i sjöns 
djupaste del, att döma av limonitförekomsten. 

I N D U N S T N I N G S Å T E R S T O D. Det enda värde, 
som föreligger, nämligen 8,0 mg/l (24/8 1953 ) , 
kan av allt att döma betraktas som representa
tivt för de större sjöarna i vattensystemets övre 
del. 

F i s K. Röding (Salmo alpinus L. )  och lake 
[Lota lota (L. ) ] äro sjöns enda arter, båda med 
in di vidrika popula tioner. 

Kärlväxter och mossor 

Fysiognomiskt präglas makrofytvegetationen i 
sjön främst av isoetider, i långt mindre grad av 
helofyter. Av de sistnämnda förekomma små, 
glesa bestånd av Carex rostrata och Equisetum 
fluviatile här och där i skyddat läge. Endast i 
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Fig. 1 2 .  Övre Oldsjön. Sydöstra stranden vid lågvatten. Enstaka individ av Eriophorum angustifolium, Carex rostrata 

och i vattnet Equisetum fluviatile. I bakgrunden Baurantjahke (861 m ö. h.) .  3 1 .8 .  1 942. 

Övre Oldsjön. The south-west shore at low water. Occasional individuals of Eriophorum angustifolium, Carex rostrata 
visible, and, in the water, Equisetum fluviatile. In the background Baurantjahke (861  m a.s.l . )  3 1 .8 .  1 942. 

SJOns utloppsvik förmå dessa arter gemensamt 
bilda en välutvecklad, sluten vegetation med do
minerande Carex rostrata i en något 10-tal m 
bred bård längs stranden. 

1 Med den extrema lågvattennivån (lågvattenlinj en) 

avses pegelvärdet 95,50 = O-linj en i här redovisat vatten

ståndsdiagram. Under perioden maj 1942-augusti 1953 

har vattenståndet dock endast år 1948 (j uli, augusti, sep

tember) sjunkit till denna nivå resp. tillfälligt underskri

dit den med 3 cm. 

[Enligt RuNE (1945, s. 22 ) skulle även Phragmites 
förekomma i sjöns utlopp. Trots noggrann efterforsk
ning har jag ej funnit Phragmites vid sjön. (Enstaka 
individ finnas emellertid ett stycke nedströms sjön . )  J 

Övre Oldsjöns dominerande makrofyt är Isoe
tes lacustris. Vidsträckta områden av bottnen täc
kas av täta Isoetes-mattor, vilka äro kraftigast 
utvecklade på djupet 1 ,5-3 m under den ex
trema lågvattennivån.1 

Tab. I. Övre Oldsjön. Pelagiskt ytvatten. 
Surface water. 

Trans p.  Färg mot Temp. 
Katjoner mg/ l 

Datum pH Xls . 1 06 
cm vitskivan o c 

Ca l N a l K l Mg l Sr l M n 

llj 7
-46 7 1 5  gulgrön 10°,0 5,9 8 

13/7-46 765, >) 1 5°,0 6,0 8, 8 
9/7-4 7 1 4°,0 6,0 7,4 

20/7-47 8 10 gulgrön 1 7°,2 6,0 7 , 7  { 0,24 0,65 0, 1 2  0,26 < 0,001 8  < 0,0055 

0,30 0,89 0, 1 6  0,32 < 0,0018  < 0,0055 1 
2fs-48 14°,0 5,9 8, 1 0,50 0,46 < 0,08 0,33 0,0035 < 0,0055 

23/7-49 l 005 gulgrön 1 5°,0 5,9 7-8 
23/s-53 9 7 5  mörkgrön 12°, 8 5,7 7,6 0,47 0, 9 1  0, 1 29 

l Bestämn. av katjoner på filtrerat vatten. 

Determination of kations in filtered water. 
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Fig. 13 .  Övre Oldsjön, östra. stranden i sjöns södra del, skyddat läge. Gränser för vissa kärlväxter och lavar i förhållande 

till sjöns vattenstånd åren 1946-1 949. Dessa gränslägen ha synbarligen varit oförändrade åren 1942-19
_
53. Vattenstånds

växlingarna under samma tid ha icke överskridit extremvärdena för åren 1 946-49. Extrem högvattentopp juni-juli 

1 946, extremt lågvatten juli-aug. 1948. 

Bruten linje i vattenståndskurvan = sjön isbelagd. 

Bruten linje för Subularia och Isoetes = tillfällig förekomst. 

Övre Oldsjön, eastern shore, southern part of lake, sheltered position. Boundaries for certain vaseular plants and lichens 
related to water-level for the years 1946 to 1949. These boundaries have apparently remained static between the years 
1942 to 1 953. The variations in water-level during the same period have not exceeded the max. recorded for the years 
1 946 to 1949. Max. high-water recorded June-July 1946. Min. low-water recorded July-Aug. 1948. 
Broken line in water-level curve = lake ice-covered. 
Broken Iine for Subularia and Isoetes = occasional occurrence. 
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Fig. 1 4. Övre Oldsjön. Västra stranden vid utloppet mot V. Endast i utloppsviken förekomma täta bestånd av Equisetum 

fluviatile och Carex rostrata, sjöns enda helofyter av nämnvärd betydelse. 1 .9. 1 942. 

Övre Oldsjön. The western shore by the outlet, facing W. Dense growths of Equisetum fluviatile and Carex rostrata 
occur only in the outlet bay: these are the only helophytes worthy of mention in the lake. 1 .9 .  1 942. 

Den nedersta gränsen för Isoetes lamtstris lig
ger på ca 3 ,6 m djup under lågvattenlinjen. 
Ovanför 1,5-metersdjupet äro rosetterna små
vuxna och stå glest. Enstaka individ förekomma 
dock ända upp till den aktuella vattenlinjen, 
även då denna når ca 20 cm över lågvattennivån. 

Isoetes echinospora är däremot mycket spar
samt företrädd och i regel endast med småvuxna 
individ. Den är funnen på enstaka platser utmed 
sjöns stränder från lågvattenlinjen till maximalt 
0,5 m därunder. 

Tillsammans med Isoetes lacustris och echi
nospora förekommer vanligen ett tämligen rikt 
inslag av Ranunculus reptans (steril ) och Subu
laria aquatica i bottenvegetationen inom ett om
råde, vars övre gräns ungefär sammanfaller med 
den för Isoetes lacustris och undre gräns ligger 
något mer än l m under lågvattenlinjen. 

I sjöns artfattiga vegetation av kärlväxter 
ingå dessutom följande, alla av ringa kvantitativ 
betydelse : Sparganium angustifolium, S. hyper
boreum, .Potamogeton pusillus, Scirpus acicula
ris, Juncus alpim.ts ssp. alpestr�is, J. bulbosus, J. 
filiformis, Caltha palustris, Potentilla palustris, 

Callitr,iche verna, Myriophyllum alterniflor·um, 
Utricularia intermedia. 

Särpräglad är den submersa mossvegetationen, 
sammansatt i huvudsak av Blindia acuta, Marsu
pella aquatica och Polytrichum gracile. Dessa 
arter äro vanliga på stenblock, i synnerhet där 
större blockanhopningar förekomma, och upp
träda inom djupområdet mellan lågvattenlinjen 
och ca 4 m därunder. ställvis kunna dessa mos
sor nästan hel t täcka blockens z e ni t ytor. 

Plankton 

Sjöns plankton dominerades vid alla undersök
ningstillfällen av djur, vanligen crustaceer, me
dan den artfattiga fytoplanktonfloran sp�lade en 
markant underordnad roll i · kvantitativt av
seende. I planktonproven ingå f. ö. regelbundet 
åtskilliga utsvämmade benthiska arter, t. ex. Ano
moeoneis serians v. brachysira, Gymbella 'gracilis, 
Frustulia r hamboides v. saxonica, Peronia H eri
baudii, Tabellaria flocculosa v. flocculosa etc. I 
artlistan markeras den i provet dominerande ar
ten med x .  

Acta Phytogeogr. Suec. 36 
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Artsammansättning : 1942 1946 1947 1948 1949 1953 
4/9 4/7 9/7 2/8 23/7 24/8 

1942 1946 1947 1948 1949 1953 Stylochrysallis parasitica + + 4/9 4/7 9/7 2/8 23/7 24/8 
- -

Ghroococcus limneticus + + + (i gallert av Staurastrum 

Gomphosphaeria lacustris + + + + anatinum v. grande) 

Merismopedia elegans + + + + 
- glauca -+- + + + + Peridini'um Willei + + + + 
- punctata + 
N ost o c K ihlmanii + + + Colacium vesiculosum + + + + + + 

(på Cyclops ) 
C ecidochloris stichogloeae + + + + 

(på Gloeococcus) Anomoeoneis serians v. bra-
Chlorangium stentorinum + + + + + + chysira + + + + + + 

(på Cyclops och Hetero- Cyclotella kutzingiana 
cope)  v .  planetophora + + + + + + 

Frustulia 1·homboides 
Asterococcus limneticus + + + + + + v. saxonica + + + + + + 
Elakatothrix gelatinosa + + + + + Tabellaria flocculosa v. as-
Gloeococcus subarcticus + + + + + + terionelloides + + 

- - v. flocculosa + + + + + + 
Binuclearia tatrana + + + + + + 

Collotheca mutabilis + + + 
Closterium aciculare + G onachilus unicornis + + x + + x 
- KiUzingii + + Kellicottia longispina + + + + + + 
- setaceum v. elongatum + K eratella cochlearis + + + + + + 
Cosmarium margaritatum. + + - hiemalis + + + + 
- tetraophthalmum + + - stipitata + 
Euastntm didelta - + Monostyla crenata + 
- humerosum v. evolutum + + + + Polyarthra maior + 
- pinna.tum + - + + + - vulgaris + + + + + + 
H yalotheca dissiliens + + 
- mucosa + Bosmina coregoni obtusi-
Micrasterias conferta + rostris + x + x x + 
- papillifera + - _.___ - f. arctica + + + + 
- sol + Daphnia longispina longi-
- - v. ornata + spina + 
Pleurotaenium clavatum + Holopedium gibberum x + + + + + 
Sphaerozosma granulatum + + Polyphernus pediculus + 
Spondylosium planurn + + + 
Staurastrum anatinum Arctodiaptomus laticeps + + + + + + 

v. grande + + + + + + Gyclops scutifer + + + + + + 
- arctiscon + + Diaptamus juv. + + + + + + 
- cingulum v. obesum + + + Heterocape saliens + + + + - + 
- dejectum + -

- gracile + + + + + 
- vestitum v. subanatinum + + + Benthisk algvegetation Xanthidium antilopaeum + + + 
- armatum + + Den benthiska algvegetationen präglas i stort 

Botryococcus Braunii + sett av cyanofyceer och diatomeer. Inom alla 
djupzoner, där levande växter förekomma, fin-

Dinobryon cylindricum + + + + nas dessa båda grupper eller endtra av dem före-
- - v. palustre + + trädda, i vissa fall med oväntat många arter. 
Hyalobryon ramosum + 
Rhizochrysis sp. + + + + Vanligen är det dock endast ett fåtal cyanofyce-

(i C onochilus-gallert ) och diatometaxa, som gemensamt behärska vege-

Acta Phytogeogr. Suec. 36 



Övre Oldsjön 39 

tationsbilden. Detta är fallet i det permanent 
submersa området från dess övre gräns ned till 
ca 4 m därunder. 

Ovanför lågvattenlinjen 

A. Stabilt substrat 

På stenblock och hällar förmedla buskformiga 
cyanofyceer övergången mellan de amfibiska 
skorplavarnas och de ständigt submersa algernas 
områden. Dessa cyanofyceer, SO!ll bilda ett brun
aktigt, finluddigt och halt överdrag, då de äro 
vattentäckta, men en mörk, hård skorpa på ste
nens yta, sedan de blivit torrlagda, utgöras van
ligen av Calothrix-, Dichothrix- och Schizothrix
arter ( t. ex. C. parietina, D. gypsophila, S. Brau

nii, S. fuscescens ) .  Dessutom förekommer i regel 
Gloeocapsa sanguinea och ofta Stigonema mamil
losum i samma vegetation. Närvaron av andra 
alger i denna zon än dessa cyanofyceer är där
emot till väsentlig del betingad av sjöns aktuella 
vattenstånd. Vissa perioder kunna sålunda cya
nofyceerna vara praktiskt taget allenarådande 
här, även då vattenytan når över dem, nämligen 
om de varit submergerade endast några få dygn 
efter en föregående torrläggning. Under högsom
maren synes åtminstone ca l veckas kontinuerlig 
submersion vara nödvändig för att andra arter 
skola få möjlighet att kolonisera och sprida sig i 
nämnvärda kvantiteter på detta område. Främst 
bland dessa nykolonisatörer kommer Tabellaria 
flocculosa v. flocculosa, som vid gynnsamma be
tingelser växer ut i millimeterlånga jättekedjor, 
och därefter Binuclearia-, Oedogonium- och 
Zygnema-trådar i sällskap med Anomoeoneis exi
lis och serians v. brachysira, Eunotia lunaris, 
Frustulia rhomboides v. saxonica och eventuellt 
Peronia H eribaudii. 

De här skildrade för hållandena gälla lägen, 
där iserosionen är minimal. Kraftigt iseroderade 
ytor äro däremot fullkomligt fria från cyanofyce
vegetationen och äro ofta tydligt markerade så
som en bård i ljusare färgton nedanför de am
fibiska skorplavarnas område. Då . sådana ytor 
submergeras tillräckligt länge, täckas de av ett 
makroskopiskt ytterst fint, knappt skönjbart 
ludd, bestående av samma arter som ovannämnda 

kolonisatörer. Det förefaller emellertid som om 

. det krävdes något längre tid för denna kolonisa
tion, där de fastsittande cyanofyceerna saknas. 
Calothrix- och Dichothrix-individen utgöra näm
ligen synbarligen i detta fall ett mera gynnsamt 
substrat för de nyinkomna arterna än den nakna 
stenytan. 

B. Labilt substrat 

l. Stenar 

Rörliga småblock och stenar på motsvarande 
nivå sakna praktiskt taget alltid helt ovannämnda 
fastsittande cyanofyceer. Vanligen finner man 
endast en minimal påväxt av samma diatomeer, 
Binuclearia-, Oedogonium- och Zygnema-trådar 
som på iseroderade, stabila substrat. 

2. Kärlväxter 

På makrofyter (Carex rostrata, Equisetum 
fluviatile) liknar på växten i stort sett den på 
rörliga småblock resp. iseroderat, stabilt substrat, 
och Tabellaria flocculosa v. flocculosa är i regel 
dominerande art. Döda partier av makrofyterna 
äro avgjort rikligare bevuxna än levande, vilka i 
allmänhet hysa blott enstaka mikroalger. 

Omkring lågvattenlinjen 

A. Stahilt substrat 

En i regel tydligt markerad linje på läsidan 
av de större stenblocken visar gränsen mellan 
den periodiskt torrlagda och den ( åtminstone 
fr. o. m. näst föregående vegetationsperiod) per
manent submersa vegetationen. I mera exponerat 
läge är visserligen denna gräns icke lika skarp 
men dock lätt urskiljbar. Generellt är nämligen 
påväxten avsevärt tätare nedanför lågvatten
gränsen, även i de fall där artsammansättningen 
är identisk på ömse sidor om gränslinjen. I all
mänhet börjar emellertid ett antal arter, som 
saknas på högre nivå, uppträda just i det perma
nent submersa områdets översta del, samtidigt 
som Calothrix parietina och Stigonema mamillo
sum successivt avtaga i mängd. De nytillkomna 
arterna äro främst brunaktiga småtofsar av cya
nofyceer, nämligen Scytonema figuratum, Toly-
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pothrix Saviczii, Stigonema ocellatum och Dicho
thrix N ordstedtii. 

Läget av denna skarpa gränslinje på läsidan av ett 
stort block vid sjöns sydstrand motsvarade i augusti 
1942 pegelvärdet ca 95,58, åren 1946 ( juli) och 1947 
( juli) värdet 95,54-95,57 (= 4-7 cm över O-linjen 
i här redovisat diagram) . Enligt föreliggande upp
gifter hade sjöns vattenstånd före 1946 icke under
skridit nivån 95,55 sedan september 1944. I början 
av aug. 1948 var gränslinjens läge något otydligare 
men ännu skönjbar ca 6 cm ovanför det aktuella . vat
tenståndet, 95,48. Vattenytan var nämligen då i sta
digt sjunkande, varför en del av den rikliga påväxten 
fr. o. m. nivån ca 95,54 ned till strax ovanför vatten
linjen var död eller döende. Näst föregående lägsta 
vattenstånd, som noterats, motsvarade just värdet 
95,54 (sept. 1947) ! 

· 

I juli 1949 syntes ett tydligt omslag i mikrovegeta
tionens täthet omkring nivån 95,48-95,50. Dessutom 
fanns det en märkbar skillnad mellan påväxten inom 
zonen närmast ovanför upp till nivån ca 95,55 och 
den i området däröver. I nämnda zon växte enstaka 
Dichothrix-tofsar, Binuclearia-, Oedogonium- och Zyg
nema-trådar och ett rikt diatorneinslag av Tabellaria 
flocculosa v. flocculosa, .Anomoeoneis serians v. bra
chysira, A. exilis, Eunotia lunaris etc. Ovanför 95,55 
utgjordes påväxten av ett ytterst fint ludd, bestående 
huvudsakligen av Tabellaria flocculosa v. flocculosa. 

Hösten 1953 fanns åter en tydligt utbildad övre 
gränslinje för den tätare påväxtens utbredningsom
råde, nämligen på nivån ca 95,58, vilken sjöns vat
tenyta dessförinnan icke hade underskridit sedan maj 
1951. . 

I öve�sta delen av området närmast under låg
vattengränsen sitta cyanofycetofsarna huvudsak
ligen endast på stenblockens vertikalsidor och nå 
vanligen blott obetydligt ovanför denna gräns. I 
starkt exponerat läge kunna dock Scytonema fi
guratum, Tolypothrix Saviczii och Dichothrix 
Nordstedtii förekomma upp till närmare 1 0  cm 
över lågvattenlinjen, medan däremot Stigonema 
ocellatum synes vara bunden till lälägen och icke 
i något fall har påträffats ·på högre nivå än låg
vattenlinjen. 

Diatornevegetationen omkring nämnda gräns
läge utgöres till stör del av samma arter som på 
högre nivågr; endast med den skillnaden att vege
tationen nedanför lågvattenlinjen är kvantitativt 
avsevärt rikare. Ytterligare ett par cm djupare 
.tillkomma emellertid regelbundet åtskilliga arter, 
s�m högre upp endast påträffas sporadiskt. 
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Exempel : övre Oldsjöns sydstrand, måttligt expone
rat läge, 14/8 1942. Substrat : stenblock, sluttande 
yta. 

(a) V A T T E N D J U P :  0-5 cm (= 5-0 cm över 
lågvattenlinjen) . 

Makroskopiskt en tunn, grön slöja av en (ster.) 
Zygnema (dominant) och enstaka, bruna, 3-4 mm 
höga tussar av Tolypothrix Saviczii. Det hela insvept 

ett moln av Tabellaria flocculosa v. flocculosa. 
Huvudsaklig artsammansättning : 

Dichothrix N ordstedtii 
Gloeocapsa sanguinea 
Schizothrix Braunii 
Scytonema figuratum 
Stigonema mamillasurn 
Tolypothrix Saviczii 

Binuclea�·ia tatrana 
JJ[ icrospora am o ena 

Bulbochaete (ster.) 

Spirogyra (ster.) 
Zygnema (ster. ) 

Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- serians v. brachysira 
- subtilissima 
Gymbella gracilis 
Eunotia lunaris 
- - v. subarcuata 
- pectinalis v. minor 
Gomphonema acuminatum 

v. earonatum 
N avicula lobeliae 
Peronia Heribaudii 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
-- quadriseptata 

(b) V A T T E N D J U P :  5-10 cm (= 0-5 cm under 
lågvattenlinjen) . 

Dominant : Tolypothrix Saviczii. Fläckvis domine
rande och i regel kvantitativt särskilt framträdande : 
Scytonema figuratum, Tabellaria flocculosa v. floc
culosa. 

Huvudsaklig artsammansättning : 

.Aphanothece stagnina 
Dichothrix N ordstedtii 
Gloeocapsa sanguinea 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya s p. ( bipunctata-

likn. ) 
- mucicola 
]J[ eris_mopedia punctata 
Oscillatoria tenuis 
Schizothrix fuscescens 
Scytonema figuratum 
Stigonema ocellatum 
Synechococcus maior 
Tolypothrix Saviczii 

Binuclearia tatrana 
Microspora amoena 

Bulbochaete (ster. ) 
Oedogonium (ster. ) 

Spirogyra ( ster. ) 
Zygnema. ( ster. ) 

Cosmarium Blyttii 
- - v. no'IJae-sylvae 
- ornatun� 
- cfr pttnctulatum 
- subm·enatum 
Cylindrocystis Brebissonii 
Euastrum bidentatum 
- binale 
- denticulatum 
- elegans 
N etrium digitus 
Staurastrum anatinum 

v. grande 
T etmemoru,s laevis 

Anomoeoneis exilis 
- - v. Zanceolata 
- serians 
- - v. brachysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
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Cyclotella kiitzingiana 
v. planetophora 

Gymbella gracilis 
-- heb1·idica 
Eunotia a1·cus 
- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. suba1·cuata 
Fmgilaria construens 
Fntstulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. 'U.ndulata 
Gomphonema acttminatum 

v. earonatum 
J.III e lo sira distans 

B. Labilt substrat 

Navicula lobeliae 
Peronia H eribaudii 
Pinmtlat·ia gibba 
- interrupta 
- microstauron 
Stenopterobia intermedia 
S'ynedm ulna v. amphi-

1·hynchus 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quad1·iseptata 

Mikrozoer : 

Trinema linea1·e 
nematod 

Småstenar, mossor och kärlväxter sakna de 
bruna cyanofycetofsarna även på nivån omkring 
lågvattenlinjen. 

I vegetationen ingår dock vanligen flertalet av 
samma arter som på stabilt substrat med undan
tag för Dichothrix-, Scytonerna-, Stigonerna- och 
Tolypothrix-arterna, som blott tillfälligt påträf
fas i minimala individ. Vegetationen kan här i 
gynnsamma fall utbildas till ett makroskopiskt 
finluddigt, mycket halt överdrag, i vilket sär
skilt Tabellaria flocculosa v. flocculosa spelar en 
framträdande roll, ofta tillsammans med en 
Zygnema-art och Binuclearia tatrana. 

0-50 cm under lågvattenlinjen 

A. Stabilt substrat 

Vegetationen av de tofsbildande cyanofyceerna 
är maximalt utvecklad inom en relativt liten ver
tikalzon, vars övre begränsning i allmänhet ( i  
måttligt exponerade och skyddade lägen) ligger 
ett par, tre cm under lågvattenlinjen och neder
gräns ca 2 dm djupare. I denna zon, som kan 
följas runt sjöns stränder och som sällan saknas 
på stabilt substrat, äro stenblocken till stor del 
allsidigt bevuxna med Tolypothrix Saviczii och/ 
eller Scytonema fig��ratum. I skyddat läge kunna 
dessa arter helt eller delvis ersättas av Stigonerna 
ocellatum. Den epifytiska diatomepåväxten på 
dessa cyanofyceer är i regel riklig, alltjämt med 
övervikt för Tabellaria flocculosa v. flocculosa 

men dessutom med ett påtagligt ökat inslag av 

Fig. 15. Frustulia 1·homboides v. saxonica i gallertklumpar. 

Södra delen av Övre Oldsjön, vertikalsida av block, vat

tendjup 12 cm. 3 1 .8. 1942. Först. ca l lO x .  

Frustulia r hamboides v. saxonica in mucous masses on the 
verLical side of a boulder. Övre Oldsjön, southern part. 
Depth 12 cm. 3 1 .8. 1942 .  Magnification c. llO x .  

Anornoeoneis exilis, Eunotia lunaris och Peronia 

H eribaudii. Ä ven stenblockens ytor kunna fläck
vis vara täckta av de 4 diatomearterna, men där 
cyanofycetofsarna stå tätt, är stenen och tofsar
nas basaldelar inbäddade i en gallert, huvudsak
ligen bildad av Frustulia rhomboides v. saxonica 
tillsammans med en Lyngbya, habituellt lik den 
planktiska L. bipunctata ). dessutom ingår vanli
gen även L. mucicola i detta samhälle. Denna 
Frustulia-Lyngbya-gallert är utomordentligt sig
nifikativ för sjövegetationen i Långan-områdets 
övre del. I övre Oldsjön förekommer den spora
diskt redan vid lågvattenlinjen i skyddat läge 
men blir en kvantitativt väsentlig beståndsdel · i 
mikrovegetationen först omkring ett par dm ne
danför lågvattenlinjen. Samtidigt färskjutes do
minansförhållandet inom gallerten därigenom att 
Frustulia, som är underlägsen Lyngbya på grun
dare vatten, successivt tar överhanden och i re
gel dominerar från nivån ett par dm under låg
vattenlinjen och nedåt. Ä ven artrikedomen i gal
lerten tenderar att öka mot djupet. 

Ca 3 dm under lågvattenlinjen ha cyanofyce-
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tofsarna Tolypothrix Saviczii, Scytonema figura
tum och Stigonema ocellatum avtagit i mängd, 
medan Frustulia-Lyngbya-gallerten vuxit ut till 
en ofta 2 cm tjock filt, ur vilken dessa cyano
fyceer sticka upp med sina längsta grenar. På 
de fria grenarna sitta talrika diatomeer av 
samma arter som på grundare vatten men nu 
med tydligt minskad andel av Tabellaria floccu
losa v. flocculosa och i stället ytterligare ökning 
av Anomoeoneis exilis, A. serians v. brachysira, 

eventuellt även av Eunotia lunaris och Peronia 
H eribaudii. 

Ytterligare någon dm djupare ( == ca 40 cm 
under lågvattenlinjen) ha de tofsbildande cyano
fyceerna i allmänhet minskat så mycket i fre
kvens, att de blott ställvis bilda en gles vegeta
tion, i vilken Stigonema ocellatum är vanligast. 
Frustulia-Lyngbya-gallerten täcker nästan över
allt stenblockens ytor. 

På nivån ca 50 cm under lågvattenlinjen upp
träda ännu enstaka individ av samma cyanofyce
tofsar, här nästan helt inbäddade i Frustulia
Lyngbya-gallert, men endast i undantagsfall fin
ner man Tolypothrix Saviczii och Scytonema fi
guratum några cm nedanför denna nivå. Däremot 
kan Stigonema ocellatum påträffas sporadiskt 
ända ned till drygt 3 m under lågvattenlinjen. 

Exempel: Sydstranden, måttligt exponerat läge, 14/8 
1942. Substrat : stenblock. Horisontal- och vertikal
ytor. 

(a) V A T T E N D J U P :  30 cm (= ca 25 cm under 
lågvattenlinjen) .  

Tolypothrix Saviczii - tofsar + gallert av Frustu
lia rhomboides v. saxonica och Lyngbya (bipunctata
likn. & mucicola) i ungefär samma kvantitetsförhål
landen. Blockets yta mellan Tolypothrix-individen 
täckt av denna gallert. Övriga kvantitativt framträ
dande arter : Scytonema figuratum, .Anomoeoneis exi
lis & v. lanceolata, A. serians v. bmchysira, Eunotia 
lunari8', Peronia Heribaudii, Tabellaria flocculosa v. 
flocculosa, T. quadriseptata. 

. Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  
Direkt p å  stenytan (och basaldelen av Tolypothrix

individen) :  

Aphanocapsa pulchra 
Aphanothece stagnina 
Chamaesiphon sp. 
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Chroococcus minutus 
Dichothrix N ordstedtii 
Gloeocapsa sanguinea 

Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn. )  
- mucicola 
JJ.ierismopedia glauca 
- punctata 
Oscillatoria curviceps 
S chizothrix fuscescens 
- sp. ( lacustris-likn. )  
S cytonema figuratum 
Stigonema informe 
- mamillosum 
- minutum 
- ocellatum 
Tolypothrix Saviczii 

Binuclearia tatrana 
JJ.i icrospora am o ena 

Bulbochaete (ster. ) 
Oedogonium (ster. ) 

Zygnema ( ster.) 

Closterium cynthia ;: 
Cosmarium margariti-

ferum 
- ornatum 
- subcrenatum 
Cylindrocystis Brebissonii 
Euastrum bidentatum 
- denticulatum 
- pectinatum 
N etrium digitus 
Penium cylindrus 
S'taumstrum gracile 
T etmemorus · laevis 

.Achnanthes depressa 
- minutissima v. crypto-

cephala 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- serians v. brachysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
Cyclotella kutzingiana 
- - v. planetophora 
- - v. Schumannii 
Gymbella gracilis 
- hebridica 
--:- perpusilla 
Eunotia arcus 
- bidentula 
- denticulata v. fennica 
- exigua 
- - v. compacta 

- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. subarcuata 
- (JJ.ieiste1·i) 
- monodon 
- - v. maior 
- paludosa 
- pectinalis v. minor 

f. intermedia 
- (valida) 
-- triodon 
Fragilaria virescens 

v. exigua 
Frustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acuminatum 

v. earonatum 
Melosira distans 
- - v. lirata 
N avicula ( cocconei f ormis) 
- lobeliae 
Nitzschia fonticola 
Peronia Heribaudii 
Pinnularia dactylus 
- gibba 
- interrupta 
- maior 
- - v. linearis 
- mesolepta 
- microstauron 
- subcapitata v. hilseana 
- tenuis f. subundata 
- undulata 
- ( viridis) 
Stenopterobia intermedia 
Surirella linearis 

· Tabellaria flocculosa 
v. flocculosa 

- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Trinema enchelys 
- linea·re 
nematod 

På övre delen av Toly-
pothrix-individen : 

Anomoeoneis exilis 
- serians v. brachysira 
Eunotia lunaris 
- - v. subarcuata 
Peronia Heribaudii 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quadriseptata 
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(b) V A T T E N D J U P :  55 cm (= ca 50 cm under 
lågvattenlinjen) . 

Filtaktigt överdrag av Frustulia-Lyngbya-gallert 
med någon övervikt för Frustulia. Enstaka Stigonema 
ocellatum och Tolypothrix Saviczii. Övriga kvantita
tivt framträdande komponenter : .Anomoeoneis exilis, 
A. serians v. brachysira, Eunotia lunaris, Peronia 
Heribaudii, Tabellaria flocculosa v. flocculosa och T. 
quadriseptata. (Dessa taxa särskilt rikligt på den övre 
delen av Stigonerna- och Tolypothrix-individen.) 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

Chroococcus limneticus 
C oelosphaerium lciitzingi-

anum 
Gloeocapsa sanguinea 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn.) 
- mucicola 
]ferismopedia glauca 
N ost o c K ihlmanii 
Oscillatoria tenuis 
S chizotht·ix lacustris 
Scytonema crispum 
- figuratum 
Stigonema ocellaturn 
Tolypothrix Saviczii 

Binuclearia tatrana 
Microspora arnoena 

Bulbochaete ( ster.) 
Oedogonium (ster. ) 

Mougeotia ( ster.) 
Spirogyra (ster.) 
Zygnema ( ster.) 

Closteriurn cynthia 
C osmarium margariti

ferttm 
- cfr sexnotatum 

v. tristriatum 
- suborenatum 
- venustum 
Euast·rum ansatum 
- bidentatum 
- binale 
- denticulatum 
- gemrnatum 
- pectinatum 
N etrium digitus 
Pleurotaenium clavatum 
Staurastrum gracile 

Achnanthes austriaca 
- - v. helvetica 
- depressa 
- flexella 
- - v. alpestris 
- Holstii 
- lcryophila 
- (Levanderi) 
- linearis 
- - (v. pusilla) 
- marginulata 
- minutissima v. ct·ypto-

cephala 
- montana 
Actinella punctata 
Anomoeoneis decipiens 
- exilis 
- - v. lanceolata 
- serians v. brachysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
Cyclotella kiitzingiana 

v. planetophora 
Gymbella hebridica 
- gracilis 
- perpusilla 
E�tnotia arcus 
- exigua 
- - v. campacta 
- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. subarcuata 
- (M eisteri) 
- monodon 
- - v. maior 
- paludosa 
- pectinalis v. minor 
·- - - f. impressa 
- Steineckei 
- (triodon) 
Fragilaria construens 
Frustulia rhomboides 

- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema (a ou mina

tum v. earonatum) 
- longiceps v. subolava-

tum f. gracile 
111 elosira distans 
Navicula cocconeiformis 
- lobeliae 
- radiosa v. tenella 
Nitzschia Jonticola 
Peronia H eribaudii 
Finnularia dactylus 
- gibba 
- interrupta 
- maior 
- mesolepta 
- microstauron 
- - v. Brebissonii 

- subcapitata v. hilseana 
- undulata 
- viridis 
Stauroneis anceps f. gra-

cilis 
- legumen 
- phoenicenteron 
Stenopterobia intermedia 
Surirella Zineat·is 
Synedra ulna v. danica 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Tt·inema enchelys 
- lineare 
nematod 

Denna artlista och den nästföregående visa 
den vanliga diatorneuppsättningen inom sjöns 
djupområde 20-50 cm under lågvattenlinjen. 
Nästan alla av de båda listornas diatomeer ha 
påträffats i praktiskt taget varje prov från sta
bilt substrat på detta djup. De taxa, som icke 
äro noterade i ett prov, utgöra endast sådana, 
som över h11vud taget uppträda sparsamt i sjön 
och vilkas när- eller frånvaro i just den analyse
rade delen av mikroprovet är slumpartad. 

B. Labilt substrat 

l .  Stenar 

På rörliga småstenar är påväxten fattig även 
inom den zon, där de tofsbildande cyanofyceerna 
förekomma maximalt på stabilt substrat. Enstaka 
småindivid av Dichothrix, Stigonema mamillo
su.m och S. ocellatu.m kunna visserligen i gynn
samma fall hittas på små stenar, men i regel ger 
sig påväxten till känna endast som en hal, myc
ket tunn beläggning, där diatomeer dominera 
eller i varje fall spela en väsentlig roll. 

Exempel: Nordstranden, måttligt exponerat läge, 1/9 
1942. Substrat : sten (ca 3 X 5 cm) .  

V A T T E N D J U P :  3 0  cm (= ca 2 5  cm under låg
vattenlinjen) .  

Översidan tätt bevuxen med P erania H eribaudii, 
spår av en krustabildande cyanofyce samt enstaka in
divid av följande arter, bland vilka Tabellaria floc
culosa v. flocculosa var bäst företrädd : 
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Fig. 1 6. Peronia Heribaudii på Tolypothrix Saviczii vid 

nordstranden av Övre Oldsjön. Djup 10 cm, blockbotten. 

1 .9. 1 942 .  Först. ca 1 10 x . Infälld: Bukett av Actinella 

punctata från samma prov. Först. 220 x .  

Peronia H eribaudii on Tolypothrix Saviczii growing on 
boulders. Northern shore of Övre Oldsjön. Depth 10 cm. 
1 .9. 1 942. Magnification c. 1 10 x .  Inset: A bouquet of 
Actinella punctata from the same sample. 220 x . 

Gloeocapsa sanguinea 

Binuclea1·ia tatrana 

Anomoeoneis exilis 
Eunotia lunaris 
E. pectinalis v. minor 

2. Kärlväxter 

- - - f. inte1·media 
Frustulia rhomboides 

v. saxonica 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quadriseptata 

Kärlväxter och mossor, i synnerhet döda och 
döende delar av dem, hysa visserligen en betyd
ligt rikare påväxt nedanför lågvattenlinjen än 
högre upp, men den mikrovegetation, som sitter 
på exempelvis Carex. rostrata och Equiseturn flu
viatile, kan icke ens i det mest skyddade läge 
nå tillnärmelsevis samma yppighet som på sta
diga stenblock. A v cyanofyceerna saknas sålunda 
i regel de makroskopiska, bruna tofsarna, även 
om en noggrann mikroskopisk analys tillfälligt 
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kan avslöja närvaron av enstaka små individ av 
Scytonerna-, Stigonerna- eller Tolypothrix-arter . 

Lyngbya och Schizothrix äro dock vanligen före
trädda med vardera en eller ett par arter. På det 
hela taget är det emellertid dia tomeerna, som 
prägla vegetationen på makrofyterna, tidvis 
(under högsommaren) dock tillsammans med 
gröna trådar av Binuclearia, B�tlbochaete och 
zygnemaler på nivån omkring lågvattenlinjen. 
Inom området mellan lågvattenlinjen och nivån 
ca 50 cm därunder saknas praktiskt taget aldrig 
diatomeerna Peron·ia H eribaudii, Tabellaria floc
c�tlosa v. flocculosa och T. quadriseptata, vilka 
dessutom i regel alternera som dominanter på 
Carex rostrata och Equiseturn fluviatile. Därvid 
behärska Tabellaria-arterna företrädesvis zonen 
närmast under lågvattenlinjen ned till ett par 
dm därunder, Peronia huvudsakligen nästföl
jande vertikalområde. 

Exempel: Sjöns utloppsvik, dess östra strand, skyd
dat läge, 1/9 1942. Substrat : fjolårsstam av Garex 
1'ost1·ata. 

V A T T E N D J U P :  25-30 cm ( = 20-25 cm under 
lågvattenlinjen) .  

Finluddigt, halt överdrag av dominerande Peronia 
Heriba�tdii, kvantitativt betydande inslag av Tabel
la1·ia flocculosa v. flocculosa och T. quadriseptata samt 
Binuclearia tatmna. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

Aphanothece stagnina 
Chroococcus limneticus 
- minutus 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn.)  
Me1·ismopedia glauca 
- punctata 
Oscillatoria tenuis 
Rhabdoderma Go1·skii 
Schizoth1·ix Braunii 
- s p. ( lacustris-likn . ) 
Tolypothrix Saviczii 

Binuclearia tatrana 
M ic1·ospora amoena 

Bulbochaete ( ster. ) 
Oedogonium (ster. ) 

Mougeotia (ster. ) 
Spirogyra ( ster . )  
Zygnema (ster.) 

C osmarium amoenum 
- angulosum v. conicum 
- ma1·gariti[erum 
- tumidum 
- venustum 
Euastrum ansatum 
- bidentatum 
- elegans 
- pectinatum 
Hyalotheca mucosa 
N etrium oblongum 
Penium marga1·itaceum 
Pleurotaenium clavatum 
Staurastrum ophiura 
Xanthidium antilopaeum 
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Acknantkes ( flexella J 
- ( linearis v. pusilla) 
- minutissima v. ct·ypto-

cepkala 
Ampkicampa kemieyelus 
Anomoeoneis decipiens 
- exilis 
- - v. lanceolata 
- (follisJ 
- serians 
- - v. bmckysira 
- - - f. tket·malis 
- subtilissima 
- (z ellensis J 
Caloneis obtusa 

- ( silicula v. truncatula) 
Cyclotella kutzingiana 
- - v. planetopkom 
Gymbella gmcilis 
- keb�·idica 
- lanceolata 
- ( naviculi f m·mis J 
- perpusilla 
- ( ventricosa J 
Eunotia arcus 

bidentula 
- (diodonJ 
- exigua 
- - v. campacta 
- faba 
- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. suba1·cuata 
- ( monodon v. b idens) 
- - v. maior 
- paludosa 
- pectinalis v. minor 
- - - f. impressa 
- - - f. intermedia 
- pmerupta 
-- - (v. inflata) 
- robusta v. diadema 
- (triodonJ 
Fragilaria construens 

3. Mossor 

- virescens 
-- - v. exigua 
Frustulia rkomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. capitata 
- - - f. undulata 
Gompkonema acumina

tum v. co?·onatum 
-- longiceps v. sub clava-

tum f. gracile 
(M e lo sira distans J 
N avicula cocconei f orm is 
- lobeliae 
- cfr minuscula 
Neidium affine v. am

pkirkynckus 
- (bisulcatum J 
Nitzsckia angustata 

v. acuta 
- kantzsckiana 
P erortia H eribaudii 
Pinnularia cfr appencl'i-

culata 
- ( dactylus J 
- ( divergentissima J 
- g�bba 
--- gracillima 
- interrupta 
- maior 
- - ( v. linea1·is) 
- ( mesolepta J 
- microstauron 
-- subcapitata v. kilseana 
- tenuis f. subunelata 
- undulata 
- viridis 
( Stauroneis anceps J 
stenopterabia intermedia 
s�trirella linearis 
Tabellaria binalis 
- flocculosa v .  floccu

losa 
- quadriseptata 

De submersa mossorna Blindia acuta, jfarsu
pella aqttatica och Polytrichum gracile äro i 
regel genomsnittligt rikare bevuxna än kärlväx
terna inom området mellan lågvattenlinjen och 
50 cm därunder. Den på stabilt underlag typiska 
gallerten av Frttstulia tillsammans med Lyngbya 
sitter sålunda även på mossorna, dock vanligen 
icke så mäktig som direkt på stenblockens ytor 

Fig. 1 7. Peronia H eribaudii på epidermis av Equisetum 

fluviatile. Övre Oldsjöns södra del. Djup 30 cm. 1 .9 .  1942. 

Först. 500 x . 

Peronia Heribaudii on epidermis of Equisetum fluviatile. 
Övre Oldsjön, southern part. Depth 30 cm. 1 .9 .  1942. 
Magnification 500 x . 

utan ofta i form av små klumpar av maximalt 
1/2 cm diameter. På gamla stamdelar av mos
sorna påträffas dessutom t. o. m. enstaka makro
skopiska individ av Dichothrix, Stigonema ma

millosum och S. ocellatttm. Övt:rallt utom på 
skottspetsarna sitta talrika diatomeer, eventuellt 
tillsammans med oedogonial- och zygnemaltrådar. 
Särskilt vanliga förutom Frustulia rhomboides 
v. saxonica (i gallertklumparna) äro Anomoeo
neis exilis, A.  serians v. brachysira, Ettnotia l1tna
ris, Peronia Heribaudii, Tabellaria flocculosa v. 
flocculosa och T. quadriseptata. 

Exempel: Sjöns sydöstra del, blockgrund, rikligt be
vuxet med Blindia acuta ( dominant mossa) ,  Marsu
pella aquatica och Polytrickum gracile, måttligt ex-
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ponerat läge, 11/7 1946. Substrat : Blindia acuta & 
Polytrichurn gracile. 

V A T T E N D J U P :  ca 55 cm (= ca 15 cm under låg
vattenlinjen) .  

Gallertklumpar av dominerande Frustulia rhom
boides v. saxonica och subdominerande Lyngbya ( bi
punctata-likn. & rnucicola) .  Utanför gallertbelägg
ningen riJpig påväxt av .A..nornoeoneis exilis, Peronia 
Heribaudii) Tabellaria flocculosa v. flocculosa och T. 
qu,ad1·iseptata. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

.A..phanothece stagnina 
Ch1·oococcus lirnneticus 
- minutus 
Dichothrix sp. 
Gloeocapsa sanguinea 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn.) 
- mucicola 
M erismopedia glauca 
Nostoc Kihlmanii 
Schizothrix Braunii 
- sp. ( lacustris-likn. ) 
Stigonema ocellatum 

Binuclearia tatrana 
Mic1·ospom amoena 

Bulbochaete ( ster. ) 
Oedogonium (ster. ) 

Mougeotia ( ster. ) 
S pir o gym ( s  ter.)  
Zygnema (ster. )  

Closterium cynthia 
C osmarium cfr er enatum 
- margaritiferum 
- subarenatum 
- venustum 
Cylindrocystis Brebissonii 
Euastrum denticulatum 
- elegans 
- pectinatum 
- pinnatum 
N etrium digitus 
Penium polymorphum 
Staurastrum anatinum 

v. grande 
T etmernorus granulat�ts 

Dinobryon divergens 
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..Achnanthes austriaca 
- ( depressa) 
-- marginulata 
- minutissima v. cryp-

tocephala 
.A..nomoeoneis decipiens 
- exilis 
- - v. lanceolata 
- serians 
- - v. bmchysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
Cyclotella kutzingiana 
- - v. planetophora 
Gymbella hebridica 
- gmcilis 
- perpusilla 
- (ventricosa) 
Eunotia arcus 
- bidentula 
-- (d(mticulata v. fen-

nica) 
- diadon 
- exigua v. campacta 
- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. subarcuata 
- (Meisteri) 
� monodon 
- - v. bidens 
- - v. maior 
- paludosa 
- pectinalis v. minor 

f. inte1·media 
- trioclon 
Fragilaria construens 
Fn.t,stulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. capitata 
- - - f. undulata 
Gomphonema longiceps v. 

subclavatum f. gracile 

M elosira distans 
Navicula lobeliae 
Neidium affine v. amphi-

rhynchus 
- (bisulcatum) 
Nitzschia fonticola 
Peronia Heribaudii 
Pinnulat·ia Braunii 

v. amphicephala 
- gib ba 
-- - v. linearis 

4. Mjukbotten 

- interrupta 
- maior v. linearis 
- microstaut·on 
-- subcapitata v. kil-

seana 
- viridis 
S t e no ptero bia in termedia 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quadriseptata 

Mjukbottenflorans sammansättning växlar av
sevärt med substrat- och expositionsförhållanden, 
men diatomeerna utgöra här genomgående en 
väsentlig, ofta dominerande komponent, i vilken 
stora Pinnulariae (P. dactylus, maior, viridis) 
äro vanliga. Det kan dock icke påvisas, att någon 
enda diatorneart i övre Oldsjön är bunden en
bart till mjukbotten, t. ex. findetritusgyttja. I 
skyddat läge torde i stort sett Frustulia rhomboi
des v. saxonica vara den kvantitativt mest bety
delsefulla diatomen i området mellan lågvatten
linjen och nivån ca 3 m därunder. 

0,5-3 m under lågvattenlinjen 

A. Stabilt substrat 

Artuppsättningen i den vanliga Frustulia
Lyngbya-gallerten är i hög grad likartad ned 
till nivån ca 3 m under lågvattenlinjen. Inom 
hela detta register är det huvudsakligen samma 
diatomeer, som äro kvantitativt mest betydande, 
även om dessa arters kvantitetsförhållanden sins
emellan förete vissa påtagliga variationer. De 
allra flesta av de närvarande alggruppernas taxa 
uppträda emellertid här med enstaka eller i varje 
fall med blott ett relativt litet antal individ, var
för det är naturligt, att även mikroprov, som ha 
tagits i omedelbar närhet av varandra, icke över
ensstämma helt och hållet beträffande den totala 
artuppsättningen. De variationer, som föreligga 
i det analyserade undersökningsmaterialet med 
avseende på mikroprovens kvalitativa uppbygg
nad, bero således i stor utsträckning på den 
slumpartade när- eller frånvaron av sådana taxa, 
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som generellt äro av minimal kvantitativ bety
delse inom detta djupområde. 

I gallerten dominerar i regel Frustulia rhom
boides v. saxonica över Lyngbya. Vad de övriga 
kvantitativt viktigaste diatomeerna beträffar, 
tendera A.nomoeoneis exilis, A. serians v. brachy

sira och Peronia Heribaudii att öka på bekostnad 
av Tabellaria flocc�dosa v. flocculosa och T.  
quadriseptata nedanför 112-metersnivån (under 
lågvattenlinjen) ,  och den för högre nivåer ty
piska Tabellaria-rikedomen är här avsevärt redu
cerad. 

Eunotia lunar·is, som ofta uppträder i stort 
individantal närmast lågvattenlinjen, avtar suc
cessivt i mängd nedanför denna och är på det 
hela taget en kvantitativt tämligen obetydlig 
komponent i vegetationen nedanför 1/2-meters
nivån. Däremot förekommer här ofta en lokal 
anrikning av A.nomoeoneis subtilissima i Frus
tulia-gallerten. 

I och med att de makroskopiska cyanofycetof
sarna bli alltmer sporadiska, försvagas även den 
eljest påtagliga skillnaden mellan stabilt och la
bilt substrats algvegetation. Visserligen förekom
mer alltjämt fastsittande Stigonema ocellatum 
ända ned till drygt 3 m under lågvattenlinjen 
men huvudsakligen endast med enstaka individ 
och icke i något fall tillnärmelsevis så rikligt som 
ovanför 1/2-metersnivån. 

Exempel: 10 m utanför sydstranden, måttligt expone
rat läge, 14/8 1942. Substrat : stenblock, översida. 

V A T T E N D J U P :  1,0 m (= ca 95 cm under lågvat
tenlinjen) . 

Helt täckande gallert av dominerande Frustulia 
rhomboides v. saxonica och subdominerande Lyngbya 
( bipunctata-likn. ) . Fläckvis under denna gallert en 
cyanofycekrusta av outredd sammansättning. Övriga 
arter av nämnvärd ehuru ringa kvantitativ betydelse : 
Anomoeoneis exilis1 A. serians v. brachysira) Tabel
laria flocculosa v. flocculosa. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) 

Aphanothece stagnina 
-- microspora 
Chroococcus limneticus 
-- turgidus 
Gloeocapsa sanguinea 
Gomphosphaeria lacustris 

Lyngbya s p. ( bipunctata-
likn.)  

- mucicola 
Merismopedia glauca 
N ostoc Kihlmanii 
Oscillatoria curviceps 

Rhabdoderma Gorskii 
S chizothrix s p. ( lacust1·is

likn. )  
Stigonema ocellatum 
Synechococcus maior 

Binuclearia tatrana 

Bulbochaete (ster.)  

Mougeotia (ster. ) 

Bambusina Borreri 
Closterium juncidum 
- navicula 
- ulna 
Cosmarium impressulum 
- Meneghinii 
- ornatum 
-- tetraophthalmum 
Cylindrocystis Brebissonii 
Euastrum bidentat·um 
- denticulatum 
- elegans 
- gemmatum 
- pectinatum 
Hyalotheca dissiliens 
Micraste1·ias conferta 
N etrium oblongum 
Penium cylindrus 
- cfr polymorphum 
S'taurastrum arctiscon 
T etmemorus granulatus 

Achnanthes depressa 
- (flexella) 
- - (v. alpestris) 
- linearis 
- marginulata 
- (montana) 
Amp_hicampa kemieyelus 
Anomoeone.is exilis 
- - v. lanceolata 
- serians 
- - v. brachysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
Cyclotella kutzingiana 
- - v. planetophora 
- - v. S chumannii 
Gymbella gracilis 
- hebridica 
- ( naviculi f orm is) 
- perpusilla 
- ventricosa 
( Diatama anceps) 

Eunotia arcus 
- - (v. bidens) 

(bactriana) 
- (bidentula) 
- ( bigibba v. pumila) 
- denticulata v. f en-

nie a 
- diadon 
- exigua 
- - v. campacta 
- faba 
- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. subarcuata 
- monodon 
- - v. bidens 
- - (v. maior) 
- paludosa 
- pectinalis v. minor 
- - - f. impressa 
- (polyglyphis) 
- praerupta 
- (robusta) 
- - v. diadema 
- triodon 
- valida 
- veneris 
Fragilaria construens 
- virescens 
Frustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina

tum v. earonatum 
- (gracile) 
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- (longiceps v. subda-
vatum f. gracile) 

Melosira distans 
- - (v. alpigena) 
N avicula ( cocconeifor-

mis) 
- cryptocephala 
- lobeliae 
- radiosa v. tenella 
- (scutiformis) 
- (söhrensis v. inflata) 
Neidium affine v. am

phirhynchus 
Nitzschia angustata 

v. acuta 
- fonticola 
- hantzschiana 
P erania H eribaudii 
Finnularia (B raunii 

v. amphicephala) 
- crucifera 
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- gibba 
- interrupta 
- - f. minutissima 
- maior 
- - v. linearis 
- ( mesolepta) 
-- microstauron 
- subcapitata v. kilse-

ana 
- tenuis f. subundata 
- undulata 
- ( viridis v. sudetica) 
Stauroneis anceps 
- (legumen) 
stenopterabia intermedia 
Synedra cfr amphi-

cephala 
Surirella linearis 

B. Labilt substrat 

l. Kärlväxter 

- - (v. constricta) 
Tabellaria binalis 
- flocculosa v. floc

culosa 
- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Cyphode1·ia 1nargaritacea 
Euglypha ciliata 
- scutigera 
(Lesquereusia spiralis) 
Trinema lineare 

Monostyla sp. 

Chydorus sphaericus 
nematod 

Även labilt substrat är åtminstone delvis täckt 
av Frustulia-gallert nedanför 112-metersnivån 
( räknat från lågvattenlinjen)  om också icke lika 
mäktig som på stora stenblock och hällar. 

Den epifytiska vegetationen på Carex rostrata 
och Equisetum fluviatile utgöres således vanli
gen dels av denna gallert, företrädesvis på döda 
delar eller på sådana, som ha avslutat sin till
växt, dels av Peronia H eribaudii på gallertfria 
ytor. Även Anomoeoneis exilis och serians v. 
brachysira förekomma fläckvis i betydlig mängd 
liksom Tabellaria flocculosa v. flocculosa och 
quadriseptata, de båda sistnämnda dock i avse
värt blygsammare kvantiteter än ovanför 1/2-
metersnivån. övriga arter - i stort sett desamma 
som på stabilt substrat - uppträda med jämfö
relsevis låg individfrekvens. 

Eftersom varken Carex eller Equisetum torde 
förekomma på större vattendjup i sjön än maxi
malt l m under lågvattenlinj en, är det djupast 
belägna prov, som analyserats av dessa arters på
växt, taget på denna nivå. 

Isoetes lacustris bildar såsom nämnts den tä
taste vegetationen i sjön på nivån ca 1,5-3 m 
under lågvattenlinjen, men redan ovanför 1-me
tersnivån förekomma flerstädes tämligen stora 
Isoetes-arealer med hög täckningsgrad . I samt
liga undersökta fall äro Isaetes-rosetterna från 
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denna nivå och nedåt mer eller mindre klädda av 
en rik epifytisk vegetation, bestående dels av den 
vanliga Frustulia-Lyngbya-gallerten (med oftast 
dominerande Fntstttlia) i centimetersto ra klum
par, dels en sky av gröna algtrådar, företrädes
vis av Binuclear-ia men även

· 
oedogonialer och 

zygnemaler. På de fl_äckar av Isoetes-individen, 
där denna vegetatio� .. -saknas, är ytan i stället be
vuxen med diatomeerna Anomoeoneis exilis, A. 
serians v. brachysira, Peronia och tillfälligt även 
av Tabellaria flocculosa v. floccttlosa och quadri
septata. 

Exempel: Ca 300 m utanför sjöns nordstrand, mått
ligt exponerat läge, 14/8 1942. Substrat : Isoetes la
custris, växande på stenig botten. 

V A T T E N D J U P :  2,4 m (= ca 2,35 m under lågvat
tenlinjen) . 

Samdominerande : Binuclearia tatrana och Frustu
lia-Lyn g bya-gallertkl umpar med F rustulia-su premati. 
Övriga arter av nämnvärd kvantitativ betydelse : 
Anomoeoneis exilis, A. serians v. brachysira, Peronia 
Heribaudii, Tabellaria flocculosa v. flocculosa, T. 
quadriseptata. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) 

Aphanocapsa Jonticola 
Aphanothece cfr stagnina 
Chroococcus minutus 
Gloeocapsa sanguinea 
Gomphrosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn.)  
- mucicola 
Merismopedia glauca 
N ostoc K ihlmanii 
Oscillatoria tenuis 
Schizothrix sp. ( lacustris-

likn.) 
Stigonema ocellatum 

Binuclearia tatrana 
Microspora amoena 

Bulbochaete (ster. ) 
Oedogonium ( ster.)  

Mougeotia ( ster. ) 
Zygnema (ster. ) 

Closterium setaceum 
v. elongatum 

C osmarium margariti-
ferum 

- Meneghinii 
- ornatum 
- tetraophthalmum 
- venustum 
Cylindrocystis Brebissonii 
Euastrum binale 
- denticulatum 
- elegans 
- pectinatum 
Gonatozygon K inahanii 
Hyalotheca dissiliens 
�licrasterias sol 
N etrium oblongum 
Penium cylindrus 
Pleurotaenium Ehren-

bergii 
Sphaerozosma cfr exca

vatum v. subquadra
tum 

Staurastrum gracile 
T etmemorus granulatus 

Achnanthes (flexella) 
- linearis 
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- - v. pusilla 
- marginulata 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- serians v. brachys-ira 
- - - f. theTmalis 
- subtilissima 
Cyclotella kii.tzingiana 

v. planetophora 
Gymbella gracilis 
-- (hebTidica) 
- perpusilla 
Eunotia arcus 
- ( denticulat a) 
- diadon 
-- exigua 
- faba 
- (lapponica) 
- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. subarcuata 
- monodon v. b idens 
- paludosa 
- pectinalis v. minor 
- praentpta v. inflata 
- (' robusta v. diadema) 
- tenella 
- valida 
Fragilaria construens 
Fntstulia rhomboides 
--:- - v. saxonica 
:_ - - f. undulata 
M elosira distans 

2 .  Mossor 

N avicula cryptocephala 
- lobeliae 
Neidium affine v. amphi-

rhynchus 
- (bisulcatum) 
Nitzschia fonticola 
Pe1·onia H eribaudii 
FinnulaTia gibba 
- gracillima 
- interrupta 
- maio'r v. linearis 
- (mesolepta) 
- microstau?·on 
- subcapitata v. kilse-

ana 
- tenuis f. subundata 
- undulata 
Stauroneis ( anceps) 
- - f. gracilis 
Stenopte1·obia intermedia 
- - v. capitata 
SuTirella linea?"is 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quad?"iseptata 

Mikrozoer : 

Cyphoderia marga?·itacea 
Euglypha ciliata 
- strigosa f. heterospina 
Trinema linea're 
nematod 

De submersa mossornas epifytvegetation inom 
detta djupområde liknar på det hela taget den 
på Isoetes lacustris, dock med den skillnaden att 
mossorna i allmänhet äro relativt något rikligare 
bevuxna med Frustulia-Lyngbya-gallert än vad 
Isoetes-individen bruka vara. Någon tydlig ten
dens till olikhet mellan mossorna och Isoetes
rosetterna med avseende på epifytvegetationens 
kvalitativa sammansättning synes emellertid icke 
finnas. 

3. Mjukbotten 
På mjukbotten växlar artsammansättningen 

naturligtvis även i föreliggande djupzon, 0,5-3 
m under lågvattenlinjen, men i stora drag präg
las vegetationen på sådant substrat av en bland 
diatomeerna genomgående Frustulia-dominans 

4 - 557672 N. Quennerstedt 

(F. r hamboides v. saxonica ) ,  vilken dessutom ofta 
kan yttra sig i en absolut dominans av Fntstttlia 

för en avsevärd del av substratet. Stora Pinnu
lariae spela visserligen också en framträdande 
roll men icke dominerande. Likaså kan Anomoeo
neis serians v. brachysira uppträda här och där 
med en tämligen individrik population. 

Den för stabilt substrat typiska beläggningen 
av Frustulia-gallert förekommer på mjukbotten 
huvudsakligen endast på ytor i omedelbar anslut
ning till stenblock eller annat stabilt substrat 
med dylik vegetation. 

I den vanligen artrika floran på findetritus
gyttja äro förutom diatomeerna cyanofyceer en 
ofta kvantitativt betydande komponent, särskilt 
trådformiga sådana av svårutredd taxonomisk 
ställning, t. ex. o scilla toriaceer. Sällan saknas 
dessutom mer eller mindre upplösta och obestäm
bara cyanofycekolonier, fragment av Stigonema
( ofta S. ocellatum) och Schizothrix-arter etc. I 
trasslet av algtrådar ingå regelbundet även Bi
nuclearia, Bulbochaete, Oedogon'ium och zygne
maler. Desmidieer förekomma däremot endast 
sporadiskt. 

Praktiskt taget varje prov av ytlagret på mjuk
botten innehåller åtminstone några rhizopoder 
och nem a to der. 

Exempel: Västra delen av SJon, ca 200 m från syd
stranden, intill blockgrund, skyddat läge, 14/8 1942. 
Substrat : findetritusgyttja.  (Enstaka individ av Isoe
tes lacustris intill provplatsen.)  

V A T T E N D J U P :  3,0 m (= ca 2,95 m under låg
vattenlinjen) .  

Detritusrik gallertmassa med dominerande FTustulia 
rhomboides v. saxonica. Övriga kvantitativt framträ
dande : Anomoeoneis se?·ians v. brachysiTa, Frustulia 
Thomboides. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) 

Aphanocapsa delicatis
sima 

Aphanothece clathrata 
v. brevis 

- microspora 
Chroococcus limneticus 
- tuTgidus 
Gomphosphaeria lacustTis 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn. ) 
- mucicola 
Merismopedia glauca 
N ost o c l( ihlmanii 
Oscillatoria cu1·viceps 
Schizoth?·ix sp. ( lacustTis-

likn. ) 
Stigonema mamillosum 

(fragment) 
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ocellatwm 
Synechococcus aerugino

sus 

Binuclearia tatrana 

Bulbochaete (ster.) 
Oedogonium (ster.) 

Mougeotia ( ster. ) 
Zygnema (ster.) 

Closterium ulna 
C osma1·ium ornatum 
-- tetraophthalmum 
Euast1·um binale 
- denticulatum 
- elegans 
Gonatozygon K inahanii 
N et1·ium digitus 
Penium cylindrus 
Staurast1·um cingulum 

A chnanthes austriaca 
- depressa 
- Jlexella 
- - (v. alpestris) 

(Holstii) 
-- (Levande1·i) 
-- linearis 
- marginulata 
- minutissima v. crypto-

cephala 
Amphicampa kemieyelus 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- (serians) 
- - v. brachysira 
- - - f. the1·malis 
- subtilissima 
Caloneis obtusa 
Cyclotella kutzingiana 
- - v. planetophora 
Gymbella gracilis 
- hebridica 
-- ( naviculiJo1·mis) 
- perpusilla 
- ventricosa 
Diploneis ( elliptica) 
- (Jinnica) 
Eunotia arcus 
- bidentula 
- ( denticulat a) 
- - v. Jennica 
- diadon 
- (elegans) 
- exigua 
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- - v. campacta 
- Jaba 
- Jlexuosa 
- lapponica 
- lunaris 
- - v. subarcuata 

- (Meisteri) 
- - (v. bidens) 
- monodon 
- - v. bidens 
- paludosa 
- ( paralle la) 
- pectinalis v. minor 
-- - - f. intermedia 
- - v. undulat a 
- ( polyglyphis) 
- praerupta 
- (robusta) 
- - v. diadema 

( sudetica v. b idens) 
- tenella 
- triodon 
- valida 
- veneris 
Fmgilaria constricta 
- construens 
- virescens v. exigua 
Frustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina-

tum v. coronat�tm 
- (gracile) 
M elosira distans 
- - (v; alpigena) 
- - v. lirata 
Navicula cocconeiJormis 

cryptocephala 
lobeliae 
(pupula v. rectangu
laris) 
mdiosa v. tenella 
( scutiJormis) 

- sökrensis v. inJlata 
N eidium aJJine v. amphi-

rhynchus 
- - (v. longiceps) 
- (bisulcatum) 
Nitzschia angustata 

v. acuta 
- Jonticola 
- hantzschiana 
Peronia Heribaudii 
Pinnttlaria gibba 
- gracillima 
� inte1·ru.pta 

- maior 
- - v. linea1·is 
- mesolepta 
- microstauron 
- subcapitata v. hilseana 
- tenuis f. subundata 
- undulata 
Stauroneis anceps 
- - (f. gracilis ) 
- (legumen) 
- phoenicente1·on 
S t enopt e ro bia in termedia 
S.urirella ( angusta) 

( delicatissima) 
lapponica 
linearis 

- - v. constricta 
- robusta 
Tabellaria Jlocculosa 

v. Jlocculosa 
- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Cyphoderia marga1·itacea 
DiJJlugia oblonga 
Euglypha acanthophora 
- ciliata 
(Nebela cfr galeata ) 
Quadrula symmetrita 
T1·inema enchelys 
- lineare 

3-4 m under lågvattenlinjen 

A. Stabilt substrat 

Ännu nedanför 3-metersnivån äro stenblocken 
i regel klädda av den vanliga Frustulia-Lyngbya
gallerten, ehuru den här sällan blir lika mäktig 
som ovanför denna nivå. Dessutom tenderar 
Frustulia rhomboides v. saxonica, vilken visser
ligen alltjämt är den kvantitativt viktigaste dia
tomen, dock att avtaga i mängd, åtminstone i för
hållande till Ly ng by a, och denna tendens gör sig 
gällande allt tydligare med ökat vattendjup. Art
sammansättningen är emellertid huvudsakligen 
densamma som på högre nivå. 

Exempel : 40 m utanför sydstranden, 14/8 1942. Sub
strat: stenblock, översida. 

V A T T E N D J U P :  3,55 m (= ca 3,50 m under låg
vattenlinjen ) .  

Helt täckande gallert med dominerande Lyngbya 
( bipunctata-likn. & mucicola) och subdominerande 
Frustulia 1·homboides v. saxonica. Rikligt inslag av 
Oedogonium (ster. ) .  Fläckvis under gallerten en cy
anofycekrusta av oviss sammansättning. Övriga arter 
av nämnvärd fastän mycket underordnad kvantitativ 
betydelse : Anomoeoneis serians v. bmchysira} A. sub
tiUssima} Tabellaria Jlocculosa v. Jlocculosa. 

. Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

Aphanocapsa Jonticola 
Aphanothece stagnina 
Ch1·oococcus limneticus 
- minutus 
Gloeocapsa sanguinea 
Gomphosphaeria lacustris 

Lyngbya sp. ( bipunctata-
likn. ) 

- mucicola 
M erismopedia glauca 
N ostoc Kihlmanii 
Oscillatoria tenuis 



Rhabdoderma Gorskii 
S chizothrix s p. 
Synechococcus maim· 

Binuclearia tatt·ana 

Bulbochaete ( ster. ) 
Oedogonium ( ster.) 

Mougeotia ( ster.)  
Zygnema ( ster. ) 

Closterium J enneri 
- juncidum 
- setaceum 
Cosmarium impressulum 
- ornatum 
-- subcrenatum 
Cylindrocystis Brebissonii 
Euastrum ansatum 
-- bidentatum 
,- binale 
- denticulatum 
N etrium digitus 
Staurastrum anatinum 

v. grande 
Tetmemorus Brebissonii 
- laevis 

Achnanthes depressa 
- (flexella) 
- - v. alpestris 
- linearis 
- marginulata 
-- minutissima v. crypto-

cephala 
Anomoeoneis ( decipiens) 
- exilis 
- - v. lanceolata 
- (follis) 
- serians 
- - v. brachysir'a 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
- (z ellensis) 
- - (v. linearis) 
Cyclotella kutzingiana 
- - v. planetophora 
Gymbella gracilis 
- hebridica 
- ( naviculi f orrriis) 
- perpusilla 
- ventricosa 
E unotia (bidentula) 
-- ( denticulata v. fim

nica ) 
- diodon 
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-- exigua 
- - v. compacta 
- faba 

- lunaris 
- - v. subat·cuata 
-- ( monodon) 
- - v. bidens 
- - - v. maior 
- paludosa 
- pectinalis v. minot· 
- - - (f. impressa) 
- - - f. intermedia 
- praerupta 
- - (v. inflata) 
- robusta v. diadema 
- Steineckei 
-· (triodon) 
- (valida) 
Fmgilaria virescens 
Frustulia t·homboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina

tum v. earonatum 
- longiceps v. subclava-

tum f. gracile 
M elosira distans 
Navicula cocconeiformis 
- cryptocephala 
- lobeliae 
--- minima v. atomoides 
--- radiosa 
- - v. tenella 
- sökrensis v. inflata 
N eidium af fine v. amphi-

rhynchus 
- (bisulcatum) 
Nitzschia Jonticola 
Peronia Heribaudii 
Pinnula1··ia Bt·aunii 

v. amphicephala 
- cntcifera 
- ( dactylus) 
- divergens 
- gibba 
- gracillima 
- interrupta 
- maior 
-- - v. linearis 
- ( mesolepta) 
- microstauron 
- striata 
- subcapitata v. kil-

seana 
- tenuis f. subundata 
- undulata 

- viridis 
Stauroneis anceps 
- - (f. gracilis) 
- ( phoenicenteron) 
Stenopterobia intermedia 
Surirella ( delicatissima) 
- linearis 
Tabellaria flocculosa 

B. Labilt substrat 

l. Kärlväxter 

v. flocculosa 
- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Euglypha ciliata 
Quadrula symmetrica 
Trinema enchelys 
- lineat·e 

De nedersta Isoetes-individen i sjön äro funna 
på ca 3,6 m djup under den extrema lågvatten
linjen. I allmänhet upphör dock Isoetes-vegeta
tionen ett par, tre vertikaldecimeter ovanför 
denna nivå. Epifyterna på Isoetes utgöras i stort 
sett av samma diatornearter från lågvattenlinjen 
till IsoMes-områdets nedergräns, men i kvanti
tetshänseende finns en tenderande minskning av 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa och T. quadri
septata nedanför 3-metersnivån, medan däremot 
Frustulia rhomboides v. saxonica ( ofta tillsam
mans med den vanliga Lyngbya-arten) , Ano
moeoneis exilis, A.  serians v. brachysira och Pe-
1·onia förefalla att alltjämt spela ungefär samma 
framträdande roll. Av den övriga påväxten i 
Isoetes-områdets nedre del synes Bulbochaete 

- hittills endast sterila individ funna på detta 
djup - mera ofta än oedogonialer och zygnema
ler bilda huvudmassan av de fintrådiga, gröna 
skyarna på Isoetes-rosetterna. 

2. Mossor 

De submersa mossornas påväxt under 3-meters
nivån skiljer sig föga från den på Isoetes, och lik
nande tendens till förskjutningar i kvantitets
förhållandena ger sig till känna även här. Dock 
torde Frustulia rhomboides v. saxonica i förhål
lande till substratets yta vara rikligare företrädd 
på mossorna än på Isoetes-individen. Enstaka 
mossor ha visserligen påträffats något djupare 
än 4-metersnivån men i stort sett ligger neder
gränsen för deras utbredning ca 3,5--4 m under 
lågvattenlinjen. 

3. Mjukbotten 

På mjukbotten dominerar alltjämt Frustulia 

rhomboides v. saxonica bland diatomeerna. Vi-

Acta Phytogeogr. Suec. 36 



52 Övre Oldsjön 

dare utmärkes detta substrat av starkt växlande 
mängder trådformiga cyanofyceer ( Lyng by a- och 
eventuellt Schizothrix-arter, lösliggande Stigo
nema ocellatum etc. ) resp, detritus:rika gallert
massor med en stor andel cyanofyceer i upplös
ningstillstånd. 

Stora Pinnulariae saknas visserligen nästan 
aldrig men utgöra vanligen icke något särskilt 
framträdande inslag i vegetationens totalbild och 
spela en överraskande liten roll i detta samman
hang. Bland diatomeerna äro endast följande 
över huvud taget funna i större kvantiteter än 
övriga diatornekomponenter förutom Fntst�tlia 
rhomboides v. saxonica, dock icke i något känt 
fall tillnärmelsevis så ymnigt som denna : Arn
phicampa hemicyclus, Anomoeoneis exilis med 
v. lanceolata, A. serians v. brachysira, A. subtilis
sima, Gymbella gracilis, Frushtlia rhomboides, 

N avicula lobeliae samt Tabellaria flocculosa v. 
flocculosa. Kvantitetsförhållandena äro emeller
tid starkt växlande därigenom att närvaron av 
lämpliga trådalger (t. ex. Stigonema ocellat�trn ) 
gynnar företrädesvis Anomoeoneis exilis och Ta
bellaria flocculosa v. flocculosa, medan gallert
bildning av Frust�tlia rhomboides v. saxonica 
( eventuellt tillsammans med Lyngbya och Schizo
thrix) kan hysa ett fläckvis påtagligt starkt in
slag av A. serians v. brachysira och A. subtilis
sima. Vad slutligen beträffar Amphicampa, Gym
bella gracilis, Frustulia r hamboides och N avicula 
lobeliae, synas dessa uppträda med större indi
vidmängd huvudsakligen endast direkt på finde
tritusgyttja resp. finsand. Artlistorna från mjuk
botten äro emellertid sinsemellan lika, frånsett 
enstaka detaljer, och överensstämma på det hela 
taget med dem från annat substrat inom samma 
djupområde. 

4-6 m under lågvattenlinjen 

A. Stahilt substrat 

Ända ned på det största djup, från vilket prov 
av vegetationen på stabilt substrat föreligga, ca 
4,5 m under lågvattenlinjen, utgör gallertbelägg
ningen av Frustulia + Lyngbya ett karakteristi
kum, men 

·
på denna nivå har Fntstulia trots sin 

dominans bland diatomeerna minskat ytterligare 
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avsevärt i mängd. I stället domineras vegetatio
nen av trådformiga, taxonomiskt icke utredda 
cyanofyceer, bl. a. en liten Tolypothrix-art till
sammans med Lyngbya ( bipuncta ta-likn . ) . Bland 
diatomeerna har inslaget av stora Pinnulariae 
ökat något i jämförelse med liknande substrat 
på högre nivåer. 

Exempel : Ca 50 m utanför sydstranden, 14/8 1942. 
Substrat : stenblock. 

V A T T E N D J U P :  4,55 m (= ca 4,5 m under låg
vattenlinjen) .  

Lös gallert med dominerande Lyngbya s p .  ( bipunc
tata-likn . ) , subdominerande Tolypothrix sp. samt be
tydande inslag av F1·ustulia rhomboides v. saxonica. 
Övriga av nämnvärd ehuru ringa kvantitativ bety
delse : A.nomoeoneis exilis, A. se1·ians v. brachysira, 
Eunotia lunMis, Peronia He,ribaudii, Pinnula1·ia maior, 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) 

A.phanothece clathrata 
v. b1·evis 

Chroococcus limneticus 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya s p. ( bipunctata-

likn. ) 
- mucicola 
Merismopedia elegans 
- glauca 
Oscillatoria tenuis 
Pho1·midium laminosum 
Scytonema crispum 
Stigonema ocellatum 
Synechococcus maiot· 
Tolypoth1·ix sp. 

Bulbochaete (ster. ) 
Oedogonium (ster. ) 

Closterium setaceum 
C osmarium angulosum 
- ma1·garitijerum 
- subcrenatum 
Euastrum ansatum 
- bidentatum 
- binale 
- elegans 
- pinnatum 
T etmemorus gmnulatus 

A.chnanthes austriaca 
v. helvetica 

- depressa 
-- ( flexella) 
- Holstii 
- ( Levanderi) 
- ( linearis v. pusilla ) 
- marginulata 
- minutissima v. crypto-

cephala 
-- montana 
- (cfr rupestris) 
A.mphicampa kemieyelus 
Anomoeoneis ( decipiens) 
- exilis 
- - v. lanceolata 
- serians 
- - v. brachysira 
-- - - (f. thennalis) 
- subtilissima 
(C aloneis bacillum) 
Cyclotella kutzingiana 
- - v. planetophora 
Gymbella gracilis 
- hebridica 
- naviculiformis 
- perpusilla 
-- ventricosa 
Eunotia a1·cus 
- (bidentula) 
- denticulata v. fennica 
- diadon 
- exigua 
- - v. campacta 
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- lapponica 
- lunaTis 
- - v. subaTcuata 
- MeisteTi 
- monodon 
- paludosa 
- (pectinalis v. minoT 

f. impressa) 
- - - (f. intet·media) 
- ( polyglyphis) 
- praerupta 
- robusta v. diadema 
- - (v. tetraodon) 
- (tenella) 
- triodon 
- valida 
Fragilaria ( constricta) 
- virescens 
Frustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina

tum v. earonatum 
M elosira distans 
Navicula cocconeiformis 

c�·yptocephala 
lobelia.e 
( minima v. atomoides) 
( 1·otaeana) 
( scutiformis) 

Neidium affine v. amphi
rhynchus 

- bisulcatum 
Nitzschia angustata 

v. acuta 

B . Labilt substrat 

- fonticola 
- hantzschiana 
Pe1·onia Heribaudii 
Pinnularia gib ba 
- interrupta 
- - (f. minutissima) 
- maior 
- mesolepta 
- mic1·ostauron 
- - (v. Brebissonii 

f. diminuta) 
- subcapitata v. kilse-

ana 
- tenuis f. subundata 
- (viridis) 
Stauroneis anceps 
- - f. gracilis 
- - f. linearis 
- (legumen) 
- ( phoenicenteron) 
Stenopterobia intermedia 
Suri�·ella ( delicatissima) 
- lapponica 
- linearis 
- (mbu.sta) 
Tabellaria binalis 
-- flocculosa v. flocculosa 
- qu.ad1·iseptata 

Mikrozoer : 

Corythion pulchellum 
Cyphoderia mat·garitacea 
Trinema lineare 
nematod 

Något prov av påväxt från makroryter i otvi
velaktigt ursprungligt läge inom detta djupom
råde föreligger icke. 

Mjukbotten 

Den på stabilt substrat påtagliga tillbaka
gången av Frustulia i vegetationen gör sig gäl
lande även på mjukbotten. Visserligen är Fn�s
tulia rhomboides v. saxonica alltjämt domine
rande bland diatomeerna och betydligt individ
rikare än övriga diatornetaxa ned till närheten 
av 6-metersnivån, men totalmängden av levande 
diatomeer på mjukbotten minskar tydligt med 
ökat vattendjup nedanför 4-metersnivån. Knap
past några andra diatomeer än Anomoeoneis 
serians v. brachysira och eventuellt Frustulia 

rhomboides synas vara av nämnvärd kvantita
tiv betydelse förutom Fn�stulia rhomboides v. 
saxonica. 

Ännu drygt 5 m under lågvattenlinjen påträf
fas flertalet av de diatometaxa, som leva även på 
mindre vattendjup, men en stor procent av dem 
förekommer dock endast med enstaka eller få in
divid med till synes oskadat cellinnehålL Hos ma
joriteten av diatomeerna är nämligen cellinne
hållet mer eller mindre skadat, t. o. m. delvis 
upplöst. Antalet levande diatornetaxa börjar tyd
ligt reduceras ju mera vattendjupet närmar sig 
6-metersnivån. 

Trådformiga cyanofyceer dominera ofta på 
mjukbotten 4-5 m under lågvattenlinjen, men 
det är dock vanskligt att avgöra, om det i sådana 
fall verkligen är fråga om cyanofyceer i primär
läge, eftersom de icke äro fästade vid underlaget. 
Vanlig är en Lyngbya-art ( cfr aerugineo-coe
rulea) tillsammans med en Schizothrix. Dessutom 
förekommer här och där Scytonema cfr crispum. 
Nedanför 5-metersnivån bli även sådana cyano
fyceer emellertid alltmer sporadiska, och huvud
massan av vegetationen utgöres av diatomeer. 

Exempel: östra delen av sjön, ca 250 m utanför öst
stranden, 31/8 1942. Substrat : Sandig findetritus
gyttja. 

VA T T E N D J U P :  5,5 m (= ca 5,45 m under låg
vattenlinjen ) . 

Detritusrik gallertmassa av mer eller mindre upp
lösta cyanofyceer. Dominant : Frustulia rhomboides v� 
saxonica) därnäst kvantitativt mest framträdande : 
Anouweoneis serians v. brachysira och F·rustulia rhom
boides. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) . 
M erismopedia glauca 
Oscillatoria tenuis 
Schizoth�·ix sp. 

Achnanthes depressa 
- (Holstii) 
- marginulata 
Amphicampa kemieyelus 
Anomoeoneis exilis 
- serians 
- - v. brachysira 
- subtilissima 
Cyclotella kiitzingiana 

v. planetophora 

Gymbella gracilis 
- heb�·idica 
- perpusilla 
- ventricosa 
Eu..notia denticulata 
- - v. fennica 
- (exigua) 
- - v. campacta 
- faba 
- lunaris 
- monodon 
- (praerupta v. bidens) 
- (robusta v. diadema ) 
- tt·iodon 

.Acta Phytogeogr. Suec. 36 



54 Ovre Oldsjön 

Frustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
M el o sim distans 
- - v. limta 
N avicula lobeliae 
Neidium ( affine v. am-. 

phirhynchus) 
- bisulcatum 
Pinnularia gib b a 

v. linea1·is 
- interrupta · 

- maio1· 
- mesolepta 
- microstauron 

- subcapitata v. kilse-
ana 

- tenuis f. subundata 
Stauro111eis anceps 
- - f. gracilis 
Stenoptembia inte1·media 
- - v. capitata 
Surirella linea'ris 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quaclriseptata 

Mikrozoer : 

T'rinema lineare 
nematod 

> 6 m under lågvattenlinjen 

Mjukbotten 
På djupo�rådet omkring 6 m under lågvatten

linjen (här endast mjukbottenfloran känd) är 
blott en mindre del av arterna från högre nivåer 

\ 
ännu levande. Diatomeerna dominera, medan öv-
riga alggrupper endast tillfälligt äro represente
rade med enstaka individ. Någon skarp neder
gräns för algvegetationen existerar visserligen 
icke, men artuppsättningen. uttunnas tämligen 
snabbt nedanför 6-metersnivån. Enstaka levande 
Anomoeoneis-, Cymbella-, Eunotia-, Frustulia
och Pin n ularia-celler äro dock på träffade ända 
ned på 15 m djup. Redan vid 7--metersnivån är 
emellertid antalet levande diatomeer försvin
nande litet. Däremot finnas tomma diatorneskal i 
riklig mängd. De diatometaxa, som ha påträffats 
levande på större djup än 6 m under lågvatten
linjen, äro sådana som regelbundet uppträda 
mikroproven ovanför denna nivå, nämligen : 

Achnanthes marginulata 
Amphicampa hemicyclus 
A nomoeoneis exilis 
- serians v. brachysira 
- subtilissima 
Cyclotella kutzingiana 

v. planetophora 
Gymbella gmcilis 
- hebridica 
- perpusilla 
Eunotia lun€tris 
- monodon 
- triodon 
Frustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
Gomphonema longiceps 
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v. subclavatum f. gra
cile 

M elosira distans 
N a.vicula lobeliae 
N eiclium bisulcatum 
P erania H eribauclii 
Pinnularia gibba 
- interrupta 
- subcapitata v. kilse-

ana 
- tenuis f. subunelata 
8tau1·oneis anceps 
stenopterabia intermedia 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quad1·iseptata 

Järnockra 

Järnockra förekommer allmänt i myrarna om
kring övre Oldsjön. Endast i ett fall har emeller
tid en välutbildad ockra iakttagits i sjön, näm
ligen vid sandstranden i innersta delen av den 
nordöstra viken (Lappviken) ,  och där särskilt 
riklig på lignum men även på detrit1;1.srik sand
botten mellan 15 och 40 cm vattendjup. 

Prov av denna ockra, skyddat läge, 13/8 1942. Sub
strat : Grovdetritus ( lig·num, murket) .  

V A T T E N D J u P :  40 cm ( = ca 35 cm under lågvat
tenlinjen ) .  

Dominant : Frustulia rhomboides v. saxonica, sub
dominant Leptoth1·ix ochracea. Kvantitativt starkt in
slag av Tabellaria flocculosa v. flocculosa och Pinmt
laria maior v. linearis. Överraskande desmidiefattigt 
samhälle ! 

H u vudsaklig artsammansättning : 
( Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid.)  

Gallionella f erru gine a 
Leptothrix eliscapkom 
- ochracea 
- siderapaus 
Sideroderma limneticum 

Lyngbya sp. ( bipunctata-
likn. )  

- mucicola 
Oscillatoria rubescens 
- tenuis 
Scytonema crispum 
-- figuratum 
Spirulina sp. 
Tolypothrix Saviczii 

Kent1·osphaera Facciolae 

Binuclearia tatrana 
Microspora amoena 
- stagnorum 

Bulbochaete ( ster. ) 
Oedogonium ( ster. ) 

Spirogyra ( ster. ) 
Zygnema ( ster. ) 

Glosterium J enneri 
C osmarium amoenum 
- impressulum 
- margaritije1·um 
- venustum 

N etrium digitus 
T etmemorus granulatus 

Achnanthes ( flexella) 
- marginulata 
Actinella punctata 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- serians 
- - v. brachysira 
- - - f. the1·malis 
- subtilissima 
Cyclotella kutzingiana 

v. planetophora 
Gymbella gracilis 
- hebridica 
Eunotia arcus 
- bidentula 
- ( denticulat a) 
- - (v. fennica) 
- exigua 
- - v. campacta 
- faba 
- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. subarcuata 
- monodon 
- paludosa 
- 1·obusta v. diaderna 
- Steineckei 
- triodon 
Fmgilaria construens 
- virescens v. exigua 
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Fig. 1 8. Övre Oldsjön. Stranden i inre delen av den nordöstliga viken (Lappviken) mot N. Lågt vattenstånd. Tydlig 

supraakvatisk strandbarrikad bevuxen med björkskog och en smal bård av Salix lapponum och S. glauca. Högvattenlinjen 

går strax nedanför björkstammarnas bas. Småblocken vid vattenbrynet med riklig påväxt av cyanofyceer (Schizothrix

arter etc . ) .  På grunt vatten förekom här 1942 en välutvecklad järnockra. 3 1 .8. 1942. 

Övre Oldsjön. Innermost shore of north-east bay (Lappviken) facing N. Low-water level. A marked shore barrier shows 
above water-level, overgrown with Betula tortuosa and a narrow border of Salix lapponum and S. glauca. The high-water 
mark reaches just under the base of the birch trunks. The small boulders by the water's edge are overgrown with Cyano
phyceae (Schizothrix species etc . ) .  Investigations in 1942 revealed an abundance of iron ochre in shallow water. 3 1 .8. 1942. 

F1·ustulia 1·homboides 
- - v. saxonica 
- - - f. capitata 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina-

tum v. earonatum 
Navicula lobeliae 
Pe1·onia HM·ibaudii 
Pinnula1·ia dactylus 
- gib ba 
- mai01· 
-· - v. linea1·is 
- microsta�won 

- subcapitata v. kilse-
ana 

- vi1·idis 
Stauroneis (legumen) 
- phoenicenteron 
stenopterabia inte?·media 
Tabella1·ia flocculosa 

v. floccttlosa 
-- quadriseptata 

Mikrozoer : 

T1·inema linearis 
nematod 

Då samma plats nästa gång besöktes (juli 
1946 ) ,  syntes icke ett spår av ockran. Icke heller 
vid de följande årens undersökningar (fram till 
aug. 1953 ) har den visat sig. 

storalger 

I sjöns benthiska algvegetation ingå två Batra

chospermurn -arter . Vid östra stranden växte 
1942 (och även 1947 ) Batrachospermum dens�trn 
på stenblock inom ett mycket begränsat område 
från den aktuella vattenlinjen till 15 cm där
under (dvs. ungefär 5 cm över-lO cm under 
lågvattenlinjen) . Just vid denna plats ger sig ett 
litet subakvatiskt källsprång till känna främst 
genom en avsevärd temperaturdifferens gentemot 
omgivande sjövatten, nämligen 6 ° ,8 C resp. 12° ,7 
-13 ° ,5 C (31/8 1942 ) . Tillsammans med Batra
chospermurn densum förekom bl. a. Chaetophora 
elegans. 

Batrachosperm�tm vagurn uppträder i små be-
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stånd eller enstaka individ på små stenblock, 
bl. a. utanför sydstranden och vid ett grundom
råde i sjöns västra del, företrädesvis på 2-3 m 
djup. I ett par av de under�ökta fallen ( 1 ,9 resp. 
2,1 m under lågvattenlinje�) voro Batrachosper
mum-individen ymnigt bevuxna med i stort sett 
samma epifytiska mikrovegetation som de om
givande Isoetes-rosetterna (1. lacustris) , nämli
gen zygnemaler, oedogonialer och diatomeer, 
bland vilka Anomoeoneis exilis, Peronia H eri
baudii och Tabellaria flocculosa v. floccttlosa voro 
de rikligast företrädda arterna. 

Sammanfattning 

Det nu redovisade materialet återger huvud
dragen av den benthiska algvegetationen, vilken 
är överraskande likformig inom ett och samma 
djupområde i olika delar av sjön. Utöver inne
hållet i de artlistor, som ha fått exemplifiera ve
getationen, tillkomma naturligtvis ytterligare 
taxa (vilka förutom de ännu outredda cyanofy
ceerna redovisas i den gemensamma artförteck
ningen för områdets sjöar ) . V ad diatomeerna be
träffar äro dessa taxa sådana, som ha påträffats 
med blott enstaka levande celler eller skal och i 
varje fall äro av högst underordnad kvantitativ 
betydelse i sjöns totala vegetation. 

Såsom framgått av ovanstående förekomma i 
stort sett samma diatornetaxa i sjön från lågvat
tenlinjen till drygt 5 m därunder. 

Varje mikroprov nedanför 5-metersnivån är 
emellertid avsevärt artfattigare än prov av mot
svarande volym strax ovanför denna nivå. Detta 
sammanhänger med den betydande minskningen 
av antalet levande celler nedanför 5-metersdju
pet, där en stor del av påträffade taxa uppträda 
blott sporadiskt med oskadat cellinnehåll och 
således ha avsevärt lägre frekvens. 

Vertikalamplituden för diatomeernas optimala 
förekomst i Övre Oldsjön synes utgöra området 
mellan lågvattenlinjen och 5-metersnivån. 

I kvalitativt avseende ge diatorneflorans varia
tioner inom detta vertikalområde icke något klart 
utslag för ett definitivt samband mellan artupp
sättning och vattendjup, med ett undantag : Acti
nella punctata, vilken icke har påträffats levande 
på större djup än drygt l m. 
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För ett fåtal diatornetaxa visar sig emellertid 
en otvetydig korrelation finnas mellan frekvens
kvantitet och vattendjup-substrat. Schematiskt 
uttryckt ha sålunda nedanstående diatomeer sin 
maximala förekomst i Övre Oldsjöns vegetation 
inom angivna vertikalamplituder under lågvat
tenlinjen : 

Tabellaria flocculosa 
v. flocculosa & quadriseptata 

Eunotia lunaris 
Peronia Heribaudii 
Anomoeoneis exilis 
Frustulia rhomboides 

v. saxonica 

0-0,2 (-0,3 ) m 
0-0,5 m 
0,2-1,5 m 
0,2-2 m 

0,2-3 m 

A v dessa uppträda alla utom E unotia lunaris 
och Tabellaria quadriseptata i avsevärda kvanti
teter inom resp. djupområde, då optimala be
tingelser med avseende på substrat föreligga. 
Därvid är Frttstulia rhomboides v . . saxonica gyn
nad av stabilt substrat. Endast på eller i direkt 
anslutning till orörliga stenblock bilda� Frustulia 
de mäktigaste gallertmassorna. 

De övriga här nämnda diatomeerna kunna även 
bli individrika på stabilt substrat men synbar
ligen endast i de fall, då substratet saknar 
Frustulia-gallerten. Rikligast förekomma de där
för i stället som epifyter. De grovtrådiga cyano
fyce-buskarna (vilka ju äro bundna till stabilt 
substrat ) ha ofta sina basalpartier inbäddade i 
Frustulia-gallert. Deras grenar, som höja sig över 
gallertmassan, äro däremot ofta bevuxna med 
nämnda diatomeer. 

Belysande är i detta avseende påväxten på Ca
rex rostrata och Eqttisetum fltwiatile. Döda par
tier av dessa hysa ofta ett gallertöverdrag med 
dominerande Frustulia, levande delar däremot 
huvudsakligen blott de andra diatomeerna (ofta 
tillsammans med oedogonialer och zygnemaler ) ,  
dock under förutsättning att epidermislagret 
praktiskt taget har upphört att sträcka sig. Lik
nande är förhållandet med de submersa mos
sorna och med Isoetes lacustris. 

På småstenar, som tydligen äro alltför insta
bila för att bli koloniserade av cyanofycetofsar 
och som sakna . Frustulia-gallert, sitter ofta Pe
ronia H eribaudii som dominant. 
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B .  P O S T G L A C I A L  H I S T O R I A  

Pollenanalys, kronologi och vegetations
historia 

Den såvitt känt tämligen unika sjötyp, som 
övre Oldsjön representerar, ger i och för sig ett 
st

"
arkt motiverat skäl till undersökning av den 

utvecklingshistoriska bakgrunden till de nu rå
dande förhållandena i sjön. Om man utgår från 
vad som är känt av den recenta mikrovegetatio
nens miljökrav, böra vissa slutsatser kunna dra
gas ur sjösedimentens fossila innehåll av biogena 
element, vilka därmed kunna lämna en ledtråd, 
då man söker det postglaciala skeendets huvud
drag i denna sjö. Vid en sådan sjöhistorisk un
dersökning är det emellertid nödvändigt att upp
rätta en åtminstone relativ kronologi för sedi
mentationen i sjön, och detta mål kan ofta nås 
med hjälp av pollenanalys. Med hjälp av pollen
diagram för lagerföljden på olika punkter i sjön 
erhåller man således i bästa fall möjlighet att 
identifiera synkrona nivåer i sedimenten men 
därtill även upplysningar om den skogshistoriska 
utvecklingen i området, vilken i sin tur avspeglar 
klimatväxlingarna. Emellertid äro hittills alltför 
få lokaler i olika delar av fjällkedjan pollenana
lytiskt undersökta, varför konnekteringar med de 
glest liggande punkternas pollendiagram icke 
blir så säker i detalj som önskvärt vore. 

Metodik 

I orienterande syfte upptogos med hjälp av 
HILLERs torvborr från isen (april 1953 )  fyra 
sedimentprofiler i Övre Oldsjöns södra del. Dessa 
äro lagda utefter en linje från SV-stranden i 
riktning ONO. Två av de fyra borrpunkterna 
ligga i en vik, två i mynningen av resp. utanför 
denna vik (se fig. 20 ) .  Vattendjupet vid borr
punkterna var 2,60-5,70 m, sedimentpelarnas 
mäktighet varierade mellan 77 och 178 cm. Prov 
ha tagits i regel på var 5 :  e cm, ibland tätare och 
i några fall på var 1 0 : e  cm. Av de recenta sedi
menten har dessutom ett antal prov insamlats 

med LuNDQVISTs rörlod dels på var och en av de 
fyra borrpunkterna, dels (vid tidigare tillfällen) 
i andra delar av övre Oldsjön förutom i åtskil
liga av de andra Långan-sjöarna. Det allra 
översta sedimentskiktet kan nämligen icke tagas 
tillfredsställande rent med torvborr. I en sjö 
med ringa sedimentation är det särskilt angelä
get, att man erhåller den allra yngsta delen av 
sedimenten isolerad för att få möjlighet att j äm
föra de recenta, nu aktuella pollen- och diatome
spektra med de fossila. Av de recenta sediment
proven har endast ett mindre antal hittills under
kastats pollenanalys, nämligen förutom några i 
Övre Oldsjön tre stycken från den subalpina 
sjön Korsvattnet. 

Proven från sedimentprofilerna ha bevarats i 
sitt naturliga tillstånd utan tillsats av formalin 
eller vatten i glasrör med paraffinerad förslut
ning. De recenta sedimentproven ( tagna med rör
lod )  ha konserverats med några droppar forma
lin. 

Den för pollenanalys avsedda delen av varje 
sedimentprov har behandlats enligt gängse me
toder ( jfr bl. a. F .tEGRI & IVERSEN 1950, s. 58 ff. ) , 
dvs. acetolys av organogent material samt i de 
fall, då halten av minerogent material föranledde 
det, dessutom med fluorvätesyra. (Detta gäller 
flertalet av pollen proven. ) I regel ha minst 400 
trädpollen räknats i varje prov. Garylus och 
Hippophae äro icke inräknade i trädpollensum
man. 

Denna orienterande undersökning över sjöns 
tidigare historia har trots sin bristfällighet (allt
för litet antal borrpunkter ) givit överraskande 
goda hållpunkter för tolkningen av det kvartära 
skeendet i detta område. Den · pollenanalytiska 
bearbetningens främsta syfte har även nåtts, 
nämligen det att möjliggöra identifiering av 
synkrona nivåer i sedimenten utefter profillin
jen. Tack vare god tur vid borrningarna ha så
dana sedimentproppar erhållits, vilka utan större 
svårighet ha kunnat konnekteras sinsemellan i 
tidsskalan. 

Acta Phytogeogr. Suec. 36 



58 Övre Oldsjön. Pollenanalys 

Anledningen till att tre av de fyra profilerna icke 
blevo längre och mera fullständiga vid borrningarna 
är framför allt undersökningsområdets läge. Den tid, 
som detta fältarbete pågick (3-9 april 1953) · äro 
dagarna korta, skymningen börjar falla på vid 17-
tiden. sträckan mellan huvudkvarteret (Frankrike) 
och sjön krävde varje dag minst 2 1/2 timmes skidtur 
vid gott före, men omväxlande töväder och snöyra 
ökade ofta denna tid avsevärt. Eftersom jag var mest 
angelägen om att erhålla möjligast fullständiga prov
serie av sedimenten ovanför leran, vilken på goda 
grunder beräknades vara fattig· på diatomeer, inrik
tade jag mig främst på denna uppgift . . Den längsta 
profilen av gyttja (BP IV) erhölls på vattendjupet 
5,73 m. Då borren skulle pressas ned ytterligare i den 
underliggande leran, utsattes den för så stor påfrest
ning, att det var överhängande risk för att den skulle 
brytas. Därför kunde blott den översta delen av leran 
tagas upp i denna profil. Liknande var förhållandet 
med BP II, där dock 66 cm av leran erhölls. Möjligen 
kunde emellertid provserien här ha fortsatts ytter
ligare 5, högst 10 cm ned. Då BP I upptogs, gav jag 
mig icke tid till att gå djupare ned. 

På grundval av de upprättade fyra pollen
diagrammen har en profil över lagerföljden ri
tats för denna del av Övre Oldsjön och vissa syn
krona nivåer och zoner särskilt markerats. För 
bättre överskådlighet ha tre av diagrammen dess
utom kombinerats på så sätt, att representativa 
delar av de olika diagrammen hopfogats till en 
obruten serie med fristående pollenkurvor. 

Lagerföljd 

Det framgår genast av pollendiagrammen, att 
två av dem sinsemell�n äro tämligen lika men 
avvika påtagligt från de övriga två, vilka även 
sinsemellan visa god överensstämmelse. överras
kande nog är det icke de närmast varandra be
lägna borrpunkternas diagram, som bäst över
ensstämma, utan i stället BP I (den mest strand
nära) och III resp. BP II och IV. De först
nämnda diagrammen (I och III ) äro stympade i 
jämförelse med de båda andra ( se Bil. ) .  

Några för de fyra diagrammen gemensamma 
karaktärsdrag äro följande : l )  koncentrationen 
av H ippophae till övre delen av leran resp. undre 
delen av gyttjan ; 2 )  det skarpt markerade Al
n·us-maximet i gyttjan vid ett motsvarande Pi-
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nus-minimum och en uppåtgående tendens i Be
tula-kurvan ; 3) det tydliga Betula-maximet strax 
ovanför nämnda Alnus-maximum ; 4) Picea-kur
vans tämligen plötsliga stegring. 

Den äldsta funna delen av övre Oldsjöns sedi
mentserie representeras av de nedersta proven i 
BP III ( lera, ca 65 cm under sedimentytan och 
n e då t )  , vilka i j ämförelse med ovanliggande se
diment äro avsevärt pollenfattigare. Alnus-kur
van börjar här i understa pollenspektrum med 
drygt 3 % ,  medan andelen av Betula ligger över 
50 % och Pin'tts över 40 % .  I samma prov före
kommer Artemisia med 3 %  av �AP, dvs. i be
tydligt större mängd än i något annat av samt
liga sedimentprov från sjön. Vidare finnas spår 
av Hippophae jämte inslag av fjärrspridda pol
len av Q�tercus, Ulmus och Corylus. 

I BP III går vidare Alnus-kurvan upp mot en 
första kulmination (till 25 % )  på 1/2 m djup un
der sedimentytan, medan Pinus-kurvan faller. 
Nämnda nivå återfinnes även i BP I på 80 cm 
och i BP II på 140-130 cm under sedimentytan. 
Sedimenten utgöras alltjämt av lera. Alnus-kur
vans fallande efter den första kulminationen 
motsvaras av en tydligt stigande Pinus-kurva. I 
leran förekommer plötsligt ett inslag av sand, 
nämligen på 70-75 cm djup i BP I resp. 120-
125 cm i BP II, vilket synes tyda på att ett 
vattendrag, som mynnat i denna del av sjön har 
fått en tillfälligt ökad vattenföring, varigenom 
grövre material spolats ut. Samma företeelse fin
nes f. ö. redan tidigare i lagerföljden, nämligen 
på 1 60 cm i BP II resp. på 65 cm i BP III. 

Sedan Alnus-kurvan fallit till under 20 % ,  
blir dess fortsatta förlopp tämligen lugnt med 
smärre fluktuationer omkring detta värde för 
att därefter gå i riktning mot en andra kulmina
tion. I BP I sker dock en mycket kraftig ned
gång av Alnus före denna kulmination, men detta 
beror på en abnorm överrepresentation av Pinus, 
vilket i sin tur kan sammanhänga med att läget 
av BP I kommit att bli mera strandnära på 
grund av en vattenståndssänknjng, varigenom 
Pinus-pollen har anrikats här i betydligt högre 
grad och förryckt pollenspektrum. Att vatten
ståndet sjunkit något vid tiden för nämnda nivå 
i lagerföljden stödes f. ö. även av diatorneflorans 
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Picea Pinus .Betula Alnus Q}f Co 

Fig. 1 9. Övre Oldsjön. Upplöst pollendiagram, sammanställt av tre serier (BP IV, II, III) från profillinjen i sjöns södra 

del. Beträffande sediment och kronologi se pollendiagrammen (Bilaga). 

? = extremt pollenfattig nivå med okänt pollenspektrum. 

Övre Oldsjön. Disseeted pollen diagram combined of three series (BP IV, II, III) from the sediment profiles in the southern 
part .of lake Övre Oldsjön, Concerning sediments and chronology, refer to pollen diagrams in appendix. 
? = Unidentified pollen spectrum at this level with extremely low pollen content. 

sammansättning. Det plötsliga omslaget av den 
individ- och artfattiga floran i leran vid BP I 
till en avsevärt rikare i överlagrande lergyttja, 
är alltför abrupt för att ha kunnat äga rum 

· under konstanta förhållanden. I stället har sedi
mentationsgränsen (LUNDQVIsT 1924, s .  59 ) sänkts 
i denna del av sjön, varvid sediment på grun
dare områden spolats ut och redeponerats. (Betr; 
principerna för sedimentationen och termerna 
»sedimentationsgräns» resp. >>sedimentgräns>> se 
LuNDQVIsT l. c . ; 1925 b, s. 103 ff. ; 1927 a, s. 77, 
89 ,  98  ff. ; 1942, s. 8 ,  THUNMARK 1931, s. 20, 37 ff. ,  
LILLIEROTH 1950, s. 9 ff. , 278 . )  Emellertid måste 
denna vattenståndssänkning ha varit relativt 
kortvarig, eftersom pollenkurvornas fortsatta för
lopp är likartat i BP I-IV. 

I och med Alnus-kurvans stegring ändra sedi
menten karaktär från lera över lergyttja till 
findetritusgyttja (brunaktigt olivfärgad i fuk
tigt tillstånd) med minerogent inslag, och sam-

tidigt försvinner H ippophae. Eftersom pollen
spektra omkring denna andra Alnus-kulmination 
visa god överensstämmelse i samtliga fyra profi
ler, följer därav, att den nyssnämnda registre
rade vattenståndssänkningen efterträtts av en 
vattenståndshöjning tiden närmast före Alnus
kulmina tionen. 

Vid Alnus-kulminationen når Pinus-kurvan 
bottenläge i lagerföljden, Betula går däremot 
stadigt uppåt för att strax därefter kulminera. 
Mellan Alnus-Betula-kurvornas toppar når det 
fjärrspridda inslaget av QM-pollen sitt maxi
mum. 

Så långt ha de fyra pollendiagrammen visat 
en tämligen god överensstämmelse, men efter 
Betula-kulminationen börja diagrammen för BP 
I och III att divergera från de båda andra. I 
alla fyra diagrammen falla Betula-Alnus-vär
dena, medan Pinus ökar. Men medan denna ten
dens fortsätter oavbrutet i BP I och III till 
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Picea-kurvans plötsliga uppträdande, inträffa 
fluktuationer i Pinus-Betula-kurvornas förlopp i 
BP II och IV. Det avsnitt i lagerföljden, som i 
BP II och IV ligger i området mellan Betulas 
nyss påbörjade nedgång och Picea-kurvans första 
topp, saknas i BP I och III. Anledningen till 
detta kan icke gärna vara mer än en, nämligen 
en förändring av sjöns vattenståndsförhållanden. 
Kort tid efte� det att sedimenten med nämnda 
Betula-maximum avsattes, sjönk vattenståndet 
till en sådan nivå, att fortsatt sedimentering 
omöjliggjordes på det djup, där BP I är belägen 
men även vid platsen för BP III, trots att mel
lanliggande BP II, vilken befinner sig på ett 
mindre vattendjup än III, icke synes ha berörts 
annat än delvis. Vid läget för BP III, dvs. vi
kens mynning, är emellertid sedimentationen ge- . 
nerelit avsevärt mindre än på de övriga delarna 
utefter profillinjen på grund av de just här rå
dande expositions- och strömförhållandena. 

Utgående från läget av den nuvarande sedi
mentgränsen kan man beräkna den inträffade 
vattenståndssänkningen till drygt l m, maximalt 
något mindre än 1 1/2 m. Det skulle visserligen 
kunna tänkas, att vattenståndssänkningen icke 
inträffade förrän tiden efter det, att den nu 
saknade delen i lagerföljden hade avsatts, och 
att denna således spolades bort från BP I och 
III. Detta är emellertid osannolikt, eftersom inga 
tecken på ett dylikt förlopp föreligga. De utspo
lade sedimenten borde nämligen åtminstone del
vis redeponeras vid BP II resp. IV och därige
nom inverka på dessa platsers pollen- och dia
tomespektra. 

Vid tiden närmast omkring Picea-kulminatio
nens början har vattenståndet ånyo höjts, och 
denna höjning har varit av en sådan storleksord
ning, att det genomsnittliga vattenståndet åt
minstone nådde upp till samma nivå, som vid 
Betula-kulminationen före sänkningen. Från och 
med denna tidpunkt är pollenkurvornas all
männa förlopp i stort sett likartat i samtliga fyra 
diagram upp till sedimentytan. 

Den eller de i pollendiagrammen registrerade 
större vattenståndsförändringarna böra rimligt
vis ge sig till känna även i andra avseenden i 
övre Oldsjön. Sådana företeelser, som kunna 
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sammankopplas med växlingar i vattenstånds
förhållandena, finnas även, icke blott här utan i 
de flesta av Långans sjöar. I Övre Oldsjön före
kommer nämligen på många sträckor utanför 
stranden en zon av block, hopmakade i riktning 
mot stranden. Utanför denna blockanhopning lig
ger bottnen ofta till synes jämn och blockfri, 
täckt av gyttja. En dylik blockbarrikad har i 
många fall en mycket brant sida utåt sjön och 
kan svårligen tänkas vara bildad på annat sätt 
än genom ispressning ( HITCHCOCK 1860, s. 336, 
GILBERT 1890, s. 71,  GusTAFssoN 1904) . Dess läge 
förutsätter emellertid, att vattenståndet i sjön 
under den del av året, då den var isbelagd, har 
varit mellan l och 1 ,5 m lägre, jämfört med nu
varande vin terför hålland en. 

En liknande blockbarrikad på högre nivå än 
den nuvarande strandkantens är dessutom ställ
vis märkbar utefter stränderna men i regel otyd
lig i Övre Oldsjön. Då denna högst belägna block
zon pressades upp av isen, bör vattenståndet 
ungefärligen ha motsvarat den nu vanliga hög
vattennivån under en kort tid av försommaren, 
dvs. ca 40-50 cm över nuvarande genomsnittliga 
vin tervattenstån d.  

Med nuvarande undersökningsmaterial kan icke 
bevisas, under vilka skeden i övre Oldsjöns ut- · 

vecklingshistoria dessa blockbarrikader, strand
barrikader ( jfr DE GEER 1909, s. 538, TEILING 
1916 a, S. 13-14, THUNMARK 1931, S; 11 ff. ) ,  ut
bildades, men beträffande den djupast belägna 
svarar dess läge mot ett vattenstånd, som täm
ligen väl överensstämmer med det rådande under 
tiden strax efter Betula-kulminationen till Picea
kurvans uppgång (zon IV, övre delen, och zon 
III) . Den högsta barrikaden kan ha uppkommit 
vid transgressionen under Picea-kulminationen 
men eventuellt även långt dessförinnan (t. ex. 
vid tiden för den andra Alnt�s-kulminationen 
strax efter H ippophaes försvinnande ) .  

Konnektering med andra pollendiagram 

Den relativa tidsskalan för de undersökta borr
punkternas lagerföljd är således i huvudsak klar; 
och därmed har även den pollenanalytiska bear
betningens främsta syfte uppnåtts. 
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De slutsatser man dessutom kan dra av de upp
rättade pollendiagrammen rörande områdets 
skogshistoriska utveckling och därav betingade 
möjligheter att belysa klimatväxlingarna, bli 
emellertid svävande, om icke de i pollendiagram
men avspeglade lokala förhållandena kunna in
passas i ett regionalt sammanhang. Fjärrkon
nekteringar med enstaka pollendiagram äro dock 
alltid vanskliga och i särskilt hög grad mellan 
områden, som (i nutiden)  äro klimatiskt olika. 

Då i det följande ett försök här göres att kon
nektera pollendiagrammen från övre Oldsjön 
med några andra av de fåtaliga norrländska dia
grammen, sker detta med det förbehållet, att det 
därvid vunna resultatet endast betraktas såsom 
preliminärt i väntan på ytterligare, nödvändigt 
faktamaterial, icke blott från Långan-området 
utan över huvud taget från fjällkedjan och 
andra delar av Norrland. 

l. Lennart von Post 1930 
Genom att med en kedja av pollendiagram 

sammanknyta västra Härjedalens 
. 
fjälltrakter 

med Hälsinglands kust skapade VON PosT ( 1930) 
en norrländsk bas till ett vidare utbyggande av 
Sydsveriges vegetationshistoriska schema i norr
ländsk version. Oavsett om den därvid gjorda 
anslutningen till en absolut tidsskala ännu icke 
hade kunnat säkerställas i detalj , blevo dock hu
vuddragen av skogsutvecklingen i Sydnorrland 
klarlagda. Dessutom syntes flertalet av de spar
samt förekommande diagrammen från nordligare 
belägna områden i Norrland kunna inpassas i 
detta schema. 

Med följande karakteristika summerar VON 
PosT (op. c . ,  s. 66-67 ) den i hans diagramkedja 
representerade skogshistoriska typen, »den nord
svenska diagramtyp en» : 

»Under utvecklingens tidigare skeden avspegla 
diagrammen rätt betydande växlingar mellan 
pollenflorans båda kvantitativt viktigaste kom
ponenter, tallen och björken. över de variationer 
av lägre ordning, som dessa båda kurvor förete, 
höjer sig mer eller mindre tydligt björkkur
vans tendens att ett stycke , nedanför den ratio
nella granpollengränsen bilda ett ibland till do
minans inom pollenfloran stigande huvudmaxi-

mum ( diagr. 5, 6, 7, 8 ) . Omkring, men i all 
synnerhet ' nedanför detta generella björkmaxi
mum, kulminerar alen. Där falla också de rikli
gaste och tätaste fynden av de i regel såsom helt 
underordnade element närvarande ädla lövträ- . 
den oc.h hasseln.» ( Här en not om Qttercus-Viola

pollen. Förf. har på grund av dessa pollens för
menta likhet utelämnat Quercus i diagrammen. ) 
>>Det är påtagligt, att denna del av diagrammen 
representerar den postarktiska värmetiden, och 
att det varit i första hand björken, i andra hand 
alen, som under denna utgjort de i jämförelse 
med övriga utvecklingsskeden tong·ivande insla
gen i södra Norrlands skogar. Inom denna äldre 
huvudzon i diagrammen förekommer granpollen 
endast sporadiskt, men i deras övre delar springer 
granfrekvensen mer eller mindre oförmedlat upp 
till värden, som göra granen till pollenflorans 
visserligen icke dominerande, men dock karakte
riserande element. 

Med avseende på pollendiagrammens nu an
tydda huvudkaraktärer kan en tämligen tydlig 
regional differentiering iakttagas mellan vissa 
huvuddelar av observationslinjen. Sålunda tiilta
ger alen inom diagTammens undre delar i frek
vens längst i väster, vilket ännu tydligare än i 
de medtagna diagrammen framträder i de öv
riga från detta område upprättade. På samma 
sätt blir björken här, i överensstämmelse med 
dessa trakters nuvarande skogsgeografiska karak
tär, det dominerande pollenslaget i diagrammens 
övre delar. Längst i öster möta andra särförhål
landen.» 

Till denna VON PosTs karakteristik av Syd
norrlands pollendiagram ansluta sig diagram
men från övre Oldsjön bäst till de västligaste 
i diagramkedjan, vilket ju är naturligt med hän
syn till att dessa båda områden bäst motsvara 
varandra i klimatiskt och växtgeografiskt av
seende, men i stort sett kan voN PosTs samman
fattning av trädpollenkurvornas förlopp lika 
gärna gälla Övre Oldsjöns diagram. Den väst
ligaste av voN PosTs redovisade lokaler ( Tänn
dalen) är belägen ca 145 km SSV om övre Old
sjön. 

Två av de i diagramkedjan urskilda ledni
våerna återfinnas även tydligt i diagrammen 
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från Övre Oldsjön, nämligen n1va c, den ratio
nella granpollengränsen, och nivå d, björkmaxi
met. Vad nivå e beträffar, dvs. början av den 
sammanhängande alkurvan, motsvaras möjligen 
denna av understa pollenspektrum i BP III. Med 
hänsyn till att Alnus-frekvensen genomgående är 
hög i de undre delarna av diagrammen från 
övre Oldsjön och i de recenta proven når värden 
av ca 5 %  och däröver ( t. o. m. upp till 10 % )  
trots total avsaknad av Alnus i de närmaste om
givningarna av denna sjö ( resp. det subalpina 
Korsvattnet ) ,  torde nämnda pollenspektrum i 
BP III med ca 3 % Alnus realiter kunna mot
svara nivå e. Andelen av Pinus och Betula och 
de tre trädpollenslagens kurvförlopp i denna del 
av diagrammen motsäger heller icke detta. Spår 
av Hippophae på samma nivå kunna möjligen 
tagas som ett ytterligare stöd för riktigheten av 
en sådan konnektering men utgöra här ett myc
ket osäkert indicium. 

I diagrammens övre del urskiljer VON PosT 
vidare nivåerna a och b, motsvarande »var sitt 
huvudmaximum på grankurvan». I detta fall sak
nas

. 
en tydlig motsvarighet i diagrammen från 

Övre O l d sj ön. 

2. Booberg 1930 
Nästan rakt österut från övre Oldsjön på ca 

90 km avstånd ligger den av BooBERG ( 1930 ) 
monografiskt behandlade Gisselåsmyren, vars ut
vecklingshistoria han undersökte i detalj . 

Vid tolkningen av pollendiagrammen därifrån, 
då f. ö. BooBERG samarbetade med VON PosT, har 
Gisselåsmyrens kronologi konnekterats med det 
av voN PosT utarbetade schemat för södra Norr
land. 

En jämförelse av diagrammen från Gisselås
myren med dem från Övre Oldsjön visar - trots 
det relativt korta avståndet mellan dessa båda 
lokaler � avsevärda skillnader, vilka samman
hänga med de helt olika miljöförhållandena (kli
mat, jordmån, topografi) . Förloppet av Betttla
och Pinus-kurvorna i Gisselås-diagrammen är 
vanligen våldsamt fluktuerande, Alnus-kurvan 
når endast undantagsvis upp till 20 % och ligger 
i regel långt därunder, Picea däremot når betyd
ligt högre värden än · i Oldsjö-diagrammen. 
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BooBERG urskiljer i lagerföljden ett antal zo
ner, av vilka de äldsta, VI, VII och VIII, »äro 
mera otydliga och osäkra» (än de övriga ) (op. c., 
s. 235 ) .  Utmärkande för dessa är närvaron av 
Hippophae med 1-3 % och vidare att björk- och 
tallpollen »städse i denna del av diagrammen om
växlande bilda maxima>>. Nämnda zoner äro emel
lertid sällan representerade i lagerföljden, varför 
jämförelsematerialet blir ringa. 

I övre delen av zon VI börjar Pinus-kurvan gå 
brant uppåt, och där drages en gräns mot ovan
liggande zon .v, vilken utmärkes av snabbt ökad 
tallpollenfrekvens till ett ibland mycket tydligt 
Pinus-maximum (upp till 86 % ) ,  åtföljt av· en 
ånyo häftigt fallande tendens. Uppåt avgränsas 
zon V mot zon IV av diagrammen att döma 
ungefär där Betula-Pinus-kurvorna korsas eller 
där Betula-kurvan visar en brant uppgång, even
tuellt i samband med en topp på AZnus-kurvan. 

Zon IV »utmärkes av ett synnerligen väl ut
präglat björkmaximum» ( op. c., s. 234 ) och vi
dare av regelbundet uppträdande av ekbland
skogens pollen, lind, ek och alm, och dessutom 

hassel. Vanligt är även »ett mindre optimum av 
al-kurvan i zonens översta del». 

Den i diagrammen ofta mäktigaste zonen, III, 
»utmärkes av en starkt utpräglad dominans av 
tallpollen» och sträcker sig upp till den ratio
nella granpollengränsen, dvs. enligt BooBERG 
(op .  c . ,  s. 232 ) »nedanför vilken granpollen ej an.c 
träffas i högre frekvens än 3 % och vanligen 
endast sporadiskt» . Omkring mittre delen av zon 
III gör tall-kurvan i regel en inknipning, mot
svarande ett litet Betula-maximum. Zonens av
gränsning n e då t mot IV är något vag och base
ras i några fall på en tydlig förändring av sedi
mentens beskaffenhet men generellt på den nivå, 
där den fallande Betula- och stigande Pinus-kur
van skära varandra. Nederst i zon III »uppträ
der ibland sporadiskt pollen av ek, lind, alm eller 
hassel, vilka bilda en fortsättning på kurvan i 
under liggande zon IV, i vilken de regelbundet 
på träffas».  

Strax ovanför den rationella granpollengrän.: 
sen, vid vilken zon II börjar, går Picea-kurvan 
upp till höga % -värden, vanligen överstigande 
dem för Pinus. I övre delen av zon II faller emel-
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lertid gran-kurvan, och där denna skär den 
uppåtgående tall-kurvan, drages gränsen mellan 
denna zon och ovanliggande, yngsta, zon I, vil
ken präglas av dominerande tallpollen eller i 
varje fall högre procenttal för Pinus än i zon II. 

'Vid konnekteringen med VON PosTs schema har 
BooBERG lagt nivå e i övre delen av zon VI, d i 
övre delen av IV, där eventuellt en förändring 
av sedimentbeskaffenheten är markerad. Nivå c 
sammanfaller med gränsen mellan zonerna III 
och II, b lägges i övre hälften av II, nivå a i 
övre delen av zon I. 

Trots den i åtskilliga fall stora differensen 
mellan Gisselåsmyrens och övre Oldsjöns pollen
spektra återfinnas dock tydliga likheter i kur
vornas allmänna förlopp, t. ex. ökningen av Al
nus-frekvensen till ett maximum strax före den 
utpräglade Betula-kulminationen och det sam
tidigt ökade inslaget av QM-pollen, den i över
lagrande sediment åter fallande Betula-kurvan 
till förmån för den mot kulmination gående Pi
nus-kurvan osv. ( se exempelvis diagrammet från 
Norrvattnet, op. c . ,  s. 249, fig. 92 ) .  Om man för
söker överföra BooBERGs zonindelning på Oldsjö
diagrammen, blir emellertid de olika zonernas 
avgränsning naturligtvis högst approximativ. 

Vad de äldsta delarna av lagerföljderna beträf
far, finnas ofrånkomliga likheter i kurvförloppet 
i BP III ( Övre Oldsjön) och i BooBERGs B 364 
( op. c . ,  s. 231, fig. 83) , varvid den understa de
len av BP III möjligen kan svara mot nedersta 
delen av zon VI. Denna del av övre Oldsjöns 
lagerföljd synes emellertid å andra sidan över
ensstämma med VON PosTs nivå e, vilken Boo
BERG har placerat något högre upp i sin zon VI. 
Förloppet av Betula-Pinus-kurvorna är visser
ligen likartat på nämnda nivåer (fallande björk
och stigande tall-kurva) ,  men om hänsyn tages 
till nivån för den sammanhängande Alnus-kur
vans början ( == VON PosTs nivå e ) , synes Boo
BERG i föreliggande fall ha lagt konneltteringen 
med nivå e något för högt upp i lagerföljden. 
Denna lilla divergens är emellertid praktiskt ta
get utan betydelse. 

En motsvarighet till zon V förefaller även 
vara antydd i Övre Oldsjöns lagerserie, ehuru av
gränsningen mot under- och överliggande zoner 
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här är mycket osäker. Zon IV med det utpräg
lade björk-maximet är däremot väl . företrädd . i 
samtliga Oldsjö-diagram, liksom zon III i två av 
dessa (BP II och IV) . 

De båda yngsta zonerna II och I, kunna icke 
särskiljas i övre Oldsjöns lagerföljd, i vilken 
dock endera av dessa eller båda två äro represen
terade i avsnittet mellan den rationella granpol
lengränsen och sedimentytan. 

3. Arnborg 1952 
Från ett annat område i Jämtland, vilket åt

minstone i klimatiskt avseende bättre än Gis
selås-trakten överensstämmer med övre Långan
området, föreligga ett par pollendiagram, näm
ligen från Frostviken i landskapets nordvästra 
del. Från myrar strax norr om St. Blåsjön - be
lägen ca 120 km i nordlig riktning från Övre 
Oldsjön - ha två diagram redovisats av ARN
BORG ( 195� ) .  I synnerhet det ena av dessa ( op. c . ,  
s. 394,  fig. 5 )  uppvisar påfallande likheter med 
BP IV i Övre Oldsjön. Men eftersom det repre
senterar ett kortare tidsavsnitt än BP IV och 
dessutom helt andra sedimentationsförhållanden, 
blir en konnektering tämligen osäker i detta fall. 
Det är emellertid sannolikt, att ifrågavarande 
Frostviken-diagrams understa spektrum unge
färligen motsvarar det tydliga Alnus-maximet 
strax före Betula-kulminationen, vilken synes ge 
sig till känna på nivån ca 85 cm under sediment
ytan (i ARNBORGs diagram fig. 5 ) . Strax under 
den rationella granpollengränsen får vidare Al
nus-kurvan en liten topp i de två jämförda dia
grammen, och Picea-kurvan stiger därefter unge
fär lika brant med en samtidigt fallande tendens 
i björk- och tall-kurvorna. 

4. Fromm 1938 
Andra norrländska pollendiagram, vilka redan 

ha kommenterats av VON PosT ( 1930) resp. Boo
BERG ( �930 ) ,  t. ex. SANDEGREN 1915, 1924, HAL
DEN 1917, MALMSTRÖM 1923, 1927, LuNDQVIsT 
1927 b, liksom GRANLUNDs posthumt publicerade 
diagram ( GRANLUND 1943 ) ,  förbigås i detta sam
manhang, då de här äro av mindre betydelse för 
konnektering. 

Av speciellt intresse är dock den ångerman-
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ländska diagramserie, som FROMM ( 1938 ) har 
kunnat sätta i relation till en absolut tidsskala 
tack vare LIDENs (1911 ,  1913,  1938 ) varvräk
ningar, anslutna bakåt i tiden till DE GEERs geo
kronologiska skala ( DE GEER 1924, 1930 ) . Denna 
diagramseries välgrundade konnektering med 
voN PosTs »nordsvenska diagramtyp» och Boo
BERGS postglaciala zonindelning förmedlar där
igenom en om icke i detalj så dock i huvudsak av 
allt att döma tillförlitlig absolut kronologi för 
södra och mellersta Norrlands postglaciala vege
ta tionshistoria. 

Frågan huruvida de såsom synkrona förmo
dade· eller betecknade nivåerna och zonerna i de 
fjärrkonnekterade norrländska diagrammen verk
ligen äro samtida, diskuteras av MALMSTRÖM 
( 1923 ) ,  BooBERG ( 1930 ) , voN PosT ( 1930) och 
FROMM (op.  c . ) .  Vad den rationella granpollen
gränsen och därpå följande kraftiga ökningen av 
Picea-inslaget beträffar, äro nämnda författare i 
varje fall ense om dessa företeelsers samtidighet 
för en stor del av Norrland. Även för övriga, 
särskilt iögonenfallande avsnitt i pollenkurvornas 
förlopp, vilka nästan ständigt återkomma i de 
olika observationspunkternas lagerserier, förut
sätter BooBERG, voN PosT och FROMM en samtidig
het »för åtminstone södra hälften av den norr
ländska skogsregionen» (voN PosT 1930, s. 75 ) . 
Att dylika regionalt upprepade fluktuationer i 
pollenkurvorna registrera motsvarande klimat
växlingar, behöver väl icke ytterligare sägas. 
Inom ett så relativt litet område - södra och 
mellersta Norr land - som här kommer i fråga 
för konnekteringar av Övre Oldsjöns diagram, 
måste därför eventuella förskjutningar i tidsska
lan bli av endast obetydlig storleksordning. 

FROMM har inpassat voN PosTs lednivåer och 
BooBERGs zoner i sitt sammanfattande general
diagram för Ångermanälvens dalgång (o p. c . ,  s. 
379 ) ,  varvid han har funnit det lämpligt att 
förena BooBERGs två äldsta zoner, VIII och VII, 
till en och sätta »das scharf erkennbare VON 
PosT 'sche Leitniveau e» (op. c., s. 380) · såsom 
gräns mellan zonerna VI och VII. Denna nivå, 
vilken markerar början av den sammanhängande 
Alnus-kurvan, daterar FROMM till 6 350 år f. Kr. 
Inom zon IV, vilken »wahrscheinlich» motsvarar 

5 - 557672 N. Quennerstedt 

den postglaciala värmetidens stora kulmination, 
infaller det högsta Bet-ula-maximet, dvs. nivå d, 
ca 4 200 år f. Kr. Den dessförinnan uppträdande 
Alnus-kulminationen vid övergången mellan zo
nerna VI och V inträffar ca 5 000 år f. Kr. Led
nivå c,  dvs. den rationella granpollengränsen, 
fastställes till ca 950-1 000 år f. Kr. Eftersom 
Picea-spår förekomma så allmänt i lager av äldre 
datum, anser FROMM, att granen måste ha vuxit 
i Ångermanland, även tiden innan nivå c utbil
dades, och att Picea-kurvans plötsliga uppgång 
har framkallats av en klimatförändring. 

Vid en direkt jämförelse mellan Oldsjö-dia
grammen och de ångermanländska - FROMMS 
observationspunkter äro belägna ca 190-200 km 
OSO om övre Oldsjön - möta ännu större olik
heter än beträffande Gisselåsmyrens diagram. 
Så ligger t. ex. Pinus-kurvan praktiskt taget ge
nomgående på högre värden än Betula-kurvan i 
den ångermanländska serien, men det oaktat ge 
sig även i de ångermanländska diagrammen lik
nande tendenser till känna i kurvornas för lopp 
som i Övre Oldsjöns lagerserie. Då dessutom en 
tämligen säker konnektering kan erhållas å ena 
sidan mellan Övre O l d sj öns pollenkurvor och 
VON PosTs »nordsvenska diagramtyp» inklusive 
Gisselåsmyrens och å andra sidan mellan FROMMS 
diagramserie och den nordsvenska typen, före
ligg·a goda skäl att åtminstone preliminärt sam
ordna Oldsjö-diagrammen med den absoluta tids
skalan. 

Vegetations- och klimathistorisk tolk
ning av Övre Oldsjöns pollendiagram 

l .  Pollenregn och vegetation 

Delade meningar råda bland kvartärgeologer 
och växtgeografer, då det gäller att på pollen
diagrammen avläsa vegetationens sammansätt
ning och att med ledning av pollenkurvornas 
fluktuationer draga slutsatser över inträffade 
vegetationsförändringar, vilka exempelvis äro 
klimatiskt betingade. 

Redan i den pollenanalytiska forskningens 
barndom analyserades sålunda av HESSELMA.N 
( 1919 a, 1919 b )  m. fl. den felkälla, som närvaron 
av långfluget pollen kunde utgöra, och senare 
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har IvERSEN ( 1936 ) fäst uppmärksamheten på 
det sekundära pollenets betydelse. 

Åtskilliga undersökningar över relationen mel
lan polleninnehållet i recenta eller subrecenta 
prov och den omgivande vegetationen ( jfr voN 
PosT 1916, 1918, 1924) ha visat en i många fall 
överraskande inverkan av provplatsens speciella 
förhållanden på utformningen av ett pollenspekt
rum. Så har exempelvis MALMSTRÖM (1923, s .  
143-146) konstaterat en betydlig·t högre pro
cent tallpollen på ett öppet, trädlöst och risfat
tigt myrområde än på ett närbeläget tallbevuxet 
»med ymnigt förekommande Betttla nana>>, och 
vidare har AuER (1927, s. 17-18)  funnit, att 

trädens, vilka genomgående börja sjui1ka vanli
gen omedelbart efter nedslaget på vattenytan. 
Tall- och granpollen driva därför ofta ihop i 
stora massor i skyddade vikar, och de pollen
linjer, som avsättas längs våra sjöstränder, bestå 
följaktligen praktiskt taget uteslutande av tall
och/eller granpollen. I de sediment, som äro be
lägna närmare land, deponeras således generellt 
en högre procent barrträdspollen än på den från 
stränderna mer avlägsna delen av sjöbottnen. En 
av dessa omständigheter framkallad överrepre
sentation av Pinus i pollendiagram har konstate
rats i ett baltiskt skärgårdsområde först av M.-B. 
och S.  FLORIN (M.-B. FLORIN 1945) . 

tallpollenmängdens andel i pollenspektra inom Ytterligare en omständighet att ta hänsyn till 
nordfinska fjällområden ökar utanför tallskogs- är pollenets resistens i sedimenten. LuNDQVIsT 
gränsen med stigande höjd över havet, samtidigt . (LuNDQVIsT & THOMAssoN 1924, s. 27 ) har så-
som björkpollenprocenten sjunker trots närvaron 
av ( subalpin) björkskog. En likartad överrepre
sentation av Pinus-pollen har även iakttagits i 
Mellaneuropa ( FIRBAS 1927, s. 155-157 ) .  

AARIO ( 1940 ) , som ägnat dessa frågor en in
gående granskning, har med hjälp av en serie 
observationspunkter i Nordfinland (och ett 
mindre antal j ämförande prov från sydfinska 
myrar) kunnat visa, bl. a. att tallpollenets andel 
i subrecenta pollenspektra är lika hög på den 
skoglösa tundran som i nordfinska tallskogar. En 
liknande tendens gör sig f. ö. gällande även be
träffande gran och al. 

Med ett antal pollenprov huvudsakligen från 
bottenförnan i olika växtsamhällen i skilda delar 
av Sverige har vidare ERDTMAN (1943 ) lämnat 
belysande exempel på det växlande förhållandet 
mellan vegetation och pollenregn. 

I detta sammanhang må slutligen nämnas de 
nordjämtska, av ARNBORG ( 1952, s. 397 ) redovi
sade pollenproven från mosskuddar på granlå
gor, eftersom naturförhållandena i denna del av 
Jämtland likna Långan-områdets. 

Pollenregnets ursprungliga sammansättning 
blir i många fall förvanskad i sjösediment på 
grund av de skilda pollenslagens olika flytför
måga ( jfr PoTONIE 1910, s. 51, MALMSTRÖM 1923, 
s. 147, LuNDQVIsT & THOMAsSON 1924) . Tack vare 
sina luftsäckar kunna barrträdens pollenkorn 
hålla sig flytande betydligt längre tid än löv-
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lunda exempelvis funnit, att i vissa fall Bet'/,tla
pollenet kan vara starkt destruerat, nämligen i 
mycket järnhaltiga sjösediment. Emellertid sy
nes sistnämnda felkälla i regel vara av ringa be
tydelse för pollendiagrammen i stort. 

Vidare kunde man vänta, att en del av sedi
mentens pollen förstördes på grund av djurs verk
samhet. GROSCHOPF ( 1936, s. 16 )  har emellertid 
genom försök fastställt, att pollenkorn praktiskt 

. taget oförändrade passera matsmältningskanalen 
på chironamider och tubificider och att närvaron 
av sådana djur ( i  övre Oldsjön : chironomider) 
icke inverka menligt på pollenspektra. 

För att belysa den recenta vegetationens pol
lenregn redovisas i det följande några prov 
( tagna med rörlod) av sedimentens ytligaste la
ger dels från Övre Oldsjön, dels från den sub
alpina sjön Korsvattnet, belägen 6 km N om 
Oldsjön. 

Övre Oldsjöns ( 582 m ö. h. ) ·närmaste omgiv
ningar utgöras i stor utsträckning av myrar, in
ramade av granblandad björkskog. Pinus finns 
icke i sjöns omedelbara närhet och förekommer 
endast i ett fåtal lätträknade individ inom den 
närmaste kilometern. Ä ven alen ( Aln·us incana) 
saknas i omgivningarna, och mig veterligt före
kommer icke ett enda Alnus-individ på ett om
råde av någon km: s  radie från sjön. Alnus upp
träder över huvud taget synnerligen sparsamt i 
det övre Långan-området. 
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Tah. II. Pollenspektra i recenta sediment i Övre Oldsjön och Korsvattnet. 
Pollen-spectra from the topmost layer of recent sediments in lake Övre Oldsjön (582 m a.s.l . )  

�nd lake Korsvattnet (741 m a.s.l. ) .  

Trädpollen I l  Vissa övriga pollen och sporer 
i % i % av � AP 

Lokal 
Djup "-' � "-' "-' "-' "-' i � � -� "-' i t) � -� � '"'i3 <>l m � <>l � � 1 Q 

� AP � -� o;, ... 1:::1> Q 1:::1> 
� Q � � '"'i3 � Q � t) 
� � <>l "" � � � ... � � � 

l:q "'<1 t;) � tl.:l a c:.> � � <>l � � O> C,) Q) � "":l tl.:l tl.:l 

l l 44,5 16 34 5,5 o o o 4 1 2  1/4 4 7 1 ,5 2 2 83 1 i ,5  

2 2,6 35 I l  4 2  l O  3/4 l 1/4 407 1/2 3,5 7,5 1 ,5  l 2 27 l 

3 3,25 33,5 15  44 6 1/4 3/4 1/2 407 o 9 lO 2 4 l 24 2 
Övre 4 3,9 4 1  12,5 38 7,5 l j 4 o 1/4 2 405 o 5 8,5 3/4 2 2,5 15 3,5 

Oldsjön 5 5,73 37 1 6  38 8,5 o 114 1/4 422 o 5;5 I l  1/2 2,5 3 1 7  3,5 

(582 m ö. h . )  6 5,5 34 1 5  44,5 6 o o 1/2 405 1/4 8 1 2  2 4,5 3 24  2,5 

7 1 2,65 33 14 46 6 o 1/4 l 4 1 6  o 9 10,5 2 5 2,5 28 2,5 

8 1 7 , 1  29,5 9,5 52 8,5 1/4 o l J 2 406 o 1 2  I l  l 4,5 2,5 27 3 

9 7,2 45 8 4 1  5 l h o l 403 I l ,� 8,5 29 2 l 1 3,5 25 l l 

Korsvattnet l O  14,4 44 15 34,5 5,5 1/4 o 1/2 400 

I l 04 7,5 l O  7 2,5 2,5 25 1, 5  
( 74 1 m ö.  h . )  I l  1 9,9 43 l l ,5 40 4,5 o 1/4 1/2 & 410  10 1 2  3,5  3 2 24 3,5 

Förklaring : AP = trädpollen, >>Betula>> omfattar även de fåtaliga, identifierade pollenkornen av B. nana. På Eri-

cales-värdena fördela sig Calluna, Empetrum och Vaccinium synbarligen regellöst. 

l >>Filices>> i nr l utgöres i huvudsak av Isoetes lacustris ! (Det.erm. :  G. ERDTMAN.) 
2 I nr 4 tillkommer dessutom Tilia med 1 f 4 % . 

3 I nr I l  även Populus 1h % . 
" Betula" also includes a few grains identified as B. nana. 

Ericales %: Distribution of Calluna, Empetrum, and Vaccinium obviously irregular. 

1 "Filices" in No. 1 :  chiefly consist of Isoetes lacustris� 

2 In addition Tilia 1/4 % -

Populus 1/4 % -

Omkring Korsvattnet (741 m ö.  h. ) finns icke 
längre någon sammanhängande skog utan endast 
spridda små björkdungar. Närmaste tall befinner 
sig ca 3-4 km S om sj ön och närmaste gran mer 
än 2 km från sjön. Den av större eller mindre 
myrområden splittrade, graninblandade björk
skogen mellan övre Oldsjön och Korsvattnet 
sträcker sig norrut upp till en linje ungefär 3 
km S om Korsvattnet. Några enstaka tallar fin
nas inom detta skogsområde men intet tallbe
stånd. Uppåt de omgivande fjällsluttningarna 
vidtager den subalpina björkskogen på ca 620 
-640 m nivå. 

De i tabell II redovisade proven äro följande : 

i. övre Oldsjön. Skyddad vik nära utloppet, västra 
stranden, strax utanför en bård av Equisetum fluvia-

tile. Gles vegetation av Isoetes lacustris. Avstånd till 
land ca 12 m. Djup l m ( 15/7 1946 ) .  

2 .  Övre Oldsjön. Sydstranden, vik. Samma punkt 
som BP I. Gles vegetation av Isoetes lacustris. Av
stånd till land ca 60 m. Djup 2,60 m (4/4 1953 ) .  

3 .  Övre Oldsjön. 2 5  m längre u t  i sjön än nr 2. 
Samma punkt som BP II. Avstånd till land ca 85 m. 
Djup 3,25 m (6/4 1953 ) .  

4 .  Övre Oldsjön. Ytterligare 5 0  m längre u t  i sjön. 
Samma punkt som BP III. Djup 3,90 m (7/4 1953 ) .  

5 .  Övre Oldsjön. Ytterligare 5 0  m längre ut, NO 
om nr 4. Samma punkt som BP IV. Avstånd till land 
ca 185 m. Djup 5,73 m (7 /4 1953 ) .  

6 .  Övre Oldsjön. I närheten a v  nr 5 .  Djup 5,50 m 
(13/7 1946 ) .  

7 .  Övre Oldsjön. Dess centrala del. Djup 12,65 m 
(13/7 1946 ) .  

8 .  Övre Oldsjön. Dess centrala del. I närheten av 
sjöns största djup (ca 20 m) . Djup 17,10 m (13/7 
1946 ) .  
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9. Korsvattnet. Södra delen. Avstånd till land ca 
100 m. Djup 7,20 m (24/7 1947 ) .  

1 0 .  Korsvattnet. Utanför östra stranden ungefär vid 
mitten av sjöns södra hälft. Avstånd till land ca 2.00 m. 
Djup 14,40 m ( 24/7 1947) . 

11. Korsvattnet. Ca 800 m NV om nr 10. Avstånd 
till land (västra stranden) ca 600 m. Djup 19,90 m 
(3/7 1946 ) .  

A v tabellen framgår bl. a. ,  att Pinus ä r  hög
gradigt överrepresenterad i samtliga pollen
spektra och har genomsnittligt högre värden i 
Korsvattnet än i övre Oldsjön. Tabellens lägsta 
Pin'us - och högsta Betula-procent uppvisar det 
djupaste provet från övre Oldsjön. Picea är 
underrepresenterad i övre Oldsjöns recenta se
diment. Anmärkningsvärt är det förhållandevis 
höga inslaget av Alnus med ungefär samma pro
centvärden i de båda sjöarna trots den totala av
saknaden av Alnus i den omgivande vegetatio
nen. 

I åtskilliga prov finnas stänk av Ulm'us, Quer
cus och Corylus och i ett fall dessutom av Tilia. 
A v dessa är endast Ulm�ts representerad i den 
naturliga vegetationen i Jämtland. Sålunda 
växer ett par små bestånd av buskformig U. 
glabra subsp. montana på en mot VSV expone
rad klipphylla resp. en rasbrant av Oldklumpen 
ca 3 km från övre Oldsjön. (I början av juli 
1 946 hade alla dessa individ en riklig fruktsätt
ning. ) Småbestånd och enstaka träd av Ulmus 
finnas f. ö. spridda här och där i Jämtland på 
klimatiskt särskilt gynnsamma lokaler ( lokalför
teckning och utbredningskarta hos LANGE 1938, 
s.  81 och karta 57 ) .  Liknande förekomster finnas 
dessutom i Norge på samma latitud. Quercus och 
Tilia förekomma såsom enstaka, planterade indi
vid i östersunds-trakten, alltså på åtminstone 
drygt 70 km : s  avstånd från Övre Oldsjön, möjli
gen i något fall dessutom på närmare håll. Om 
Coryl�ts över huvud taget finns ( planterad) i 
Jämtland, är mig icke bekant, men däremot 
kunna de norska Garylus-förekomsterna i Nord
Tröndelag utan tvivel leverera pollen till Långan
områdets sediment. 

2. Pollendiagrammen i Övre Oldsjön 

De fossila lagerföljdernas pollendiagram, som 
· i de enskilda fallen ofta ge högst svårtydda 
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vrångbilder av den omgivande vegetationen, 
lämna naturligtvis en större möjlighet till tolk
ning, i den mån de motsvara ett representativt 
urval inom ett område. Ytterligare säkerhet vid 
bedömning av klimatbetingade vegetationsför
ändringar kan dessutom många gånger vinnas 
med hjälp av sedimentens beskaffenhet i de pol
lenanalyserade lagerföljderna. 

Vad de äldsta delarna av Övre Oldsjöns dia
gramserie beträffar (BP III ) ,  förekommer Alnus, 
Betula och Pinus i ungefär samma proportioner 
som i de recenta sedimenten. Den absoluta pollen
mängden i de äldre sedimenten, i föreliggande 
fall lera, är emellertid påfallande lägre än i de 
något yngre, som utgöras av gyttja. (Några ab
soluta kvantitativa värden kunna därvidlag dock 
icke angivas. )  Anledningen till detta är att söka 
antingen i en snabbare sedimentering av leran än 
av gyttjan eller - vilket är mindre sannolikt 
en generellt lägre pollenproduktion vid tiden för 
leravsättningen. Lersedimenten vittna om, att 
sjön vid motsvarande tid har matats av glaciär
vatten, liksom den ringa halten av diatomeer i 
dessa sediment tyder på en låg produktionskapa
citet, betingad av denna omständighet. Emeller
tid utgör detta i och för sig intet hinder för att 
klimatet samtidigt kan ha tillåtit skog växa i 
sjöns närhet. Inlandsisen hade nämligen vid 
denna tid lämna:t området, varför tillförseln av 
lerslam till sjön bör ha orsakats av någon lokal 
glaciär. 

Visserligen ger björk-tallpollenhalten ensam 
ingen säker upplysning om när- eller frånvaron 
av skog i omgivningarna, men andelen av icke
trädpollen ( NAP ) synes tyda på att skog icke 
har varit mera avlägsen än högst en eller annan 
km. 

Såsom FIRBAS ( 1934) och AARIO ( 1940 )  ha vi
sat, ökar halten av icke-trädpollen i avsevärd 
grad inom skogfattiga och skoglösa områden och 
kan ofta procentuellt mångfaldigt överträffa 
skogsträdspollenets andel i spektra. Visserligen 
gälla de citerade uppgifterna icke limniska för
hållanden, vilka FrnBAS (o p. c . ,  s. 138 )  förmodar 
vara annorlunda i detta avseende, men i jämfö
relse med de recenta proven från övre Oldsjön 
och Korsvattnet är andelen av icke-trädpollen av 



Ö'?!re Oldsjön. Pollenanalys 6� 

ungefär samma storleksordning i de äldsta sedi
menten. I det understa provet av BP III når 
gramine-cyperace-pollenmängden sammanlagt en-: 
dast drygt 3,5 % ,  ericaler 3,2 % ,  Selaginella 
1/4 %, Lycopodium 2 %, Filices 20 % samt Ar
temisia här högsta noterade värdet i hela under
sökningsmaterialet, nämligen 3 % .  Alla övriga 
örtpollen utgöra ca 3 % .  

Det ä r  sålunda säkert, att björkskog vuxit i 
Långan-området vid tiden för de äldsta funna 
avsnitten av lagerföljden och vidare att enstaka 
tallar ingått i denna skogsvegetation. Vad åldern 
på dessa sediment beträffar, kunna de icke gärna 
härröra från tiden för något av den central
jämtska issjöns stadier. Om konnekteringen med 
FROMMs tidsskala är någorlunda riktig, har näm
ligen den understa delen av BP III avsatts ca 
500 år efter DE GEERs O-år, alltså under boreal 
tid. 

Här bör anmärkas, att FRÖDIN (1925) funnit tid
punkten för den först inträffade bipartitionen ligga 
längre tillbaka än vad DE GEER antagit. Jättevarvet 
vid Stugun, vilket DE GEER (1911, s. 468-469)  an
tog markera nämnda tidpunkt, har enligt FRÖDIN 
1925 (s. 203 ) i stället förmodligen bildats först vid 
avtappningen av den centraljämtska issjöns allra sista 
stadium, »Brunflo-stadiet», enligt FRÖDIN 1954 (s .  
129) »det epiglaciala Krokom-stadiet», medan där
emot det första genombrottet av isbarriären har ägt 
rum sannolikt några sekler tidigare och icke i Indals
älvens utan mot Ljungans dalgång. 

När tallen invandrade i det mellansvenska 
fjällområdet, är ännu en obesvarad fråga. SMITH 
( 1911,  s. 523 ) har funnit skäl, som tala för att 
tallen inkommit först »kort före issjöarnas de
finitiva urtappning, dvs. enligt HöGBOM under 
senare delen av Ancylus-tiden eller början av 
Litorina-tiden» . Eftersom SMITH saknar under
sökningsmaterial från sediment, belägna på högre 
nivåer än de isdämda sjöarnas strandlinjer, sä
ger han sig dock icke kunna avgöra med bestämd
het, vid vilken tidpunkt tallen först invandrade. 

TH. FRIEs ( 1913, s. 311 ) antyder i förbigående, 
att tallen synes ha inträngt österifrån till de syd
liga svenska fjälltrakterna nästan omedelbart 
efter den postglaciala avsmältningstidens början 
och tagit de områden i besittning, där dessför-

innan en rent alpin och subalpin vegetation var 
för härskande. 

FRÖDIN (1954, s. 126) har funnit, att tallkolfö
rande abrasionssediment ( i  Dvärsättplatån) de
ponerades under det senglaciala Krokom-stadiets 
slutskede, vilket således innebär, att tall före
kommit i området redan under den sista delen av 
issjöstadiet. Vidare anser samme förf. ( op. c., s. 
127 ) , att det i norrländska pollendiagram ofta 
konstaterade inslaget av Picea-pollen i lagerfölj
der långt under den rationella granpollengrän
sen ( t. ex. FROMM 1938, 1949 ) kan betyda, »att 
granen kan ha varit tämligen allmän i vissa ej 
alltför avlägsna trakter redan i tidig postglacial 
tid». 

J Ä M T LÄ N D S K A  K A L KT U F F E R. I den livliga 
diskussionen under decennierna närmast omkring 
senaste sekelskifte om Norrlands postglaciala ve
getationshistoria spelade kalktuffer en framträ
dande roll. NATHORSTs ( 1885 ) uppseendeväckande 
fynd av Hippophae i en jämtländsk kalktuff, 
som dessutom innehöll bl. a. Dryas, Betula och 
Pinus, föreföll till en början gåtfullt men kunde 
inom kort ( NATHORST 1886) naturligt inpassas i 
ett · vegetations- och klimathistoriskt samman
hang på grundval av Hippophaes nuvarande al
pina förekomstsätt. Ytterligare ett antal kalktuf
fer lämnade ett omfattande fossilmaterial ( SER
NANDER 1890, 1899, 1915 a, 1915 b, KJELLMARK 
1904, ANDERssoN & BIRGER 1912, HALLE 1915 a, 
1915 b)  men vid tolkningen av detta gingo upp
fattningarna isär. Sålunda syntes exempelvis 
kombinationen Dryas-Pin�ts i åtskilliga kalktuf
fers äldsta delar utgöra en svår stötesten. HALLE 
(1915 a) analyserade detta problem och gav en 
koncis sammanfattning av den jämtländska kalk
tuff-frågans dåvarande situation. 

Eftersom de kalktuff-lokaier, som ligga inom 
området för de isdämda sjöarna, äro belägna på 
nivåer under dessa sjöars högre strandlinjer, er
hålles därigenom en maximigräns bakåt i tiden 
för sådana kalktuffers tillblivelse. Närvaron av 
alpina element, t. ex. Dryas och Salix reticulata, 
syntes tyda på »arktiskt» klimat då tuffbild
ningen började, medan å andra sidan förekomst 
av Pinus motsade detta. Detta föranledde SER
NAl\TDER ( 1899 ) att antaga en klimatförändring, 
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som hade orsakat en nedvandring av fjällens 
växtsamhällen till lägre nivåer i dåvarande barr
skogsområde. Ett dylikt klimat tycktes ha mot
svarat det, som var utmärkande för den atlan
tiska tiden, varför ifrågavarande kalktuffer an
togos vara av atlantisk ålder. Senare preciserade 
SERNANDER (1915 a, 1915 b) åldersbestämningen 
till gammalatlantisk ( eventuellt senboreal-gam
malatlantisk) tid. BALLE (1915 a, s .  32 ff. ) fann 
€mellertid, att åtskilliga omständigheter talade 
€mot antagandet av Dryas-florans nedvandring 
under atlantisk tid och att i stället den naturli
gaste förklaringen vore den, att Dryas tack vare 
gynnsamma edafiska betingelser hade funnits på 
platsen, redan innan kalktuffavsättningen bör
jade. (Relativt kort tid därefter hade Dryas se
dan dött ut. )  Dryas-florans fossil i kalktufferna 
vore därför snarare att betrakta »såsom tillhö
rande resterna av den första flora, som tog det 
blottlagda landet i besittning». Med hänsyn bl. a. 
till läget av de tuff-lokaler, som BALLE under
sökte, nämligen i närheten av den senaste isdela
ren, föreföll det även sannolikt, att bildningarna 
voro av atlantisk ålder såsom SERNANDER antog 

· ( BALLE 1915· b, s. 27 8 ) .  
Samtliga av de behandlade jämtländska kalk

tufferna ha tydligen bildats under en tid, då 
tall fanns i deras omedelbara närhet, och de 
kunna därför icke lämna några säkra hållpunkter 
för tallens invandringshistoria i området. I ett 
fall har dock HALLE ( 1915 a, s. 18 ff. ) funnit 
lösa block av en kalktuff, vilka visa avtryck av 
markytan synbarligen vid den tid, då tuffbild
ningen började. Just här finnas ovanligt rikliga 
spår av Hippophae och dessutom av Dryas, Be
tula »odorata>> och ett par SaZix-arter men där
emot intet spår av tall, vilket därför möjligen 
kan tyda på existensen av en tallfri zon. Den 
lokal, varom här är fråga, är Raftkälen, belägen 
ca l mil öster om Sandviksjön i Hårkans vatten
system. V ad kalktuffens ålder beträffar, fram
går av FRÖDIN ( 1914 c, s. 78 ) ,  att detta område 
frilades under isrecessionen, först sedan isdela
ren var genombruten och då isuppdämningen i . 
Indalsälvens dalgång hade upphört »åtminstone 
ovan 270 m-nivån» . »Sannolikt hade älven dock 
helt och hållet intagit sitt postglaciala lopp.» 
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En av SERNANDERS ( 1915 b, s. 533 ff. ) tuff
lokaler, · Semla i Mörsils socken, har ett läge av 
»ca 335 m ö. h.».  I denna trakt har FRÖDIN (1913,  
s. 203 ) avvägt en strandlinje 475 m ö. h. ,  vilken 
här motsvarar högsta läget för Kall-issjöns yta. 
Vidare har FRÖDIN ( 1925, s. 192) i Mörsil funnit 
abrasionsplatåer 393 m ö. h . ,  tillhörande Skute
stadiet, en abrasionsplatå 339 m ö. h. ( FRÖDIN 
1954, s. 104) , vilken hänföres till det yngre ( epi
glaciala) Näckten-stadiet, samt slutligen i syd
västra Järpen en erosionsterrass 320 m ö. h. 
från yngre Brunflo-stadiet (o  p .  c . ,  s. 107 ) .  Detta 
skulle följaktligen innebära, att Semla-tuffen i 
bästa fall kan ha bildats, medan den central
jämtska issjön ännu icke had� sänkts definitivt 
till storsjöns nivå och vidare, att den möjligen 
skulle kunna vara äldre än Raftkälens. I Semla
tuffen, som ligger direkt på morän, har SERNAN
DER icke funnit »någon olikhet i floran i dess 
( == tuffens) olika delar>> ,  och här ingå bl. a. B e
t,ula »odorata», Pinus, Populus tremula och Salix 
reticulata (däremot icke D ryas eller H ippophae) .  
FAXEN (1947, s. 445 ) finner det därför sanno
likt, att tall ingick i en skogsflora, som levde i 
»den centraljämtska issjöns omgivningar under 
tappningsperioden, närmare bestämt Brunflo-sta
diets tid» . Såsom framgår av ovanstående kan 
dock icke i detta fall något som helst bevis er
hållas för tallförekomst i området under tiden för 
ett ännu existerande issjöstadium. 

I Övre Oldsjöns diagram ge trädpollenkurvor
nas förlopp i lersedimenten icke några tillförlit
liga besked om arten och graden av de klimat
växlingar, som antydas. Inslaget av långfluget 
QM-pollen + Corylus säger emellertid, att klima
tet måste ha varit förhållandevis gynnsamt, dvs. 
snarast bättre (varmare somrar ? )  än i nutiden 
på ett icke alltför långt avstånd från Långan
området. Pinus har periodvis sannolikt spelat en 
något större roll i områdets vegetation än i nu
tiden, och Alnus har redan på ett tidigt stadium 
synbarligen utgjort ett betydligt vanligare inslag 
än numera. 

Huruvida Alnus i de fossila pollenspektra all
tid företräder A. incana, kan dessvärre icke med 
100-% -ig säkerhet avgöras. Säkert är emellertid, 
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att icke något pollen med tydliga glutinasa-karak
tärer har påträffats i det analyserade materialet 
och att i varje fall de flesta pollenkornen visa 
drag, som överensstämma med dem för A. incana. 
( Angående den pollenmorfologiska skillnaden 
mellan de båda Alnus-arterna se ERDTMAN 1953 a, 
1 953 b . )-

Redan i det understa provet av BP III före
komma spår av Hippophae, vilkens pollen succes
sivt tilltager i mängd uppåt i lagerföljden för att 
kulminera i lerans övre del. I de övriga profi
lerna finnas enstaka H ippophae-pollen endast i 
övre delen av leran resp. i lergyttjan och i undre 
delen av gyttjan. 

Att Hippophae verkligen har vuxit vid övre 
Oldsjön är ofrånkomligt, så mycket mera som 
icke blott pollen utan även stjärnhår vittna 
därom. Trots att havtornet är vindpollinerande, 
sprider det icke sitt pollen längre bort än 
till de närmaste omgivningarna, vilket P ALM
GREN ( 1912 ) lämnar belysande exempel på. Di
rekta undersökningar av recenta pollenspektra 
intill Hippophae-snår visa även detta förhållande 
( FIRBAS 1934, S .  129, ERDTMAN 1943, S. 43 ) ,  och 
ERDTMAN (l. c. ) har funnit, att »redan en eller 
ett par procent Hippophae-pollen (bör ) kunna 
tyda på stora förekomster av havtorn». FrnBAS 
( op. c . ,  s. 143 ) konstaterade f. ö., att havtornets 
pollenproduktion i storleksordning ungefärligen 
motsvarade Salix. För närvarande förekomma 
längs Övre Oldsjöns stränder rikligt med Salix
snår, mest S. lapponum och S. glauca, men av de 
recenta proven från samma sjö finns endast ett 
med så hög Salix-procent som l % . 

Såsom redan berörts i samband med de jämt
ländska kalktufferna, har Hippophae tydligen 
varit ganska vanlig i Jämtland, synbarligen dock 
endast en förhållandevis kort tid på var och en 
av ifrågavarande kalktuff-lokaler. Enligt vad 
man nu vet om havtornets ståndortskrav (PALM
GREN op. c . ,  NoRDHAGEN 1921, s. 125 ff. m. fl. ) ,  
torde vidare dess uppträdande och försvinnande 
icke nödvändigtvis ha varit samtidigt på de jämt
ländska fyndlokalernä. Havtornet visar i klima
tiskt avseende en mycket vid ekologisk amplitud, 
och det är därför framför alit de edafiska för
hållandena, som ha utgjort en avgörande faktor 

i artens postglaciala förekomst. HALLE ( 1915  a, 
s. 39-41 ; 1915 b, s. 280) betonar särskilt denna 
omständighet och framhåller, att det är till
gången på jungfrulig mark vid isens recession 
och issjöarnas avtappning, som bestämt Hippo
phaes utbredning ( jfr SANDEGREN 1943 ) .  

Den tydliga ökningen av Hippophåe-pollen i 
övre delen av leran i övre Oldsjön (BP III) 
resp. dess plötsliga uppträdande i motsvarande 
lager i två av de tre övriga borrprofilerna kan 
betyda, att ny mark erbjöds havtornet till följd 
av en inträffad vattenståndssänkning i sjön. En 
sådan har också antytts i det föregående ( s .  58 ) 
men då på helt andra indicier, nämligen Pinus
kurvans häftiga kast till avsevärt ökat belopp 
och diatorneflorans plötsliga förändring vid BP I .  

Denna av allt att döma ringa vattenstånds
sänkning har efter en kort tid efterträtts av en 
höjning, åtminstone av en sådan storleksordning, 
att tidigare rådande vattenståndsförhållanden ha 
återställts, eftersom pollenkurvornas fortsatta 
förlopp är likartat i de fyra borrprofilerna. 

I och med att sedimenten ändra karaktär och 
övergå till gyttja, dvs. då sjöns tillförsel av gla
ciärvatten minskat avsevärt eller helt upphört, 
försvinner varje spår av Hippophae i BP III 
och IV, vilket bekräftas av åtskilliga kontrollana
lyser av sedimenten ovanför lerkontakten. Hip
pophae-pollen finns dock ovanför denna nivå i 
BP I och II men kan här vara sekundärt, näm
ligen redeponerat från mera strandnära sediment, 
som eroderades vid den inträffade vattenstånds
sänkningen. I varje fall försvinner Hippophae 
definitivt kort tid efter det att leran hade efter
trätts av gyttjebildning. Sannolikt är det just 
höjningen av sjöns vattenyta, som har tillintet
gjort strandens Hippophae-snår. 

De nämnda vattenståndsväxlingarna, först en 
sänkning och därpå en höjning, kunna vara lo
kalt betingade men likaväl regionalt, dvs. klima
tiskt framkallade. V ad den registrerade sänk
ningen av vattenståndet beträffar, saknas därvid
lag en anknytning till andra jämtländska lager
följder, som beräknas vara synkrona, men där
emot finner man i Gisselåsmyrens lagerserie en 
motsvarighet till vattenståndshöjningen. Under 
den period, som motsvarar zon IV, steg nämligen 
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grundvattenytan väsentligt (BooBERG 1930, s. 
239 ) . 

Möjligen kan även den samtida, utpräglade 
ökningen av Alnus incana i Långan-området indi
cera en klimatförändring i riktning mot en mera 
maritimt betonad klimat-typ. Det parallellt där-

• 
med stegrade inslaget av sydligare växters pollen 
i övre Oldsjöns sediment tyder i varje fall på 
gynnsammare tern p era turför hålland en. 

Denna klimat-typ synes ha gjort sig gällande 
ända till tiden omkring det stora Betula-maxi
met. Då inträffade nämligen en ny vattenstånds
sänkning, och denna gång av betydligt större om
fattning (mellan l och 1 ,5 m )  än den tidigare. 
IfrågavaTande del av lagerföljden motsvarar 
tydligen i huvudsak BooBERGs zon III och översta 
delen av IV. Mot slutet av IV : e perioden blevo 
Gisselåsmyrens sjöar avloppslösa, och under den 
följande III : e  växte de igen fullständigt ( Boo
BERG l. c . ) .  Av BooBERGs ( op. c., pl. 22 ) linjepro
fil A över Gisselåsmyren framgår vidare, att 
zon III representeras bl. a. av lövkärrtorv och en 
överlagrande »tallmosstorv>> med tallstubbar. 

Under denna klimatperiod med sänkt grund
vattennivå går Alnus-kurvan i Övre Oldsjöns dia
gram (BP II, IV) ned till ungefär samma vär
den som i de recenta proven. Likaså minskar in
slaget av QM-pollen; 

Någon tid efter III : e periodens slut ( = den 
rationella granpollengränsen) inträffade åter en 
tydligt markerad förändring av grundvattenni
vån. I Övre Oldsjön steg sålunda vattenytan åt
minstone till samma nivå, som vid tiden omedel
bart före den stora sänkningen mot slutet av 
period IV, och samtidigt hade granen då hunnit 
bli en väsentlig beståndsdel av områdets skogs
vegetation. 

Under samma tidsavsnitt, som i Gisselåsmyrens 
lagerserie motsvaras av zon II, har att döma av 
BooBERGS (l. c. ) linjeprofil A en försumpning in
träffat. Visserligen fann BooBERG ( op. c . ,  s. 239 ) ,  
att myrens transgression var »synnerligen obe
tydlig» vid den tid, som zonerna II och I repre
sentera, men i en del av profilen framgår det, 
att »Arnblystegi,urn-cyperace-torv», tillhörande 
zonerna II och I, överlagrar »tallmosstorv» med 
stubbar. 
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För »en generell fuktighetsökning av klimatet» 
under abiegn tid (ovanför den rationella gran� 
pollengränsen )  har voN PosT ( 1930, s. 84-86 )  
funnit otvetydiga indicier i Härj edals-myren 
Lövflon vid Sveg. 

Huruvida denna tydliga höjning av vatten
ståndet sedermera efterträddes av en sänkning, 
ger övre Oldsjöns lagerserie ingen upplysning 
om. Kurvornas förlopp i pollendiagrammens 
översta del antyda emellertid klimatiskt beting
ade fluktuationer. 

Sammandrag av Övre Oldsjöns 
postglaciala historia 

Redan då de äldsta delarna av den undersökta 
lagerserien avsattes, vid början av zon VI (ca 
6 300 år f. Kr. ) , synes skog ha vuxit i Långan
området, nämligen björkskog med något inslag 
av tall. Ä ven gråal, Alnus incana, förekom möj
ligen men i så fall ytterst sporadiskt, dock säker
ligen icke alls i övre Oldsjöns närmaste omgiv
ningar. 

Alnus ryckte så småningom närmare och kom 
att spela en större roll än i nutidens vegetation. 
Samtidigt var inslaget av sydligare växters lång
flugna pollen högre än för närvarande, vilket 
antyder gynnsammare temperaturförhållanden. 
Å andra sidan vittna sedimentens beskaffenhet 
om närvaron av någon glaciär i området. Vid 
samma tid ingick H ippophae i områdets vegeta
tion. 

Kort tid innan tillförseln av glaciärvatten upp
hörde (senare hälften av zon V ) , sänktes sjöns 
vattenstånd något, och Hippophae nådde sanno
likt maximal utbredning invid sjön. 

Därefter avtog så småningom leravsättningen, 
och gyttjiga sediment började göra sig gällande, 
på samma gång som vattenståndet ånyo höjdes. 
Hippophae försvann och Alnus tilltog för att 
snart kulminera. (Sistnämnda tidpunkt vid bör
jan av zon IV och sannolikt omkr. 5 000 år 
f. Kr. )  Till vilken nivå vattenståndet höjdes kan 
icke angivas, men tydligen har vattenlinjen nått 
minst lika högt som i nutiden. 

Medan Alnus åter och nu mera definitivt av
tog i mängd, blev inslaget av fjärrspridda QM-
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pollen större och nådde sin högsta andel i lager� 
följden, ungefärligen då den stora Betula-kulmi
nationen inträffade (zon IV, ca 4 200 år f. Kr. ) .  

Omkring sistnämnda tidpunkt började sjöns 
vattenstånd åter sjunka och sänktes mellan l och 
1 1/2 meter, varvid förmodligen den submersa 
strand-barrikaden utbildades. Andelen av Alnus 
i områdets vegetation synes närmast ha motsva
rat nutida förhållanden, medan däremot Ulmus 
då torde ha varit något vanligare i Långan-om
rådets närhet. Denna klimatbetingade sänkning 
av sjöns vattenstånd har synbarligen i stort sett 
varit rådande under en tidrymd av ca 3 000 år, 
dvs. från senare hälften av zon IV, hela zon III 
och början av zon II, även om mindre fluktua
tioner torde ha förekommit, vilket antydes av 
lagerföljden vid BP II (se pollen- och diatome
diagrammen) .  

D å  granen började göra sig mera gällande i 
området (vid början av zon II, ca 950-1 000 år 
f. Kr. ) ,  hade sjöns vattenstånd ännu icke höjts 
till nutida nivå. Först några sekler senare (ca 
500 ? år f. Kr. ) ,  då Långan-områdets skogar hade 
ett minst lika starkt graninslag som för närva
rande, steg sjöns vattenyta till åtminstone samma 
höjd som i dag. Från denna tid fram mot nuti
den visar andelen av tall en sjunkande tendens. 

Fossila diatornefloror 

Det nedan redovisade fossila diatornematerialet 
utgöres enbart av sådant, som har insamlats i 
sedimentproven från profillinjen BP I-IV. [De 
prov, som äro tagna i andra delar av sjön (med 
rör lod ) , äro ofullständigt b ear betade och lämnas 
här utan avseende. J 

Viktigt är - såsom framhållits - att de fos
sila thanatocoenoserna kunna infogas i ett krono
logiskt schema. Å andra sidan bör undersöknings
materialet vara så omfattande, att det kan be
räknas representera det väsentliga av artupp
sättningen i sjöns forna diatomefloror. Huruvida 
sistnämnda krav uppfylles, då det som i denna 
undersökning gäller analyser från en begränsad 
del av sjön, kan diskuteras, men om de recenta 
förhållandena i Övre Oldsjön tagas som norm, 
vågar man påstå, att detta är fallet. 

Metodik 

Ett varierande antal sedimentprov från de 4 
serierna BP I-IV har analyserats enbart kvali
tativt. Dessutom har kvantitativ analys genom
förts på sammanlagt 29 fossila och 3 recenta prov 
i BP I, II och IV (se diagrammen, Bil. ) .  

För den kvantitativa diatorneanalysen har en 
volym av 2 mm3 av varje prov uttagits (med 
undantag för proven av det allra översta, icke 
konsoliderade skiktet) ,  i några fall 2 + 2 mm3 
[i likhet med LuNDQVISTs ( 1925 a) metod med 
hjälp av en rostfri stav, försedd med urholkning 
i ena änden, rymmande denna volym] och utrörts 
försiktigt med tillsats av några droppar aq. dest. 
på ett täckglas av storleken 21 X 26 mm. Efter upp
repad tillsats av 30 %-ig H202 och kokning på 
en rostfri plåt har provet till slut upphettats till 
fullkomlig torrhet, glödgats ett par minuter och 
därefter omedelbart monterats på objektglas med 
»sirax». På så sätt har praktiskt taget ingenting 
förstörts av provets biogena element av resistent 

· material ( diatomeer, spongienålar, en del rhizo
poder ) men mycket vunnits för möjligheten att 
genomföra en godtagbar analys. 

J ag har således - väl med v eten om metodens 
svagheter - arbetat med bestämda volymer av 
de konsoliderade sedimenten i likhet med LUND� 
QVIST. Vid analysen har varje någorlunda full
ständiga diatorneskal (med undantag av Melo
sira) räknats som en enhet, oavsett om den ur
sprungliga diatornecellens båda skal (valvae ) 
alltjämt varit förenade eller skilda åt. Eftersom 
många diatorneers båda valvae skiljas, då cell
innehållet upplösts men likväl kunna befinna sig 
i omedelbar närhet av varandra i sedimentpro
vet och därför hamna i samma preparat, betyder 
detta, att sådana arter bli överrepresenterade 
vid en individräkning. Dit höra exempelvis 
Frustulia, en del Achnanthes-, N avicula- och Pin
nularia-arter. Jag har dock icke funnit skäl till 
att införa något slags korrektionsfaktor för dy
lika arter vid beräkning av deras andel i thana
tocoenoserna, bl. a. på grund därav att samma 
art kan variera avsevärt i detta avseende. A v 
Jl!lelosira-arterna ha två semicellskal tagits som 
en enhet. I varje preparat (minst 2 mm3) ha ca 
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700-900 skal räknats, på vilken summa · resp. 
arts procentuella andel beräknats. Dessutom har 
det totala antalet Frustulia-skal fastställts i pre
paratet, som slutligen genomsökts tämligen full
ständigt för eventuellt tidigare icke observerade 
taxa. I åtskilliga fall ha flera preparat under
sökts av ett sedimentprov men % -beräkning även 
då företagits på endast ett av dem. 

LuNDQVIsT (1925 a, s. 445 ff. ) har som nämnts 
använt sig av absoluta tal vid mikrofossilanaly
sen. Preparatets beskaffenhet (vatten + glyce
rin) har emellertid därvid utgjort en begrän
sande faktor, eftersom glycerin i hög grad redu
cerar möjligheten av en säker artbestämning, då 
det gäller diatomeer. Om preparatets hela inne
håll av biogena element i ett tillfredsställande in
bäddningsmedium skall bokföras, tar ett dylikt 
arbete en orimlig tid och ger ändå till slut ett 
tvivelaktigt resultat. För att belysa vad som här 
avses med orimlig tid kan nämnas, att man vid 
användning av Leitz ' objektiv nr 7 a ( egenför
storing 58 X )  + okular med 10 X egenförstoring 
i praktiken måste undersöka drygt 15 000 syn
fält för att täcka preparatets yta av 21 X 26 mm. 
En stor del av preparatets innehåll är dessutom 
icke bestämbar med nämnda objektiv utan krä
ver immersionsobjektiv, vilket ytterligare ökar 
analystiden i avsevärt hög grad. 

I två preparat ( tillverkade på samma sätt som 
de övriga av fossilmaterialet) har en fullständig 
inventering av antalet diatorneskal genomförts. 
Resultatet är redovisat i det följande och kan 
tjäna som jämförelse med de relativa värdena för 
övriga prov. Med hänsyn till denna pseudoexakta 
metods felkällor (samma sedimentvolym kan ha 
helt olika betydelse i olika delar av en lagerserie ) 
kan jag icke finna, att resultatet står i rimlig 
proportion till arbetstid och -kraft och har där
för förenklat bearbetningen av övriga fossilprov 
på nämnda sätt. 

Att alla Frust,ulia-skal per 2 mm3 sediment ha 
räknats, motiveras därav, att detta släkte är lätt 
identifierbart, att det vidare är representerat i 
praktiskt taget samtliga fossila (bortsett från 
lerproven) och recenta prov i Övre Oldsjön och 
att det i nutiden sätter sin prägel i utomordent
ligt hög grad på sjöns mikrovegetation men före-
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ter tydliga växlingar i den fossila lagerföljden. 
Frustulia synes visserligen äga en avsevärd eko
logisk plasticitet men gynnas påtagligt kvantita
tivt i en miljö med låg koncentration av salter 
resp. inom en pH-amplitud av 5,5-6 inom Lång
ans vattensystem. Det kan då vara berättigat att 
förutom % -värden även angiva det abso�uta an
talet skal av detta släkte,  även om dessa siffror 
måste tagas med reservation och på sin höjd en
dast kunna visa tendensen. 

Lagerföljdens diatorneinnehåll 

De äldsta delarna av den undersökta lagerföU
den ge föga besked om övre Oldsjöns dåtida dia
tomeflora. I leran, som av allt att döma har av-: 
satts jämförelsevis hastigt (i BP II ca 70 cm på 
mindre än l 000 år) , är det biogena inslaget 
kvantitativt obetydligt ända upp till i närheten 
av lerans kontakt mot lergyttja och utgöres mest 
av obestämbara skalfragment av diatomeer för
utom pollenkorn. De då rådande miljöförhållan
dena ha väl heller icke tillåtit någon avsevärd 
diatomeproduktion, eftersom stark lergrumling 
har hämmande verkan på algvegetationen. I le
rans övre delar ( ca 10-40 cm under kontakten 
mot lergyttjan, i BP I omedelbart under denna 
kontakt ) ingå i den individ- och artfattiga floran 
bl. a. Anomoeoneis exilis, A. serians v. brachysira, 
Gymbella hebridica, Eunotia exigua, E. robusta 
v. diadema, Fragilaria constntens, Fntstttlia 
rhomboides & v. saxonica, Gomphonema acumina

tum v. coronatum, G. longiceps v. subclavatum f. 
gracile, Navicula cocconeiformis, Pinn'ularia 
gibba, P. interr�tpta, P. maior v. linea.ris, Sta'uro
neis phoenicenteron, Tabellaria flocculosa. ( Se 
diagr. ,  Bil. ) 

Ett omslag inträffar i lerans översta del (BP 
II, III, IV) resp. i den överlagrande lergyttjan 
(BP I ) ,  där artantal och individmängd ökar i 
hög grad och huvudmassan av den fossila lager
följdens artuppsättning börjar framträda. Denna 
omständighet tyder på en väsentlig miljöföränd
ring under relativt kort tidrymd. Den oförmed
lade övergången i BP I från lerans utpräglat 
fattiga diatorneflora till lergyttjans rika synes 
orsakad av en inträffad vattenståndssänkning, 
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som bl. a. medförde, att sedimentationen (av 
lera) avbröts för en tid vid BP I, medan den 
fortsatte på större vattendjup. Då vattenståndet 
åter höjdes till förutvarande nivå och sedimen
tationen återupptogs vid BP I, hade sjöns diato
meflora redan hunnit ändra karaktär, varför dia
tornerika lager här avsattes direkt på den fossil
fattiga leran. 

Under den tid som diatornefloran förändrades, 
sjönk således vattenståndet något, varefter sjöns 
tillförsel av lerslam så småningom avtog, lersedi
menten ersattes successivt av lergyttja och gyttja, 
och vattenståndet höjdes ånyo till åtminstone 
samma nivå som före sänkningen. 

Omslaget i diatornefloran uppvisar dels en rad 
arter, som i fortsättningen återkomma i praktiskt 
taget varje prov ända fram i nutiden, dels så
dana som ha uppträtt under ett kortare eller 
längre avsnitt av sjöns utvecklingshistoria men 
som saknas i den recenta vegetationen. En tredje 
grupp diatomeer utgöres slutligen av sådana, 
vilka förekomma oregelbundet och sporadiskt 
med enstaka »individ» här och där i lagerföljden, 
några endast som fossil, enstaka även i den re
centa vegetationen. 

l .  -Arter med särpräglad förekomst 

Bland de taxa, som uppträda med stor individ
rikedom inom ett begränsat avsnitt i lagerserien, 
intar Fragilaria leptostauron v. dubia en särställ
ning. Denna diatorne börjar visa sig i lerans 
()versta 10-15 cm ( BP II, IV) med enstaka 
skal för att så småningom, då leran hade efter
trätts av gyttjiga sediment, hastigt tilltaga i 
mängd, kulminera i lergyttjan och därpå för
svinna i understa delen av överlagrande findetri
tusgyttja. Dess andel i thanatocoenoserna vid 
kulminationen uppgår till > 15 % i BP IV, 10 % 
i BP I (omedelbart över leran) .  

Ingen annan diatorne visar en sådan särpräg
lad förekomst i övre Oldsjöns fossila flora, och 
vilka de speciella miljöförhållanden ha varit, som 
till synes ha framkallat denna hastigt övergå
ende uppblomstring kan icke ens gissningsvis 
antydas. HusTEDT ( 1931 b, s. 155) uppger om 
Fragilaria leptostauron v. dubia endast »sehr 

zerstreut>>, A. CLEVE-EULER ( 1953 a, s. 36)  anför 
blott ett recent och två fossila fynd (Finland) och 
FoGED (1947, s. 54 ; 1948, s. 16,  45, 50 ) enstaka 
recenta fynd i Danmark. Då manuskriptet till 
ovanstående förelåg tryckfärdigt (vid årsskiftet 
1954/55 ) ,  utkom ett arbete av FJERDINGSTAD 
( 1954, s. 6, tab. II) , i vilket bl. a. Fragilaria 
leptostauron v. dubia omnämnes. I en fossil lager
följd på Jylland spelar denna diatorne en fram
trädande roll tillsammans med Fragilaria pin
nata i sediment,· som dateras till tidig Dryas-tid. 

I Långans vattensystem har Fragilaria lepto

stauron v. dttbia påträffats även i den recenta 
vegetationen, nämligen i Yttre Oldsjön och 
Landösjön, ehuru i mycket blygsam mä"ngd. 

Åtskilliga av de arter, som levde samtidigt med 
denna Fragilaria i Övre Oldsjön men senare ha 
dött ut där, äro konstaterade i Yttre Oldsjöns 
och Landösjöns nuvarande vegetation. 

Sammansättningen av ifrågavarande fossila 
diatorneflora i Övre Oldsjön framgår av vid
stående förteckning, i vilken dessutom känd före
komst i resp. Övre Oldsjöns, Yttre Oldsjöns och 
Landösjöns recenta vegetation angives. ( Fossil
prov : i BP IV nr 123, 125, 126, 127 = resp. 157, 
162, 167, 172 cm under sedimentytan ; i BP II 
nr 46, 48 = resp. 90, 97 cm under sedimentytan ; 
i BP I nr 11, 12 = resp. 30, 35 cm under sedi
mentytan. )  

Fossila diatomeer i Övre Oldsjön samtidigt 
med Fragilaria leptostauron v. dubia ( i  zon V) 
samt fynd av samma taxa i recent vegetation i 
Övre Oldsjön, Yttre Oldsjön och Landösjön. 

Fossil diatoms in deposits of lake Övre Oldsjön 
contemporary with Fragilaria leptostauron v. dubia 
(zone V ) ,  and the same taxa recorded in the recent 
vegetation of Övre Oldsjön, Yttre Oldsjön and Landö
sjön. 

Fossilt � � et: 
:o 

Övre Oldsjön ö ö 'd � 
o >1 el! ... 

Achnanthes 
af finis + 

. austriaca v. helvetica + + + 
depressa + + + 
flexella + + + 
- v. alpestris + + + 
Holstii + + 
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Fossilt � � rn Fossilt � � "' :o :o Övre Oldsjön o o 'O Övre Oldsjön o o 'O � � 
:0 >i � :0 >i z H H 

linea1·is + + + Denticula 
marginulat a + + + tenuis 
microcephala + + + - v. cmssula + + 
mim.ttissima + + + Diploneis 
- v. cryptocephala + + + elliptica + + + 
montana + + finnica + + + 

.Amphicampa Epithemia 
kemieyelus + + + argus + + 

.Amphora - v. alpestris 
ovalis + + s or ex 
- v. libyca + + Eunotia 

.Anomoeoneis alpina + 
exilis + + + arcus + + + 
- v. lamceolata + + + - v. bidens + 
follis + bidentula + -+ 
se rians + + di odon + + + 
- v. bmchysira + + + exigua + + + 
- - f. therrnalis + + + - v. campacta + + + 
subtilissima + + + faba + + + 
z ellensis + + + flexuosa + + + 
- v. linearis + + lapponica + + + 

Caloneis Meisteri + + + 
obtus a + + + monodon + + + 
silicula v. t?'ttncatula + + - v. bidens + + + 

Campylodiscus - v. maior + + + 
hibernicus paralle la + 

Ceratoneis pectinalis + + + 
arcus + + - v. minor + + + 

Cyclotella - - f. intermeclia + + + 
antiqua praerupta + + + 
c omta + - v. inflata + + + 
- v. oligactis robusta v. diaderna + + + 
kutzingiana + + + - v. tetraodon + + + 
- v. planetopho1·a + + + tenella + + + 
- v. radiosa + triodon + + + 
- v. Schumannii + + + valida + + 

Gymbella Fmgilaria 
af finis + + construens + + + 
amphicephala + + - v. venter + + + 
angustata leptostauron v. dubia + + 
aspera + + pinnat a + 
Cesatii + + + virescens + + + 
cistula + + - v. exigua + + + 
cuspidata + + Frustulia 
cymbiformis + + r hamboides + + + 
delicatula + - v. saxonica + + + 
gracilis + + + - - f. capitata + + + 
hebridica + + + - - f. undulata + + + 
helvetica - + Gomphonerna 
incerta + + + acuminatum v. B·rebissonii + 
naviculif ormis + + + - v. earonatum + + + 
perpusilla + + + angustatum 
ventricosa + -f- + eonstriotum + + 
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Fossilt ·;}] � ·r;}; Fossilt "' ·;;- ·a;-� :o ::5l � :o 
Övre Oldsjön 6 6 � Övre Oldsjön o 6 � ;:::: ;:::: 

o � <:'<l o � <:'<l 
� ,_l 

gracile + + + - v. parva + 
int1·icatum v. pumilum + interrupta + + + 
longiceps v. subclavatum + + + lata + + + 
- - f . gracile + + + maior -t- + + 
subtile + - v. linearis + + 

Hantzschia mesolepta + + + 
amphioxys v. vivax + microstau1·on + + + 

Melosira - v. Brebissonii f. diminuta + + 
distans + + + nobilis 
- v. lirata + + + nodosa 
italica ssp. suba1·ctica platycephala + + 

Navicula stomatophom + 
anglica + + subcapitata + + 
bacillum + - v. hilseana + + + 
- v. g1·egoryana tenuis f . subundata + + + 
cocconeif ormis + + + undulat a + + + 
cryptocephala + + + vi1·idis + + + 
<licephala Rhopalodia 
hungarica gibba ...L + + l 
- v. capitata Stauroneis 
lobeliae + + + anceps + + + 
pseudoscutiformis + -- f. gracilis + + + 
pupula + - v. hyalina + + 
- v. capitata + legumen + + + 
- v. rectangularis + + + phoenicenteron + + + 
radios a + + + stenopterabia 
- v. tenella + + + in termedia + + + 
scutiformis + + Surirella 
vulpina linearis + + + 

Neidium robusta + + + 
affine v. amphirhynchus + + + tenera + 
- v. longiceps + - + Synedra 
bisulcatum + + + acus + + + 
H itchcockii + + amphicephala + + + 
iridis + parasitica 
- f. vernale + + - v. subconstricta 
- v. amphigomphus + + ulna v. danica + + + 
- v. ampliatum Tabellaria 

Nitzschia floccttlosa + + + 
angustata v. acuta + + + quadriseptata + + + 
denticula T etracyclus 
fonticola + + + lacustris + + 
gracil is + + + 
hantzschiana + + + Enbart den del av lagerföljden, till vilken Fra-
1·omana + gilaria leptostauron v. dubia är bunden, har 153 Finnularia 
dactylus + + + av denna fossilfloras 179 taxa, dvs. 85,5 % ,  ge-
divergens + mensamt med Yttre Oldsjöns, Landösjöns eller 
- v. undulata + + båda sjöarnas recenta vegetation men icke mer 
di v er g en t is sim a + + än 125 ( == knappt 70 % )  med Övre Oldsjöns. 

. gentilis + + 
gibba + + + 

Av de 54 fossila taxa, vilka hittills icke äro funna 

- v. linearis + + i Övre Oldsjöns recenta vegetation, äro 34 (== 
Acta Phytogeogr. Suec. 36 



78 Öm·e Oldsjön. Fossila diatomeer 

a b c d 

Fig. 2 1 .  Diatomeer från samma prov: lergyttja, 162 cm 

under sedimentytan (BP IV; zon V, Övre Oldsjön). 

Diatoms from the same sample: clay-mud, 1 62 cm below 
the sediment surface (BP IV, zone V, Övre Oldsjön).  

a. Navicula lobeliae (56 x 6,3 fL• 1 2  str.f 1 0  [L). l l 50 x .  
b.  Denticula tenuis v. erassula (22,5 x 5 fL, ca 27 str ./ 1 0  f1.).  
2 1 00 x .  
c .  Fragilaria leptostauron v. dubia ( 1 5  x 5,5 fL, 7 str./ 1 0  [L) .  
2500 x .  
d. Neidium Hitchcockii (69 x 1 9  fL, 1 8- 1 9  str. f 1 0  [L) .  1 050 x .  

63 % )  påträffade i Yttre Oldsjöns ochjeller 
Landösjöns nuvarande vegetation. 

I detta sammanhang bör emellertid särskilt 
framhållas, att det recenta undersökningsmate
rialet i Yttre Oldsjön och Landösjön icke på 
långt när är lika omfattande som i övre Old
sjön, varför positiva likheter, som finnas mellan 
övre Oldsjöns fossilflora och de båda andras re
centa, sannolikt är större än vad undersöknings
materialet ger vid handen. Detta kan följaktligen 
betyda, att även skillnaden mellan Övre Oldsjön 
och Yttre Oldsjön & Landösjön är ännu större 
beträffande den nutida artuppsättningen än vad 
som hittills har framkomroi t. 

Samtidigt med Fr-agilar-,ia leptostauron v. dubia 

nådde ytterligare tre taxa i Övre Oldsjön sin 
högsta procentuella andel i sedimentens tha
natocoenoser, nämligen Amphora ovalis ( 4 % )  , 
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An01noeoneis zellensis ( 12  7o ) och Denticula te
nuis v. erassula ( 3  % )  . (De uppgivna procent
värdena äro de högsta funna. )  Alla dessa tre spe
lade kvantitativt en minimal roll, sedan Fragi
laria leptostauron v. dubia hade dött ut. Denti
cula försvann definitivt ungefär vid tiden för 
den stora Betula-kulminationen, medan däremot 
Amphora fortsatte ytterligare ett stycke upp i 
lagerföljden, ungefär till nivån för den rationella 
granpollengränsen. (Något enstaka fynd av Am
phora ovanför denna nivå i BP I är sannolikt be
tingat av eroderade äldre sediment, villras fossil 
redeponerats. )  Anomoeoneis zellensis är funnen 
även i recenta sediment och förekommer förmod
ligen levande i Övre Oldsjön ehuru sällsynt. 

Såsom framgått av den redovisade artförteck
ningen finnas även dessa tre diatomeer både i 
Yttre Oldsjöns och Landösjöns nuvarande vege
tation, men de äro påträffade där endast i obe
tydlig mängd. 

Nästan alla av de taxa, som förekomma i 
samma thanatocoenoser som Fragilaria leptostau
ron v. dubia, ha tydligen levat vidare i Övre Old
sjön, sedan denna diatome hade försvunnit, och 
de flesta fortsätta ett avsevärt stycke upp i sedi
mentserien. l\1.:en Cyclotella comta & v. oligactis, 
Fragilaria pinnat a, N avicula bacill u m samt N. 
hungarica & v. capitata äro noterade endast i de 
prov, som innehålla Frag,ilar-ia leptostaur-on v.  
dubia. Sistnämnda taxa utom Fragilar-ia pinnata 
äro dock ytterst fåtaligt företrädda, och det är 
därför osäkert, om de i verkligheten endast ha 
denna begränsade förekomst i sedimenten. Cyclo

tella comta och Fr-agila1·ia pinnata leva nu i 
Landösjön, Navic,ula bacillum i Yttre Oldsjön. 

Vid tiden för kulminationen av Fr-agilar-ia lep
tostaur-on v. dubia var inslaget av Fr-ustulia 
rhomboides v. saxonica både absolut och relativt 
av starkt underordnad betydelse vid BP IV, 
mera framträdande vid BP I och II men dock 
påfallande lågt. 

Åtminstone i Landösjön är Frustulia betydligt 
sparsammare för närvarande än i Övre Oldsjöns 
recenta vegetation. 

Bland andra taxa, vilkas uppträdande förefal
ler vara inskränkt till ett bestämt avsnitt av 
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lagerföljdens äldre delar äro Cyclotella antiqua, 
Navicula pseudoscutiformis och Nitzschia denti

cula påträffade från samma nivå som F1·agilaria 
leptostauron v. d��,bia och maximalt så högt upp i 
sedimenten som till d-nivån samt Finnularia 
episcopalis lika högt men i stället med något se
nare början än de andra. Samtliga förekomma 
med blott enstaka eller ett fåtal skal. 

Från nedre delen av findetritusgyttjan och 
upp förbi d-nivån men icke så högt som till c
nivån finnas följande : Carnpylodisc�t,s hiberni
cus, Gymbella cistula, Ep,dhemia sorex, Gompho

nema subtile, Hantzschia amphioxys v .  vivax, 
llfelosira italica ssp. s�t,barctica, Navic�tla anglica, 
N. bacillum v. gregoryana, N. cuspidata, N. pu
p ula & v. capitata, N eidium Hitchcockii, Pinnu
laria lata, P. nobilis. 

Med samma början som de föregående men 
fortsättande upp förbi c-nivån, ovanför vilken 
de synbarligen ha dött ut i Övre Oldsjön, upp
träda Cyclotella kiitzingiana v. radiosa, Gymbella 
affinis, C. cuspidata, C. cymbiformis, Epithemia 
arg��,s, Gomphonema constrictum, N eidium ir·idis 

& v. ampliatum och Tetracycl�t,s lac��,stris. 
Av de här uppräknade taxa ( fr .  o. m. Cyclo

tella antiqua) äro ca två tredjedelar funna i 
Y t tre O ldsj öns, i Landösjöns eller båda dessa 
sjöars recenta vegetation. 

Om man bortser från sådana diatomeer, som 
endast uppträda sporadiskt i sedimenten - t. ex. 
Gymbella amphioxys och C. Ehrenbergii endast 
vid d-nivån, Gymbella aequalis och E�motia crista 

galli strax ovanför denna nivå, Eunotia baGtriana 

och Tabellaria binalis på resp. strax ovanför c
nivån och dessutom recenta - återstår blott Eu
notia denticulata v. fennica, vilkens förekomst 
synes kunna avgränsas relativt väl till ett be
stämt avsnitt i lagerföljdens senare del. Från 
och med c-nivån påträffas nämligen denna i 
praktiskt taget varje prov fram till nutiden men 
saknas tydligen i äldre sediment. 

Eunotia z��,naris och Peronia Heriba��,dii äro 
icke funna under d-nivån, på vilken de tidigast 
förekomma och därefter tämligen sporadiskt fort
sätta till nutiden. 

1 Se diatornediagrammen ! 

Fig. 2 2 .  Fragilaria leptostauron v. dubia (27 x 7 (.l, 7 str. / 1 0 (-L) 
och Cyclotella comta (t. h.) i lergyttj a (zon V}, Övre Oldsjön. 

Först. ca 1800 x . 

Fragilaria leptostauron v. dubia (27 x 7 !-L• 7 str.n_o !J.) and 
Cyclotella comta (right) from clay-mud (zone V}, Ovre Old
sjön. Magnification c. 1 800 x .  

Det är anmärkningsvärt, att Peronia, som spe
lar en synnerligen framträdande roll i den re
centa vegetationen, icke i något sedimentprov 
uppgår till mer än 1/2 % ,  vanligen icke ens så 
mycket. 

Enstaka skal av Anomoeoneis serians ha på
träffats från lerans översta del vid BP II hela 
vägen upp till yngsta sediment. Vid BP IV där
emot förefaller denna art komma in i lagerfölj
den först strax under d-nivån. I de tre profi
lerna, som ha undersökts kvantitativt, visar Ano

moeoneis serians i varje fall en alltmer tydligt 
ökad andel i thanatocoenoserna i sedimentens 
yngre delar och kulminerar i närheten av c-ni
vån. 

2 .  I lagerföljden ständigt återkommande arter 

Praktiskt taget överallt närvarande i lager
följden åtminstone från översta delen av leran 
(zon V) och fram till nutiden och endast i un
dantagsfall icke noterade i ett prov äro följande : 

Achnanthes 
de pressa 
fle.xella & v. alpest1·is1 
Holstii 

minutissima v. c·rypto
cephala 

Amphicampa 
hemicyclus1 
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.Anomoeoneis 
exilis & v. lanceolata1 

follis 

serians v. brachysira & 
f. thermalis1 

Cyclotella 
kutzingiana & v. plane

tophora1 

Gymbella 
gracilis1 

hebridica 
ince1·ta 
perpusilla1 

ventricosa 
E unotia 

arcui 
diodon 
exigua 
faba1 

Meisteri 
monodon & v. bidens, 

v. maior 
pectinalis v. minor & 

f. intermedia 
praerupta & v. inflata 
1·obusta v. diadema1 

Frustulia 
rhomboides1 

- v. saxonica & f. un
dulata1 

Gomphonema 
acuminatum v. corona

tum1 

longiceps v. subclava
tum f. gracile 

liJelosira 
distans & v. lirata1 

Navicula 
cocconeiformii 
lobeliae1 

Neidium 
affine v. amphi

rhynchus 
Nitzschia 

angustata v. acuta 
fonticola 

Pinnularia 
clactylus 
gib ba1 
interrupta1 

maior 
mesolepta 
microstauron 
subcapitata v. hilseana1 

viridis 
Stauroneis 

anceps f. gracilis 
phoenicenteron 

Tabellaria 
flocculosa1 

quadriseptata 

Vid jämförelse mellan denna lista och diatome
diagrammen framgår det, att av listans taxa 
mindre än halva antalet finns företrätt bland 
sådana, vilkas andel över huvud taget når upp 
till 2 % eller däröver i resp . thanatocoenoser. De 
flesta av de diatomeer, som återkomma regelbun
det i alla prov, representera sålunda alltid en 
fåtaligare individmängd än 2 %  � de undersökta 
thanatocoenoserna, vanligen t. o. m. lägre än l % .  

Bland d e  ständigt å ter kommande taxa h a  Aeh
nanthes flexella, E unotia areus och M elosira di
stans v. lirata sina högsta procentvärden unge
fär samtidigt med eller något senare än kulmina
tionen av Fragilaria leptostauron v. dubia. För 
Cyelotella kutzingiana v. planetophora ligger 
toppen på kurvan ännu något högre upp men 
dock under d-nivån. 

Anomoeoneis exilis & v. laneeolata spelar en 
större roll i thanatocoenoserna under d-nivån än 
ovanför denna vid BP IV och II. Liknande är 
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förhållandet vid BP I med undantag för det 
recenta provet ( taget med rörlod) ,  vilket dock 
icke är fullt j ämförbart med de övriga. 

Kurvförloppet för Anomoeoneis serians v. 

braehysira, vilken genomgående är betydande i 
kvantitativt avseende, visar diffust växlande 
maxima och minima och ger icke något entydigt 
utslag, som tillåter korrelation med bestämda 
nivåer i lagerföljden. 

Hos Amphieampa kemieyelus och Eunotia trio
don spåras en tendens till relativ ökning ovan
för d-nivån mot en kulmination i närheten av 
c-nivån. 

Vad Frustulia 1·homboides & v. saxonica be
träffar visa diagrammen över absoluta antalet 
skal pr 2 mm3 sediment tydliga fluktuationer . . I 
alla tre profilerna ligger minimum för v. saxo

niea i lergyttjan (zon V, prov nr 125, 46 och 12) . 
I närheten av nivå d i zon IV påträffas ett litet 
maximum och därefter först fallande sedan ånyo 
stigande värden i zon III. Absolut maximum in
träffar ovanför c-nivån. 

Liknande men mera oregelbunden i sitt upp
trädande förefaller F. rhomboides vara, vilkens 
skalmängd dock är avsevärt mindre. 

A v f. capitata finnas blott enstaka skal, av f. 
und�tlata betydligt flera, dock i starkt under
ordnad mängd i förhållande till v.  saxonica. 

De olikheter i Frustulia-mängden, som före
ligga mellan de tre profilerna, kunna vara slump
artade och äro icke av den art, att de avgjort 
kunna sättas i relation till skillnaderna i vatten
djup mellan de olika provlokalerna. 

3. Totala diatorneinnehållet i två fossilprov 

Från sedimentserien BP IV redovisas det to
tala innehållet av två prov, det ena 4 mm3 det 
andra 2 mm3• Procentvärden - beräknade på 
absoluta antalet skal i resp. sedimentvolym -
angivas fr. o. m. l % .  Av denna artlista framgår 
bl. a. tydligt det vanliga förhållandet i övre Old
sjöns thanatocoenoser - liksom f. ö. även i bio
coenoserna, nämligen a t t endast en mycket ringa 
del av alla närvarande taxa har ett individantal, 
som uppgår till l % eller däröver. 

1 Se diatornediagrammen !  
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Totala mängden diatorneskal pr  4 resp. 2 mm3 Nr 117 Nr 94 (147 cm under sed.-ytan) (22 cm under 
sediment i prov nr 117  ( 147 cm under sediment- Antal Antal beräkn. 

sed.-ytan) 
Antal 

ytan) och nr 94 ( 22 cm under sed.-ytan) i BP pr 4 mm3 pr 2 mm3 % pr 2 mm• % 

IV, Övre Oldsjön. incerta 120 

Total number of diatom frustules recorded in two naviculi f orm is 13 6 l 
samples resp. 4 and 2 mm3 sediment. Sample no. 117 : perpusilla 130 65 131 

147 cm belmv sediment surface ; no. 94 : 22 cm below ventricosa 60 30 6 

sediment surface, BP IV, lake Övre Oldsjön. Denticula 
tenuis v. erassula 49 24 

Nr 117  N r  94  
Diploneis (147 cm under sed.-ytan) (22 cm under 

Antal Antal beräkn. 
sed.-ytan) elliptica 2 l l Antal 

pr 4 mm• pr 2 mm• % pr 2 mm• % finnica 3 l l 

Achn�nthes 
Petersenii 2 l 

af finis 16 8 Epithemia 

depressa 42 21 · 14 argus l 

elliptica 2 l sorex 2 l 

flexella 243 121 108 E unotia 
- v. alpestris 37 18 6 arcus 88 44 195 
Holstii l bactriana l 
minutissima 28 14 bigibba 2 l 
- v. cryptocephala 26 13 5 denticulat a lO 

Amphicampa di odon 2 l 95 

kemieyelus lO 5 859 4 exigua 21 lO 155 

Am p hora - v. campacta 18 

oval is 19 9 
faba 63 31 209 l 
flexuosa 5 2 19 

Anomoeoneis lapponica 11 
decipiens 3 l luna,ris 4 
exilis et v. lanceo- Meisteri 14 7 7 

lata 2244 1122 8 444 2 
- v. bidens 5 

follis 8 4 40 monodon 11 
se rians 378 

- v. bidens 49 
- v. brachysira et 

- v. maior l 8 
f. thermalis 4135 2067 14 2067 9 paludosa 2 l 3 

subtilissima 4 2 6 paralle la 2 l 
z ellensis 3 l 3 pectinalis l 

Caloneis - v. minor 3 l 149 
obtus a 2 l - - f. impressa 103 

Campylodiscus - - f. intermedia 8 4 29 
hibernicus 3 l polyglyphis l 

Cyclotella praerupta 26 13 185 
antiqua 3 l - v. inflata l 22 
kiitzingiana 317 158 l 7 robusta l 28 
- v. planetophora 7820 3910 26 1458 6 - v. diadema 170 85 188 
- v. radiosa 170 85 - v. tetraodon 43 21 
stelligera 4 2 septentrionalis 9 4 

Gymbella Steineckei 5 
af finis 18 9 sudetica 6 
Cesatii 8 4 tenella 8 4 54 
cistula 5 2 triodon 63 
cuspidata 7 3 valida l 5 
cymbiformis 2 l l v eneris 2 l 2 
gracilis 250 125 500 2 Fmgilaria 
hebridica 364 l construens 40 20 3 

6 - 557672 N. Quennerstedt Acta Phytogeogr. Suec. 36 
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Nr 1 1 7  
(147 c m  under sed.-ytan) 

Antal Antal beräkn. 

pr 4 mm3 pr 2 mm• % 

virescens 10 
- v .  exigua 40 

Frustulia 
rhambaides 625 
- v. sa:x:anica et 

f. undulata 8580 
- - f. capitata 35 

Gamphanema 
acuminatum 2 
- v. Brebissanii l 
- v. co1·anatum 123 
canstrictum 13 
intricatum 

v. pumilum 8 
longiceps v. subclava

tum f. gracile 60 
subtile 2 

Melasira 
distans 123 
- v. lirata 1655 
- - f. lacustris 
- - f. seriata 10 
italica ssp. subarc-

Navicula 
tica 290 

bacillum v. gre-
. garyana 4 

cocconeiformis 232 
cryptocephala 33 
- v. exilis 15 
labeUae 550 
psendascutiformis 3 
pupu� 4 
- v. rectangulMis 7 
mdiasa 27 
- v. tenella 7 
sökrensis v. inflata 
tusculaides l 

Neidium 
affine v. amphi-

rhynchus 26 
- v. langiceps 12 
bisulcatum 30 
iridis f. vernale 7 
- v. ampliatum 3 

Nitzschia 
an[ptistata v. acuta 26 
denticula 2 
fonticola 73 
hantzschiana 20 

P erania 
Heribaudii 
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5 
20 

312 

4290 
17 

l 

61 
6 

4 

30 
l 

61 
827 

5 

145 

2 
116 

16 
7 

275 
l 
2 
3 

13 
3 

13 
6 

15 
3 
l 

13 
l 

36 
lO 

2 

29 

6 

l 

2 

Nr 94 
(22 cm under 

sed.-ytan) 
Antal 

pr 2 mm• % 

l 
46 

265 l 

10715 47 
121 

2 

133 
3 

108 

214 l 
118 

13 
3 

426 2 
l 

292 l 

4 
3 
2 

8 

75 

15 

30 

22 
2 

l 

Nr 1 1 7  
( 1 4 7  c m  under sed.-ytail) 

Antal Antal beräkn. 

pr 4 mm• "(>r 2 mm• % 

Finnularia 
b1·evicostata 
crucifera 
dactylus 
divergens 
- v. elliptica 
dive1·gentissima 
gentilis 
gibba 
- v. linearis 
- v. pa1·va ( � )  

5 
3 

l 
l 

48 

2 
l 

24 

gracillima 4 2 
hemiptera 
interrupta 225 112 
- f. minutissima 35 17 
legumen l 
m�M 4 2 
- v. linearis 
mesolepta 13 6 
micrastauran 43 21 
- v .  Brebissanii l 
- - f. diminuta 14 7 
nobilis 7 3 
platycephala 8 4 
subcapitata 2 l 
- v. hilseana 86 43 
tenuis f. subundata 12 6 
undulata 35 17 
vi1··idis 5 2 
- v. sudetica 2 l 

Rhopalodia 
gibba 

Stauroneis 
anceps 24 12 
- f. gracilis 20 10  
legumen 4 2 
phoenicenteron 6 3 

stenopterabia 
intermedia 2 l 

Su1·irella 
linearis 4 2 
1·obusta 6 3 
- v. splenclida 3 l 

Syned1·a 
�na 4 2 

Tabellaria 
flocculosa 90 45 
quadriseptata 38 19 

Tetraeyelus 
lacustris 7 3 
- v. st1·umasus 2 l 

Summa 29628 14785 

Nr 94 
(22 cm under 

sed.-ytan) 
Antal 

pr 2 mm• % 

2 
l 

lO 
6 
l 

218 l 
100 

3 

7 
378 2 

6 

32 
22 

3 
291 l 

22 
182 

4 

27 
9 

39 
16 
23 

2 

13 
38 

l 
96 

7 

l 
3 

415 2 
49 

22814 
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4. Övriga diatomeer i lagerföljden och i sjöns 
recenta vegetation 

Förutom de diatorrieer, som äro nämnda i dia
grammen eller i texten, äro ytterligare ett 40-tal 
taxa mer eller mindre sporadiskt på träffade i 
den fossila lagerföljden. Mer än hälften av dessa 
äro även observerade i övre Oldsjöns recenta 
vegetation (angives särskilt i följande förteck
ning) , där emellertid icke någon av dem har 
nämnvärd kvantitativ betydelse. De hittills icke 
omnämnda diatomeerna i Övre Oldsjöns fossila 
sediment äro följande : 

Achnanthes 
lcryophila ( rec.) 
linearis v. pusilla ( rec. ) 

Caloneis 
bacillum (rec. ) 
schumanniana v. bi

constricta 
Cocconeis 

cholnolcyana 
Gymbella 

bouleana ( rec. ) 
cistula v. maculata 
microcephala (re c. ) 

Diatoma 
elongatum v. tenue 
vulga1·e 
- v. productum 

E unotia 
alpina ( rec. ) 
elegans (rec. ) 
exigua v. bidens (rec. ) 
gracilis ( rec. ) 
lunaris v. capitata 

( rec. ) 
- v. subarcuata (rec. ) 

. pectinalis v. ventmlis 
(rec. ) 

Fragilaria 
virescens v. mesolepta . 

111elosira 
distans v. li1·ata f. la
custris ( re c. ) 

roeseana 
Meridian 

circulare ( re c.) 
Navicula 

americana (ett skal, 
zon III ) 
atomus (re c. ) 

Neidium 
af fine 

Nitzschia 
palea f. minut a (re c. ) 

Pinnularia 
ap p endiculata (re c. ) 

- v. budensis 
Bmndelii 
Braunii v. amphi
cephala (rec. ) 
gibba f. subundttlata 
leptosoma f. Grunowii 
striata (re c.) 
subsolaris 

Surirella 
delicatissima (re c. ) 
lapponica (rec. ) 
linearis v. constricta 
(rec. ) 

Samman�agt · 36 sedimentprov av det fossila 
diatomem,aterialet äro tämligen ingående analy
serade och dessutom ett 20-tal mer eller mindre 
flyktigt. Å v den recenta vegetationen i Övre Old
sjön ha mellan 300 och 400 prov undersökts, av 
vilka > 200 mera detaljerat än övriga. Mot · bak
grunden av demia skillnad mellan fossilt och re
cent undersökningsmaterial är det överraskande, 
att endast ett 40-tal av sjöns ca 200 recenta dia-: 

tornetaxa - och blott sådana som uppträda spar
samt .,...- saknas i förteckningen över fossilfloror
nas innehåll. Ä ven denna omständighet gör det 
sannolikt, att innehållet i det relativt lilla antalet 
fossilprov från denna begränsade del av sjön 
dock representerar det väsentliga av övre Old
sjöns växlande diatornefloror under postglacial 
tid. 

Följande taxa i Övre Oldsjöns recenta vege
tation äro hittills icke påträffade i fossilmateria
let : 

Achnanthes 
austriaca 
Levanderi 
nodosa 
rupestris 
trinodis ( skal) 

Actinella 
punctata 

Caloneis 
. ladogensis 

- v. densestriata 
Cocconeis 

placentula 
Gymbella 

lanceolata 
turgida 

Diat o ma 
anceps ( skal) 

Eitnotia 
bigibba v. pumila 
pectinalis v. undulata 
praerupta v. bidens 
sudetica v. b idens 

Fmgilaria 
constricta 
- f. stricta 

Melosira 
distans v. alpigena 

Navicula 
cari 
Hustedtii 
Krasslcei 
minima 
- v. atom.oides 
minuscula 
rotaeana 

Neidium 
bisulcatum f. undula

tum 
Nitzschia 

dissipata 
Finnularia 

bm·ealis 
gibba v. mesogongyla 
microstau1·on f. biun
dulata 
molaris 

Stauroneis 
anceps f. linearis 
pygmaea 

Stenopterobia 
intermedia v. capitata 

Surirella 
angusta 

Synedm 
ulna v. q,mphirhynchus 

5 .  Diatomethanatocoenoser som miljö
indikatorer 

Hur ofullständigt · känd diatomeernas auteko
logi än är, kunna växlingarna i lagerföljdens 
thanatocoenoser fram emot nutiden icke gärna 
tolkas på annat sätt än att de återspegla .för
ändringar i övre Oldsjöns trofis.tandard. 

Artuppsättningen i övre .delen av zon V äger 
som nämnts större likheter med den i Yttre Old
sjöns och Landösjöns recenta vegetation : än ��d 
Övre Oldsjöns o.ch indicerar, att· övre Oldsjöns 
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dåvarande miljöförhållanden mera än de nuva
rande påminde om de båda andra sjöarnas. Där
till kommer närvaron av sådana taxa, som icke 
alls ha påträffats i den recenta vegetationen 
inom vattensystemet och vilkas krav på troii
standard synbarligen äro högre än vad Långan
sjöarna i nutiden kunna erbjuda, t. ex. Campy
lodiscus hibernicus, Cyclotella antiqua, C. comta 
v. oligactis, Gymbella angustata, Denticula te

nuis, Epithemia sorex, Melosira italica ssp. sub
arctica, Nitzschia denticula, Pinnularia nobilis. 

Dessa diatomeer leva nu i andra delar av Nord
skandinavien i miljöförhållanden, som åtminstone 
i några fall bevisligen skilja sig påtagligt från 
Långan-sjöarnas med avseende på pH, lednings
förmåga och kalkhalt. Sålunda förekommer Cam
pylodiscus hibernicus i övre delen av Skellefte 
älvs vattensystem [sjöarna Vuoggatjålmejaure 
och Sädvajaure : pH resp. 6,8 och 7,0 ; x1 8 33-
34 · 10-6 ; Ca 2,10, 2,04 mg/l ; N a 5,98, 5,56 mg/l 
etc. ( QuENNERSTEDT opublic. ) J .  Gymbella ang�t
stata är funnen av HusTEDT ( 1942, s. 130) i 
Abisko-området ( pH 6,5-9 ) » (häufig bei 7,7-
9 )  >> . Denticula ten�tis "fann jag 1946 i Ånnsjön 
(pH 7,6-7,7 ; x18 30 · 10-6 ; CaO ca 10 mg/l ) och 
rikligt - tillsammans med Gymbella Ehrenbergii 
- i den starkt kalkhaltiga Öjsjön (NO om Öster
sund) (pH 9,0 ; x18 125 · 10-6 ; om ytterligare data 
för denna och Ånnsjön se K. THOMAssoN 1952 a ;  
1951, s. 337 ) .  Nitzschia denticula uppträder i stor 
mängd i Abisko-området, särskilt vid pH > 7 
och finns f. ö. i pH 6,2-9 ( HusTEDT 1942, s. 
150) . 

Beträffande de nutida skillnaderna mellan 
övre Oldsjöns, Yttre Oldsjöns och Landösjöns 
miljöfaktorer äro dessa tydliga med avseende på 
vattnets pH, ledningsförmåga och katjonhalt (se 
tab. vid resp. sjö ) .  De funna extremvärdena för 
pH äro resp. 5,7-6,0 · ( Övre Oldsjön) , 6,1-6,6 
(Yttre Oldsj ön) , 6,5-6,6 (Landösjön) .  Led
ningsförmågevärdena ligga mellan x 1 8  7 och 8 i 
övre Oldsjön, 8,7-12 i Yttre Oldsjön samt 15,6 
-17 · 10-6 i Landösjön. Ca-haltens variations
bredd är 0,24-0,50 i Övre Oldsjön, 0,73-1,48 i 
Yttre Oldsjön, medan Landösjöns enda analys 
har givit 1 ,66 mgjl. 

Detta uttryck för en successivt stigande nä-
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ringsstandard nedströms övre Oldsjön är väntat, 
och det är snarast överraskande, att skillnaderna 
mellan sjöarna icke äro ännu större. 

Då arter, som endast äro kända i näringsrikare 
miljö än den nuvarande i övre Oldsjön, helt för
svinna i lagerföljden eller avsevärt reduceras i 
antal och frekvens, måste den främsta anled
ningen till detta vara sjunkande näringsstan
dard. övre Oldsjön har med andra ord under
gått en meiotrofiering1 fram emot nutiden. 

Det successiva försvinnandet av sådana dia
tomeer har till synes gått tämligen långsamt, och 
de flesta av dem ha levat kvar ännu den närmaste 
tiden efter den stora Betula-kulminationen ( d
nivån) .  Vid d-nivån uppträdde f. ö. en i äldre 
sediment icke påträffad diatome, nämligen Gym
bella Ehrenbergi,i. Om enstaka fynd av denna 
art, vilken »Gehört zu den charakteristischen 
Leitformen alkaliseher Seen» ( HusTEDT 1942, s. 
133)  och vilken lever bl. a. i A bisko-området inom 
en pH-amplitud av 7,7-8,4 (l. c . ) ,  över huvud 
taget kan tillmätas något indikatorsvärde i detta 
sammanhang, skulle förekomsten av Gymbella 
Ehrenbergii snarast tyda på en auxotrofiering. 

I och för sig är det även rimligt .att antaga 
en auxotrofiering i övre Oldsjön vid tiden för 
BetuZa-kulminationen, nämligen som ett resultat 
av den då inträffade vattenståndssänkningen. 
Denna betydande sänkning av vattenytan har 
åstadkommit, att en del av sjöns sediment ha 
eroderats, varigenom deras innehåll av närings
ämnen mobiliserats och kommit sjöns fria vat
tenmassa till godo, vilket i sin tur har återverkat 
på vegetationen ( jfr THUNMARK 1937, s. 132 ; 
1945, s. 141 ff. ; 1948, s. 33, CoLLINI 1939, s. 19,  
LILLIEROTH 1950 ) .  Denna omständighet kan vara 
förklaringen till att så många av de mera an-

1 Av grek. �et6ro = minska ; termen (i samråd med 

prof. Du RIETZ) föreslagen såsom motsats till THUNMARKs 

(1948, s. 32, 33 ; j fr LILLIEROTH 1950, s. 8) »"auxotrofie

ring» (grek. alH;w = öka) . Dessa termer, som äro avsedda 

att ersätta de gängse och föga konsekvent använda »oligo

trofiering» resp. »eutrofiering», beteckna således en för

i,indring av trofistandarden, oavsett utgångspunkten och 

oavsett hur långt på trofiskalan, som denna förändring 

sträcker sig. ( Termen meiotrofiering framfördes första 

gången offentligt i limnologiska seminariet i Uppsala 

20/5 1952.) 
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språksfulla komponenterna i vegetationen ha 
kunnat leva kvar ytterligare en tid. 

Ännu ovanför c-nivån (den rationella gran
pollengränsen) innehålla sedimenten alltjämt en 
del arter, som nu saknas i sjöns recenta vegeta
tion men som leva i Yttre Oldsjön och Landö
sjön, nämligen Cyclotella kutzingiana v. radiosa, 
Gymbella a/finis, C. cuspidata, C. cymbiformis, 

Epithemia argus, Gomphonema constrictum, N ei
dium iridis och Tetraeyelus lacustris. 

De något över 50 taxa, vilka förekomma i varje 
prov genom hela lagerserien j ämsides med de 
mera anspråksfulla diatomeerna och fram till nu
tiden, äro sådana, som nu äro allmänt företrädda 
inom större delen av vattensystemet och som 
synbarligen äga en betydande ekologisk ampli
tud. 

6. Sammanfattning. Diatomeerna i Övre Old
sjöns postglaciala lagerföljd 

Z O N  V I  O C H  V, Ä L D R E  D E L E N. Under den tid 
då övre Oldsjön matades med glaciärvatten och 
en snabb sedimentation av lera ägde rum (zon 
VI och äldre delen av zon V ) , synes diatome
floran ha varit relativt artfattig och till väsent
lig del utgjorts av sådana taxa, som i dag före
komma allmänt spridda inom vattensystemet. 

Z o N  v, Y N G R E  D E L E N. Den yngre delen av 
zon V visar ett sj

_
�nkande vattenstånd ( samtidigt 

som Hippophae sannolikt nådde maximal utbred
ning vid sjön) och en successivt allt art- och 
individrikare mikroflora innehållande dia tomeer, 
vilka numera saknas i sjön (förutom en bety
dande del av den recenta artuppsättningen) ,  
t .  ex. Amphora ovalis, Cyclotella antiqua, C. 
comta, Gymbella cistula, Denticula tenuis v. eras
sula, Epithemia argus, Fragilaria leptostauron 

v. dubia, F. pinnata, Gomphonema constrictum, 
G. subtile, Melosira italica ssp. subarctica, N avi
cula bacillurn, N. hungarica & v. capitata, N. 
pseudoscutiformis, N. pupula, Nitzschia denti
cula, Pinnularia nobilis, Tetraeyelus lacustris. 

I lergyttjan, som förmedlar övergången från 
lera till findetritusgyttja och som avsattes vid 
ett ånyo stigande vattenstånd, kulminerade Fra

gilaria leptostauron v. dubia tillsammans med 
Amphora ovalis, Anomoeoneis zellensis och Denti-

culata tenuis v. crassula. Vid samma tidpunkt 
eller strax därefter kulminerade även Achnan

thes flexella, Eunotia arcus och Mel( lsira distans 

v. lirata i lagerföljdens thanatocoeno ser. 
Förutom de nyss uppräknade diat,)meerna på

träffas här ytterligare några, vilka synbarligen 
saknas i sjöns recenta vegetation : Campylodiscus 
hibernicus, Ceratoneis arcus, Cyclotella comta 

v. oligactis, Gymbella angustata, O. helvetica, 
H antzschia amphioxys v. viv ax, N avicula anglica, 

N. vulpina, Neidium Hitchcockii, N. iridis & v. 
ampliatum, Pinnularia lata. Frustulia/ spelade då 
en anmärkningsvärt obetydlig roll i vegetatio
nen. 

Praktiskt taget omedelbart efter det att ler
gyttjan hade efterträtts av findetritusgyttja, för
svunno Fragilaria leptostauron v. dubia och F. 
pinnata samt möjligen ytterligare några av de 
nämnda diatomeerna, vilka således äro in
skränkta till zon V i Övre Oldsjön. 

Z ON I V. Vid början av zon IV då den stora 
AZn·us-kulminationen inträffade, hade vatten
ståndet höjts till åtminstone samma nivå som 
före sänkningen i zon V. 

De flesta av diatomeerna från föregående zon 
. funnos alltjämt kvar. Frustulia rhomboides v. 
saxmdca fick ökad kvantitativ betydelse liksom 
även Cyclotella kutzingiana v. planetophora. Vi
dare utgjorde Anomoeoneis exilis och A. serians 

v. brachysira viktiga konstituenter i vegetatio
nen. 

I närheten av d-nivån, alltså strax efter Alnus

kulminationen, påträffas i den mörkt olivfärgade 
findetritusgyttjan här och där små - högst 1/2 
mm stora - limonitkorn. Ett nytillkommet ( n 
inslag fick floran med Pinnularia episcopalis och 
P. subsolaris och tidigare Navicula tusculoides 
liksom något högre upp, vid d-nivån och endast 
där, Gymbella amphioxys och C. Ehrenbergii. 
Fr. o. m. d-nivån började Eunotia lunaris och 
Peronia Heribaudii uppträda sparsamt och ore
gelbundet i lagerföljden, men i stället försvunno 
flera av den äldre florans konstituenter, nämli
gen Cyclotella antiqua, Denticula tenuis v. eras
sula, Navicula pseudoscutiformis, Nitzschia denti
cula och Pinnularia episcopalis. 
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Vid sa:mma tid • inträffade den stora vatten
ståndssänkningeri, som flyttade sedimentations
gränsen ·drygt l m n e då t. 

Z o N i u. l stort sett ·var under de närmaste 
följande ca 3 000 åren samma låga vattenstånd 
rådande i övre Oldsjön, varför de sediment, som 
tillhöra zon III, saknas vid BP I (och III) och 
äro ofullständiga i BP II. 

Diatornefloran har under denna tidrymd san
nolikt långsamt 'förändrats, främst i form av en 
artminskning. Då försvunna nämligen ytterligare 
en rad arter; nämligen Campylodiseus hiberni

eus, Gymbella eist?.da, C. helvetiea, Epithemia 
sorex, . Gomphonema subtile, Hantzsehia am
phioxys v. vivax, Melosira italiea ssp . s�tbaretiea, 
N avieula angliea, N. baeillum v. gregoryana, N. 

cuspidata, N. pupula & v. eapitata, N. tuseuloi
des, Neidium Hiteheoekii, Pinnularia lata och 
P. nobilis. (Av de fåtaliga riykomling·arna, Gym
bella aequalis, Eunotia erista galli, E. sudetiea 

och N a vieula amerieana har inge:ri mer än E. su
detiea påträffats i sjöns recenta vegetation. ) 

Däremot förefalla Amphieampa, Anomoeoneis 

serians och Eunotia triodon ha fått en något ökad 
kvantitativ betydelse i övre delen av zon III. 

Z oN I I  --7 · N U T I D E N. Ännu då· sedimenten till
hörande den äldre delen av zon II avsattes, hade 
vattenståndet icke höjts till nutida nivå, och dia
tornefloran innehöll alltjämt element, som nu sak
nas i Övre Oldsjöns vegetation men återfinnas i 
Yttre Oldsjöns och Landösjöns. Snart försvunno 
emellertid även dessa arter, och sjöns flora fick 
en sammansättning, som i stort sett torde ha mot
svarat nutidens. ·De försvinnande arterna voro : 
Cyelotella kutzingiana v. radiosa, Gymbella affi
nis, C. euspidata, C. eyrnbiform·is, Epithemia ar
gus, Gomphonema eonstrietum, N eidi�tm iridis 

& v. ampliatum och Tetraeyelus laeustris. Sam
tidigt tilltog Frust�tlia i mängd. 

Nytillkommen i början av zon II var E�motia 
dentieulata v. fenniea, söm uppträder tämligen 
regelbundet i ' sedimenten fr. o. m. c-nivån och 
i nutiden är vanlig om också individfattig i vege
tationen. Eunotia baetriana och Tabellaria binalis 
äro funna sporadiskt endast vid c-nivån samt i 
den recenta vegetatjonen. 

K O R SVATTN E T  

Miljöbeskrivning 

L Ä G E. Höjd ö. h·. 741,3 m, areal 10,8 km2, 
största kända djup 94 m.1 Sjön reglerad sedan 
1942 ; höjd- och arealvärden avse sjön i oskadat 
skick. 

Ungefär 6 km rakt N om övre Oldsjön ligger 
Korsvattnet, en av vattensystemets största käll
sjöar, i den övre delen av regio subalpina. Sjön 
får sitt viktigaste tillflöde från Skuolkenjaure, 
strax N därom,· och avrinner söderut med Kors
vattsån till övre Oldsjön. 

Omgivningarna präglas i huvudsak av fjällhed. 
Några större bestånd av björkskog förekomma 
icke utan blott sporadiska små dungar av låg
vuxen Betula tortuosa, företrädesvis i vindskyd
dade lägen omkring sjön. Före Korsvattnets 
reglering fanns ställvis utefter stränderna en 

· buskvegetation av övervägande Salix glauea och 
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S. lapponum. Endast i undantagsfall påträffas 
myrar i de närmaste omgivningarna och blott så
dana av mycket blygsamt format. 

S T R Ä N D E, R. D e hel t minerogena stränderna 
äro övervägande bergiga och blockiga, ställvis 
grovgrusiga. 

S ED I M E N T. Sedimenten utgöras till övervä
. gande del av findetritusgyttjor med mer eller 

mindre framträdande inslag av sand, mo eller 
mjäla och limonit (jfr LuNDQVIsT 1936 b, s. 50) . 

V A T T E N S T Å N D. Några exakta vattenståndsob
servationer före de påbörjade regleringsarbetena 
i sjön ha icke gjorts. Av strandområdets vegeta
tionsförhållanden a_tt döma synes emellertid den 
intill år 1942 aktuella, årliga vattenståndsampli-

1 Enl. fil. mag. TAGE BoRGHs dagboksanteckningar 

27/7 1943 : 94,10 m. (Uppgiften lämnad av sötvattens

laboratoriet, Drottningholm.) 
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Fig. 23.  Korsvattnet mot 

NV. Sjön uppdämd till 

maximal höj d. 4. 7. 1 946. 

Korsvattnet towards N.W. 
The lake is here dammed 
to maximum height. 4 . 7 .  
1946. 

tuden ha varit maximalt ca l m (frånsett en 
möjlig· ökning genom tillfälliga och mycket kort
variga högvattentoppar ) .  

Vid Korsvattnets utlopp uppfördes under maj 
1942 en provisorisk fördämning, varvid vatten
ståndet steg drygt l m och nådde vid slutet av 
månaden maximal höjd, motsvarande nivån ca 
30 cm över den slutna fjällhedsvegetationens ne
dergräns ( dominerande Empetrum hermaphrodi
t��m ) i skyddat läge. Efter något dygn började 
dock vattenytan åter snabbt sjunka. Samman
lagt . högst 5 dygn hade vattenståndet överskridit 
nämnda vegetationsgräns, var därefter i stadigt 
sjunkande, frånsett små fluktuationer, och nådde 
vid tiden för de första undersökningarna ( 10-
12 aug. ) ca 50 cm under fjällhedens nedergräns 
och ca 40-45 cm över den av vegetationen i lä
läge markerade extrema lågvattenlinjen. 

Inventeringsarbetet i Korsvattnet ägde således 
rum, sedan vissa ingrepp i de naturliga vatten
ståndsförhållandena företagits. Dessa åtgärder 
hade dock icke varit av en sådan omfattning·, 
att den ursprungliga vegetationen rimligtvis 
kunde ha förändrats i betydande grad. Sålunda 
var den för långvarig submersion synnerligen 
känsliga fjällhedsvegetationen vid sjön till synes 
fullständigt intakt liksom de äkta landlavarna på 
strandklipporna (t. ex. Gyrophora de��sta, Par
melia saxatilis, C et r aria hepatizon) . Icke heller 
den submersa vegetationen visade några spår av 

förstörelse, som kunde sättas i samband med de 
vidtagna vattenståndsförändringarna. Det vid 
undersökningstillfället rådande vattenståndet sy
nes emellertid ha varit ca 20-25 cm högre än 
det, som motsvarade fullt naturliga förhållan
den, 

Sedan en definitiv damm hade fullbordats 
1943 , kunde sjöns vattenyta höjas ca 3 m ovan
för den extrema naturliga högvattenlinjen, räk
nad efter den slutna fjällhedsvegetationens ne
dergräns i läläge. 

Vid den fullständigt genomförda regleringen skall 
vattenståndet dessutom kunna sänkas nära 2,5 m un
der den extrema naturliga lågvattenlinjen. Den år
l iga vattenståndsamplituden kommer sålunda att 
kunna bli maximalt nästan 6,5 m. Vid de hittills före
tagna undersökningarna i sjön har dock reglerings
amplituden utnyttjats endast ovanför den ursprung
liga naturliga lågvattennivån. 

Fr. o. m. 1943 når sjöns vattenstånd årets bot
tenläge under eftervintern ( febr.-mars ) .  Sedan 
vårfloden inträffat ( maj-juni ) ,  sjunker vatten
ytan sällan mera än att den under hela vegeta
tionsperioden står åtminstone 1-2 m över den 
ursprungliga högvattenlinjen. 

I s. Noggranna data för isläggning och isloss
ning finnas endast från tiden efter genomförd 
vattenreglering ( fig. 4 ) . Det är emellertid känt, 
att sjöns reglering· medfört en betydande för
skjutning i det naturliga tidsschemat på så sätt 
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Tah. III. Korsvattnet. Pelagiskt ytvatten. 

Surface water. 

Katjoner mg/ l 
Trans p. Färg mot Temp. Datum pH Xts . 1 06 cm vitskivan o c l l l l l 

lOj 8 42 
3/7 46 

23f 7 4 7 
2/s 48 

l 045 
l 1 70 

1 0°,0 
mörkgrön 6°,0 
mörkblågrön 1 7°,3 

1 3°,0 

1 Bestämn. av katjoner på filtrerat vatten. 

5,8 
6,0 
5,8 

Determination of kations in filtared water. 

7,6 
7,6 
6,7 

7, 1  

att isläggningen försenas ( eftersom uppdäm
ningen ger sjön en betydligt större vattenmassa) . 

Istjackleken är betydande, och en mäktighet av 
2 m och däröver är vanlig enligt vad åtskilliga 
personer i trakten omvittnat. 

T R A N s P A R E N s. Transparensen är hög och 
förefaller icke ha undergått någon avsevärd för
ändring till följd av regleringen. LuNDQVIsT 
( 1936 b, s. 50 ) uppger 15,5 m (sol och lugnt) ,  
sjöfärg mörkblågrön. De fåtaliga värden, som 
föreligga från tiden efter genomförd reglering 
överstiga 10 m även vid ogynnsamma observa
tionsför hålland en. 

T E M P E R A T U R. Temperaturen i ytvattnet har 
vid ett tillfälle uppmätts till ett så högt värde 
som 17 ° ,3 C ( 23/7-4 7 )  , vilket dock torde vara 
exceptionellt högt. De övriga i tab. III angivna 
värdena synas göra sjön större rättvisa. Verti
kalserier saknas. 

pH. pH-värden, åtminstone tillförlitliga så
dana, saknas från tiden före regleringen. (Det av 
LuNDQVIsT l. c. uppgivna, 5,4, förefaller orimligt 
lågt, i synnerhet som icke någon annan av de 
undersökta Långan-sjöarna har tillnärmelsevis så 
surt vatten. )  Åren 1946-1948 voro vegetations
periodens pH-värden i ytvattnet föga olika var
andra. Vid jämförelse med övre Oldsjön kan 
man spåra en svag antydan till lägre pH i Kors
vattnet. 

L E D N I N G s F Ö R M Å G A, K A T J O N E R. Vattnets 
specifika ledningsförmåga och halt av katjoner 
skiljer sig knappast från motsvarande i övre 
Oldsjön, frånsett det att en tendens till något 
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Ca N a K Mg Sr M n 

l 

0,20 0,77 0,20 0, 1 8  < 0,00 1 8  < 0,0055 1 
0,50 0,49 < 0,08 0,2 0  0,0036 < 0,0055 

lägre x.-värden i Korsvattnet kan spåras. Det 
enda kända x.-värdet från tiden före genomförd 
reglering överensstämmer med dem, som erhållits 
senare i Korsvattnet. 

F i s K. Två former av röding (Salmo alpinus 
L . )  finnas i sjön, dels den som överensstämmer 
med Övre Oldsjöns, dels en till färgteckning och 
storlek avvikande form, kallad dvärgröding, vil
kens taxonomiska ställning är gåtfull ( jfr EK
MAN 1944, S. 318 ) . 

I sjöns fauna ingår f. ö. fyllopoden Lepidur'us 
arcticus PALLAs, vilken fil. mag. TAGE BoRGH 
först påträffade i maginnehållet av röding (se 
RuNNSTRÖM and MÄÄR 1950 ; om denna arts ut
bredning även : EKMAN 1922, S�MME 1934) . 

Kärlväxter och mossor 

Makrofytvegetatiorien var före regleringsin
greppen ytterst torftig. Några lätträknade indi
vid av Equisetum fluv·iatile i skyddat läge ut
gjorde den totala helofytvegetationen. 

Av isoetider påträffades icke ett spår, men det 
är icke helt uteslutet, att Isoetes lacustris fanns 
i sjön. 

Submersa mossor, mest Marsupella aquatica 
men även Blindia acuta, voro tämligen vanliga 
på stenblock, säskilt i skyddat läge, och påträf
fades ställvis t. o. m. lika rikligt som i Övre Old
sjön. I starkt exponerat läge förekommo även 
sådana mossor men då blott i enstaka, glesa 
tussar på stora stenblock och hällar. 
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Sedan sjön hade reglerats, försvann makrofyt
vegetationen fullständigt. 

Plankton 

Planktonproven präglas i huvudsak av crusta-
ceer. I den artfattiga fytoplanktonfloran före-
kommer dock i ett fall ett starkt inslag av Dina-
bryon sertularia. LuNDQVIsT ( 1936 b, s. 50 ) fann 
( prov från första hälften av aug. 1934) ett »Ho-
lopedium-Bosmina-plankton», i vilket bl. a .  in-
gick >>relativt riklig Conochilus».  Endast ett av 
de i planktonlistan redovisade proven är taget 
före genomförd vattenreglering. Liksom i Övre 
Oldsjön äro utsvämmade benthiska arter tämli-
gen vanliga. I förteckningen markeras domine-
r ande art med X .  

Artsammansättning:  

1942 1946 1947 1948 
1 2/8 4/7 23{7 2{8 

N ostoc K ihlmanii + 
Chlorangium stentorinurn + + + + 

(på crustaceer) 

.Asterococcus limneticus + + + + 
Elakatothrix gelatinosa + + 
Gloeococcus subarcticus + + + + 
.A1·throdesmus incus v. inden-

ta tus + + + 
Euastrum ansatum + 
Hyalotheca dissiliens + + 
Pleurotaenium Ehrenbergii + + 
Staurastrum anatinum 

v. grande + + + 
- cingulum v. obesum + + 
- gracile + + 
Dinobryon cylindricurn + + 
- sertularia + x + + 
lJ1 allomonas s p. + + + 
Pe'ridinium W illei + + + + 
.Anomoeoneis serians 

v. brachysira + + + + 
Cyclotella kutzingiana 

v. planetophora + + 
Melosira distans + 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa + + + + 

C on o chilus unicornis 
K ellicottia longispina 
K eratella cochlearis 
- hiemalis 
Pleosoma H udsoni 
Polyarthra remata 
- vulgaris 

.A lonopsis elongata 
Bosmina coregoni obtusirostris 
- - - f. arctica 
Holopedium gibberum 
Polyphernus pediculus 

.A rctodiaptomus laticeps 
Cyclops scutifer 
Diaptamus juv. 

1942 
12{8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
x 
+ 
+ 
+ 
+ 

1946 1947 
4{7 23/7 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ x 

+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 

Benthisk algvegetation före sjöns 
reglering 

1948 
2{8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
x 
+ 

Undersökningsmaterialet är insamlat företrä
desvis i sjöns (»Stora>> Korsvattnets) södra del, 
vid ön (utanför väststranden) samt vid och på 
ett litet skär (nu vanligen helt under vatten) 
strax N om ön. Dessutom finnas enstaka stick
prov från andra delar av sjön. 

Ovanför lågvattenlin j en 

A. Stabilt substrat 

Liksom i övre Oldsjön utgjorde cyanofyceer 
den karakteristiska vegetationen på stenblock och 
hällar nedanför de amfibiska skorplavarnas om
råde, och i stort sett synes det även ha varit 
samma arter i de båda sjöarna, nämligen Calo
thrix parietina, Dichothrix gypsophila, Schizo
thrix Brauni·i & fuscescens, Gloeocapsa sangui
nea och Stigonema mamillosum. Ofta saknades 
dock Calothrix, och i stället förekom en cyano
fycekrusta av outredd sammansättning. I Kors
vattnet föreföll Stigonema mamillosum vara av 
kvantitativt större betydelse i samma vegetation 
än i övre Oldsjön, i synnerhet på svagt slut
tande ytor i starkt exponerat läge. 

Mäktigheten av zonen med dessa cyanofyceer 
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stod i direkt proportion till biotopens exposition. 
En starkt exponerad, vertikal klippbrant på öns 
nordsida hyste denna cyanofycevegetation upp 
till en nivå, som låg ungefär 75 cm ovanför den 
i läläge skarpt markerade extre:r:nlågvattenlinjen, 
medan en sluttande häll i relativt skyddat läge 
vid sjöns västra strand var bevuxen med samma 
arter endast till 40 cm över lågvattenlinjcn. 

Vid undersökningstillfället i aug. 1942 stod 
vattenytan som nämnts 40-45 cm över den ex
trema lågvattenlinjen, varför största delen av 
zonen med nämnda cyanofyceer följaktligen var 
submergerad och hade stått under vatten åt
minstone sedan sista tredjedelen av maj månad. 
Trots detta var inslaget av andra alger tämligen 
obetydligt i zon.ens övre del. Förutom c.yanofy
ceerna förekommo huvudsakligen blott Tabel
laria flocculosa v. flocculosa & qtwdriseptata i 
nämnvärd mängd. Något djupare ned ökade 
emellertid andeien av Tabellaria påtagligt, och 
dessutom gav sig Binuclearia tatrana makrosko
piskt till känna såsom ljusgröna skyar. 

Denna vegetation av cyanofyceer med Tabel
laria och Binuclearia fortsatte i läläge nedåt till 
den extrema lågvattenlinjen. Några centimeter 
över denna började emellertid tofsbildande cya
nofyceer göra sig alltmera gällande, särskilt Di
chothrix N ordstedtii, Scytonema figuratum och 
Tolypothrix Saviczii, på bekostnad av de tidigare 
nämnda cyanofyceerna, och vid lågvattenlinjen 
bildade dessa 3 arter en tämligen tät, brunaktig 
eller - vid starkt Lyngbya-inslag ·- gråaktig 
tofsvegetation. 

I måttligt exponerat läge däremot kunde Di
chothrix N ordstedtii, Scytonema figuratum och 
Tolypothrix Saviczii uppträda regelbundet om 
också sparsamt redan ca 20-30 cm ovanför låg
vattenlinjen. (Samma arter i övre Oldsjön före
komma maximalt 10 cm över den permanent sub
mergerade zonen och då endast på starkt expo
·nerade platser. )  Tillsammans med dessa 3 arter 
utgjorde en broskig cyanofycekrusta CHarmato

nema-liknande) och Gloeocapsa sanguinea ett 
väsentligt inslag i vegetationen, där f. ö. allt
jämt de tidigare nämnda Calothrix-, Dichothrix
och Schizothrix-arterna samt Stigonema mamil
losttm ingingo. J u mera substratet närmade sig 
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lågvattenlinjen dess svagare blev de sistnämnda 
arternas andel och dess mäktigare den roll, som 
Dichothrix Nordstedtii, Scytonema figuratum och 
Tolypothrix Saviczii spelade. 

På starkt mot N exponerad vertikalhäll (ön)  
syntes enstaka småtofsar t. o .  m. omkring den 
aktuella vattenlinjen i aug. 1942. Bland dem 
dominerade Dichothrix N ordstedtii till ca 10 cm 
vattendjup ( = ca 40-30 cm över extremlågva t
tenlinjen) . Även här fanns ett föga framträ
dande inslag av Tabellaria flocculosa v. floccu
losa & quadriseptata. Vegetationen dominerades 
helt av cyanofyceer. På samma plats tätnade 
tofsvegetationen avsevärt några centimeter längre 
ned och präglades 20-25 cm över lågvattenlin
jen huvudsakligen av Tolypothrix Saviczii, till 
stor del insvept i Binuclearia. Här förekommo 
dessutom enstaka individ av Marsupella aqtwtica, 
vilken i Övre Oldsjön endast i undantagsfall på
träffas så högt som några få centimeter över låg
vattenlinjen. 

Jämförd med övre Oldsjön var sålunda skill
naden mellan artuppsättningen i den intermit
tent och den permanent submergerade zonen i 
Korsvattnet icke lika tydlig. Av allt att döma 
var detta ett uttryck för en avsevärt intensivare 
vågverkan i Korsvattnet ovanför den extrema 
lågva ttenlinj en. 

Exempel: Södra delen av Korsvattnet, sydvästra 
stranden, måttligt exponerat läge, 10/8 1942. Sub
strat : Berghäll exponerad mot NO, lutning 45° .  

V A T T E N D J U P :  10-20 cm (= ca 30-20 cm över 
extremlågvattenlinjen) . 

Makroskopiskt enstaka, några millimeter höga, brun
aktiga tofsar av Tolypothrix S aviczii (vanligast) ,  
Dichothrix Nordstedtii och Scytonetna figuratum. En 
ytterst fin, ljusgrön slöja av Binuclearia tatmna. F. ö. 
gav sig vegetationen till känna endast som ett halt 
överdrag bildat av en Schizothrix-art ( Sect. Chromo
siphon) och en cyanofycekrusta, till väsentlig del be
stående av Gloeocapsa sanguinea. Övriga arter kvan
titativt obetydliga, bland vilka Tabellaria flocculosa 
v. flocculosa och T. quadriseptata voro de viktigaste. 

Huvudsaklig artsammansättning : 

DiehotMix N ordstedtii 
Gloeocapsa sanguinea 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn. ) 
- mucicola 

Schizothrix fuscescens 
- sp. ( Sect. Ch'romo

siphon) 
Scytonema figuratum 
S'tigonema informe 
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- mamillosum 
- minutum 
Tolypothrix Saviczii 

Binucleat·ia tatmna 

Bttlbochaete ( ster. ) 

Cylindrocystis Bt·ebissonii 
G osmarium on�atum 

Anomoeoneis exilis 
=---- - v. lanceolata 
-:------ serians v. brachysim 
- subtilissima 

B .  Labilt substrat 

Cyclotella kit.tzingiana · 
v. planetophora 

Gymbella gmcilis 
Eunotia exigua v. cam

pacta 
Frustulia rhomboides 

v. saxonica 
- - - f. undulata 
Melosira distans 
Navicula lobeliae 
Pcronia He1·ibaudii 
Pinnularia microstaut·on 
Tabellaria flocculosa 

v. floccuJosa 
- quadriseptata 

Små rörliga stenblock saknade, såvitt man kan 
bedöma, alltid makroskopiska cyanofycetofsar, 
och vegetationen märktes vanligen blott som ett 
halt överdrag. 

I övre hälften av den intermittent submerge
rade zonen med cyanofyceer, dvs. mellan den ak
tuella vattenlinjen och ca 20 cm djup, utgjordes 
påväxten av sporadiska Tabellaria-kolonier, en
staka trådar av Binuclearia och Zygnema samt 
fragment av en cyanofycekrusta av okänd sam
mansättning. 

Närmare lågvattenlinjen förekom vanligen ett 
makroskopiskt knappt skönjbart, glest ludd, be
stående i huvudsak av Tabellaria flocculosa v. 
flocculosa & q�tadriseptata samt Binuclearia ta
trana. 

0-1 m under lågvatte
.
nlinjen 

A .  Stabilt substrat 

I lälägen markerades extremlågvattenlinjen 
med ett tydligt omslag i vegetationsbilden. Ne
danför en ljus zon med sparsamt inslag av Dicho
thrix N ordstedtii, Schizothrix Braunii, eventuellt 
även Calothrix parietina, något rikligare med 
Tabellaria-kedjor än högre upp samt med en
staka individ av Scytonema figuratum och Toly
pothrix Saviczii sträckte sig en jämförelsevis 
jämn och enhetlig front av ett centimeterlångt 
grå- eller brunaktigt, tätt lurv av ofta samdomi
nerande Lyngbya och Tolypothrix Saviczii med 
tämligen rikligt inslag av Dichothrix N ord-

stedtii och Scytonema figurat�tm. Diatomeernas 
andel i vegetationen var här avsevärt större än 
ovanför lågvattenlinjen, och bland dem föreföll 
Frust�tlia rhomboides v. saxonica i regel vara 
kvantitativt mest betydande komponent. De övre 
delarna av cyanofycetofsarna voro ofta tätt be
vuxna av långa Tabellaria-kedjor ( T. flocculosa 
v. flocc�tlosa & quadriseptata) och mera sparsamt 
av Anomoeoneis exilis, Eunotia l�tnaris och Pe-
1'onia H eribaudii. 

Direkt på stenytan under lurvet fann man 
regelbundet även en cyanofycekrusta av icke ut
redd sammansättning, i vilken dock ingingo bl. a. 
Gloeocapsa sanguinea, Lyngbya och Schizothrix. 
Ställvis förekommo enstaka tussar av mossor, 
mest llfars�tpella aquatica, mer eller mindre över
vuxna av Lyng by a. 

Denna vegetation, vars övre gräns alltså i 
· stort sett motsvarade extremlågvattenlinjen i lä
läge, fortsatte till väsentlig del tämligen oför
ändrad i kvalitativt avseende åtminstone ett par 
meter nedåt. De olika konstituenternas kvanti
tetsförhållanden undergingo emellertid vissa för
skjutningar. Sålunda minskade de tofsbildande 
cyanofyceerna avsevärt i frekvens redan ett eller 
annat 10-tal centimeter under lågvattenlinjen, 
likaså Tabellaria-arterna, medan däremot Lyng
bya och Frustulia rhomboides v. saxonica tilltogo 
i mängd. 

Starkt exponerade platser hyste likaledes 
samma arter men i helt andra proportioner än 
de för lälägen typiska, varför vegetationen fick 
ett annat utseende. 

Såsom redan framgått beträffande artuppsätt
ningen i den intermittent submergerade zonen, 
var den permanent submergerade vegetationens 
övre gräns upplyftad i exponerat läge. Denna 
gräns var dock aldrig så enhetlig och skarp som i 
lälägen. Högst upp på vertikalytor nådde vanli
gen Dichothrix N ordstediii med enstaka, mini
mala tofsar, på vilka en mager påväxt av över
vägande Tabellaria flocc�tlosa v. floccttlosa & 
quadriseptata satt och dessutom obetydligt in
slag av samma Lyngbya-art, som i läläge var en 
väsentlig komponent i vegetationen vid lågvat
tenlinjen. 5-10 cm längre ned uppträdde de 
översta individen av Tolypothrix Saviczii, vilken 
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ytterligare ett par centimeter nedåt kunde bli 
dominerande art och fortsätta som sådan till åt
minstone l m under lågvattenlinjen. I aug. 1942 
voro Tolypothrix och övriga cyanofycetofsar 
från ca 15 cm under den aktuella vattenlinjen 
ned till åtminstone 1 ,5 m därunder ( = ca 0,25 m 
över-1 ,10 m under lågvattennivån) rikligt be
vuxna med Binuclearia tatrana, ställvis även av 
en (ster. ) Zygnema och ett genomgående starkt 
diatomeinslag. Bland diatomeerna voro de båda 
Tabellaria-arterna mest framträdande ungefär 
ned till ca 50 cm under vattenytan, dvs. till strax 
nedanför lågvattenlinjen. Peronia Heribaudii 

ökade kvantitativt med tilltagande vattendjup 
och kunde någon decimeter nedanför lågvatten
linjen ibland vara lika betydande som Tabellaria
arterna. Parallellt med ökningen av Peronia till
tog även mängden av Anomoeoneis exilis, A. se
rians v. brachysira, Eunotia lunaris och Frustulia 
rhomboides v. saxonica. En eller ett par decime
ter nedanför lågvattenlinjen föreföll Tabellaria
kvantiteten avtaga något, medan de övriga 
nämnda diatomeerna fortsatte nedåt åtminstone 
drygt l m under lågvattenlinjen med alltjämt 
bibehållen kvantitativ betydelse, frånsett Fru
stulia rhomboides v. saxonica, vilken successivt 
tilltog märkbart i mängd. 

Långsluttande, starkt exponerade hällar voro 
rikligt bevuxna med Stigonema mamillosum från 
den i aug. 1942 aktuella vattenlinjen till ett 20-
tal centimeter nedanför denna. Tillsammans med 
denna art förekom regelbundet även S. informe, 
S. minutum och från samma nivå Dichothrix 
N ordstediii med en med ökat djup alltmer till
tagande andel i vegetationen. Denna Dichothrix 
dominerade ca 10-15 cm ovanför lågvattenlin
jen1 men ersattes strax därunder till största de
len av Tolypothrix Saviczii. Ca 20 cm under låg
vattenlinjen avtog Tolypothrix-frekvensen och 
minskade efterhand mot djupet, även om denna 
art förekom regelbundet ännu på nivån l m un
der lågvattenlinjen. 

Diatomeerna i samma vegetation represente
rades av de båda Tabellaria-arterna såsom kvanti
tativt mest betydande taxa ned till lågvattenlin
jen, omkring vilken deras maximala förekomst 
koncentrerades. De spelade emellertid en fram-
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trädande roll även den närmaste halvmetern ne
danför lågvattennivån men minskade därefter av
sevärt. A v övriga diatornearter uppträdde blott 
Peronia i nämnvärd mängd från nivån strax 
ovanför lågvattenlinjen. Den närmaste halvme
tern därunder tilltog Pe1·onia-mängden betydligt 
och samtidigt ökade även inslaget av Anomoeo
neis exilis, A. serians v. brachysira, Eunotia lu
naris och Frustulia rhomboides v. saxonica. Mel
lan 0,5 och l m under lågvattenlinjen blev 
Frustulia dominerande diatorne och omkring 1-
metersnivån även dominant i den totala vegeta
tionen, vilken präglades av denna art tillsam
mans med en Lyng by a, liknande bipunctata. 

Exempel l :  Södra delen av sjön, sydvästra stranden, 
måttligt exponerat läge, 10/8 1942. Substrat : Berg
häll, brant sluttande. 

V A T T E N D J U P : 40-50 cm (= 0-10 cm under 
lågvattenlinjen) . 

Mörkt grå- till brunaktigt, tätt lurv av domine
rande Lyngbya sp. och subdominerande Tolypothrix 
Saviczii. Rikligt diatameinslag med Frustulia rhom
boides v. saxonica som kvantitativt viktigaste art och 
därnäst Tabellaria flocculosa v. flocculosa. Övriga ar
ter av nämnvärd men kvantitativt mycket underord
nad betydelse : Anomoeoneis exilis, Eunotia lunaris, 
Pe1·onia He1·ibaudii, Tabellaria quadriseptata. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) 

Aphanothece clathrata 
v. bt·evis 

Dichothrix N ordstedtii 
Gloeocapsa sanguinea 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya s p. ( bipunctata-

likn. ) 
JJferismopedia punctata 
Rhabdoderma Gorskii 
S chizothrix s p. ( Sect. 

Chromosiphon) 
Scytonema figuratum 
Stigonema minutum 
- ocellatum 
Tolypotht·ix Sa'Uiczii 

Binuclearia tatrana 
3ficrospora cfr stagno

rum 

Bulbochaete (ster. ) 
Oedogonium ( ster.) 

Mougeotia ( ster. ) 
Zygnema ( ster. ) 

C osmarium cfr et· enatum 
-- margaritiferum 
- o't'natum 
- suborenatum 
Euastrum ansatum 
-- bidentatum 
- binale 
- denticulatum 
·- elegans 
- montanum 
Penium cylindrus 
Staurastrum anatinum 

v. gmnde 
Tetmemot·us granulatus 

Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- set·ians v. brachysira 
- - - f. thermalis 
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Fig. 24. Korsvattnet. Nordsidan av ön i sjöns centrala del. Där förut landvegetation täckte klippor och block, markeras 

dämningsgränsen av en ofta knivskarp linje mot en nu alldeles kal zon. Vattenytan vid dämningsgränsen ca 3 m  ovanför 

natur1ig extremhögvattenlinje. 3. 7. 1 946. 

Korsvattnet. N orthern side of the island in the centre of the lake. Where land vegetation previously covered rocks and 
boulders, the dammed level is now marked by a very distinct line against an absolutely denuded zone. The water-level 
.at dammed height is approximately 3 metres above the natural extreme high-water mark. 3 .7 .  1946. 

- subtilissima 
Cyclotella kiitzingiana 

v. planetophora 
Gymbella gmcilis 

(hebt·idica J 
- perpusilla 
- ( ventricosa J 
Eunotia arcus 

bidentula 
denticulat a v. f ennica 
( diodonJ 
exigua 

- ,-- v. campacta 
(fabaJ 

- lapponica 
- lunar'is 
- - v. capitata 
- - v. subarcuata. 
- (monodonJ 

- paludosa 
(pectinalis v. minor) 
robusta v. diadema 
(sudeticaJ 
triodon 
valida 

Frustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
M elosira distans 
N avicula lobeliae 
Nitzschia Jonticola 
Peronia H eribaudii 
Pinnularia gibba 
- inte1·rupta 
- ( microstauron J 
- subcapitata v. hilseana 
Stauroneis anceps 
stenopterabia intet:media 

Surirella linearis 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quadriseptata 

Mikrozoer : 
'l'rinema lineare 
Monostyla sp. 
nematod 

Exempel 2: Öns nordsida, starkt exponerad, 11/8 
1942. Substrat : Vertikal granithäll. 

V A T T E N D J U P :  45-50 cm (= ca 5-10 cm under 
lågvattenlinjen ) .  

Rikligt med centimeterlånga tofsar av dominerande 
Tolypothrix Saviczii, delvis insvepta i en ljusgrön 
slöja av Binucleat·ia tatmna (subdominant) .  Riklig 
epifytvegetation av Lyngbya sp. och diatomeer. Bland 
dessa omväxlande dominans av Peronia Heribaudii 
och Tabellaria flocculosa v. flocculosa + T. quadrisep
tata. Dessutom rikligt inslag av Anomoeoneis exilis, 
A. se1·ians v. brachysira, Eunotia lunaris och Ft·ustulia 
rhomboides v. saxonica. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
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Ght·oococcus limneticus 
Gloeocapsa sanguinea 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn. )  
Oscillatoria cfr tenuis 
S chizothrix s p. ( Sect. 

Ghromosiphon) 
Tolypothrix Saviczii 

Binuclearia tatrana 

Bulbochaete ( ster. ) 
O edogonium (ster. ) 

Spirogyra (ster . )  
Zygnema (ster. ) 

Gosmarium impressulum 
Penium polymorphum 
N etrium digitus 

Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 

- set·ians v. brachysira 
- - - f. the'rmalis 
- subtilissima 
Gyclotella kiitzingiana 

v. planetophora 
Gymbella gracilis 
Eunotia lunaris 
- - v. subat·cuata 
- Meisteri 
Frustulia rhomboides 
- - v. saxanie a 
- - - f. undulata 
M elosira distans 
Peronia Heribaudii 
stenopterabia intermedia 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Trinema lineat·e 
nematod 

Exempel 3: Intill lilla skäret N om ön, dess nordsida, 
starkt exponerad, 12/8 1942. Substrat : St_enblock, 
zenityta. 

V A T T E N D J U P :  1,4 m (= ca l m under lågvatten
linjen) . 

Frustulia-gallert med dominerande Frustulia rhom
boides v. saxonica och subdominerande Lyngbya ( bi
punctata-likn., samma art som i Övre Oldsjön) .  Rik
ligt inslag av Tolypothrix Saviczii, mer eller mindre 
inbäddad i denna gallert. Övriga arter av kvantitativ 
betydelse : Anomoeoneis exilis, A. serians v. brachysira 
samt något mindre framträdande : Eunotia lunaris, 
Peronia Heribaudii, Tabellaria flocculosa v. flocculosa 
och T. qttadriseptata; 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn : inom parentes : tveksamt om levand.e in

divid) .  

Ghroococcus limneticus 
- turgidus 
Dichothrix Not·dstedtii 
- sp. 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya s p. ( bipunctata-

likn.)  

- m1tcicola 
M erismopedia glauca · 

Nostoc Kihlmanii 
Oscillatoria cfr tenuis 
S chizothrix s p. ( Sect. 

Ghromosiphon ) 
--- sp. ( lacustris-likn. )  
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Scytonema figuratum 
Stigonema . mamillosum 
Tolypotht·ix 

·
S'aviczii 

Oedogonium (ster. ) 

Zygnema ( ster. ) 

Cosmarium mat·garitife-
rum 

- M·eneghin'ii 
- subcren·atum 
Cylindrocystis Bt·ebissonii 
Euastrum bidentatum 

· - binale 

- denticulatum 
- pectinatum 
N etrium digitus 
Sphaerozosma excavatum 

v. subquadratum 
T etmemorus granulatus 
- laevis 

Achnanthes kryophila 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- serians v. brachysira 
- subtilissima 
Gyclotella kiitzingiana 
- - v. planetophora 
Gymbella gracilis 
- hebridica 

· Eunotia denticulata 
- - (v. fennica) 
- exigua 
-- - v. campacta 
- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. subarcuata 
- (monodon v. maior) 

B .  Labilt substrat 

- pectinalis v. minor 
f. intet·media 

- (triodon) 
Gomphonema longiceps 

v. subclavatum f. gra
cile 

1l::f elosira distans 
N avicula lobeliae 
P erania H Mibaudii 
Pinnularia interrupta 
- - f. minutissima 
- microstaut·on 
- subcapitata v. hilseana 
stenopterabia intermedia 
Surirella linearis 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quadt·iseptata 

Mikrozoer : 

Difflugia oblonga 
Euglypha scutigem 
- strigosa 
Trinema lineat·e 
nematod 

Påväxten på makrofyter - i föreliggande fall 
Marsupella aquatica - inom djupområdet 0-1 
m under lågvattenlinjen utgjordes huvudsakligen 
av samma arter som på stabilt substrat, bortsett 
från cyanofycekrustan och de makroskopiska, 
tofsbildande cyanofyceerna (t. ex. Dichothrix, 
Scytonema, Tolypothrix ) ,  vilka visserligen på
träffades lösliggande i den övriga påväxten men 
endast i undantagsfall fastsittande på levande 
mossor. 

Exempel: Södra delen av SJon, sydvästra stranden, 
måttligt exponerat läge, 10/8 1942. Substrat : Marsu
pella aquatica i riklig mängd på stenblock. 

V A T T E N D J U P : - 70-75 cm (= ca 30-35 cm under 
lågvattenlinjen ) .  

Dominerande Lyngbya ( bipunctata-likn. ) .  Övriga 
arter av nämnvärd men underordnad kvantitativ be
tydelse: Binuclear{a tat·rana, Anomoeoneis exilis, A .  
serians v .  brachysira, Frustulia t·homboides v .  sax�
nica, Peronia Heribaudii samt Tabellat·ia · flocculosa 
v. flocculosa & quadriseptata. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
( Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

di�id) . . . 
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Aphanothece clathrata · 

v. brevis 
Chroococcus minutus 
Gloeocapsa sanguinea 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn.)  
- mucicola 
Oscillatoria cfr tenuis 
Synechococcus maior 
Tolypoth1·ix Saviczii 

Binuclearia tatrana 
Microspora amoena 

Mougeotia (ster. ) 
Spiragym (ster. ) 

Cosmarium Meneghinii 
Cylindrocystis Brebissonii 
Euastrum bidentatum 
N etrium digitus 
Penium polymorphum 
Tetmemorus laevis 

Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- serians v. brachysira 
- subtilissima 
Cyclotella kutzingiana 

v. planetophora 
Gymbella -gracilis 

Eunotia arcus 
-. bidentula 
-- denticulata v. fennica 
- exigua 
- lapponica 
-- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. subarcuata 
- ( monodon v. bidens) 
- - (v. maior )  
-:- pectinalis v .  minor 

f. intermedia 
- robusta v. diadema 
- triodon 
F1·ustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema longiceps 

v. subclavatum f. gra
cile 

Melosira distans 
Navicula lobeliae 
Peronia Heribaudii 
Finnularia gibba 
- interrupta 
- microstauron 
- subcapitata v. hilseana 
stenopterabia inte?·media 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quadriseptaia 

1-3 m under lågvattenlinjen 

Stabilt substrat 

På stabilt substrat inom djupområdet 1-3 m 
under lågvattenlinjen präglades vegetationen av 
Frustulia-Lyngbya-gallerten. 

Artuppsättningen var synbarligen i stort sett 
tämligen likartad inom denna vertikalzon. I dess 
övre del försvann dock Stigonema mamillosum 
och Dichothrix N ordstedtii, medan däremot Toly
pothrix Saviczi·i förekom regelbundet om också 
något sparsammare med ökat vattendjup åtmins
tone till undre gränsen av detta djupområde. 

Frustulia rhomboides v. saxonica uppträdde i 
ofta lika stora kvantiteter som i övre Oldsjön på 
motsvarande nivå. Ä ven den vanliga, bipunctata

liknande Lyngbya-arten spelade emellertid en 
betydande roll . och föreföll få ökad betyd,else i 
vegetationen mot nedre delen av föreliggande 
djupområde. Det var många gånger vanskligt att 

avgöra, vilken av de i gallertmassan ingående 
komponenterna som dominerade, men i regel syn
tes det ha varit Frustulia i den övre hälften av 
djupområdet. Längre ned voro dock Fntsittlia 
och Lyngbya ungefärligen jämnställda i kvanti
tativt avseende. 

övriga diatornearter uppträdde med växlande 
frekvens, men någon avgjord tendens till för
ändrade kvantitetsförhållanden i relation till 
vattendjupet inom föreliggande zon har icke iakt
tagits. De näst Fntstulia rhomboides v. saxonica 
mest framträdande voro Anomoeoneis exilis och 
A. serians v. brachysira. Tabellaria-arterna och 
Peronia hade däremot förlorat avsevärt i bety
delse strax nedanför 1-metersnivån under låg
vattenlinjen. 

Exempel :· Sjöns centrala del, N om ön, 12/8 1942. 
Substrat : stenblock. 

V .A T T E N D J U P :  3 m (= ca 2,60 m under lågvat
tenlinjen) . 

Ft·ustulia-Lyngbya-gallert. Samdominans av Lyng
bya ( bipunctata-likn . ) och Frustulia rhomboides v. 
saxonica. Inslag av Tolypothrix Saviczii. Övriga arter 
av kvantitativ betydelse : Anomoeoneis exilis och A. 
serians v. brachysira. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
( Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

Aphanocapsa delicatis
sima 

Aphanothece clathrata 
v. brevis 

Gomphosphae1·ia lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn.)  
- mucicola 
Merismopedia glauca 
N ostoc K ihlmanii 
Oscillatoria tenuis 
Schizothrix sp. ( lacustris-

likn. ) 
Spirulina sp. 
Stigonema ocellatum 
Synechococcus maiM 
Tolypothrix Saviczii 

S pir o g yra ( ster.) 
Zygnema ( ster.) 

Bambusina Borreri 
Cosmarium impressulum 
-- Meneghinii 

Cylindrocystis Brebissonii 
Euastrum ansatum 
- bidentatum 
� pectinatum 
Hyalotheca dissiliens 
Penium polymorphum 
Spondylosium planu1n 
Tetmemorus granulatus 

Achnanthes austriaca 
- - (v. helvetica) 
- Holstii 
- marginulata 
-- ( minutissima v. cryp-

tocephala) 
( Amphicampa hemicyc-

lus) 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- se1·ians v. brachysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
Cyclotella kiitzingiana 

v. planetopkom · 
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Gymbella ( aspera J 
- gracilis 
- hebridica 
- perpusilla 
- (ventricosaJ 
Eunotia bidentula 
- denticulata 
- - (v. fennica) 
- diadon 
- exigua 
- - v. campacta 
- (fabaJ 
- flexuosa 
- lunaris 
- - v. subarcuata 
-- monodon v. bidens 
- paludosa 
-·- ( pectinalis J 
-- - v. minor f. intM·-

media 
- ( polyglyphis J 
-· p'raerupta 
- - (v. bidens) 
- ( septentrionalis J 
- ( Steineckei J 
- sudetica 
- tenella 
- triodon 
___: valida 
Fragilaria virescens 
Frustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema longiceps 

v. subclavatum f. gra
cile 

JJi elosira distans 
N avicula lobeliae 
N eidium (af fine v. am p hi-· 

rhynchus ) 
- bisulcatum 
Nitzschia angustata 

v. acuta 
Peronia Heribaudii 
Pinnularia gibba 
- (maiorJ 
- ( microstauron J 
- sttbcapitata v. hilseana 
- undulata 
- ( viridis v. sudetica) 
Stauroneis anceps 
- - (f. gracilis ) 
- ( phoenicenteron J 
stenopterabia intermedia 
Surirella (lapponica J 
- linearis 
- - (v. constricta) 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
-- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Cyphoderia margaritacea 
Euglypha acanthophora 
Quadrula symmetrica 
T rinema lineare 
nematod 

3-6 under lågvattenlinjen 

Stabilt substrat 

Vegetationen inom detta djupområde utgjor
des alltjämt i huvudsak av Frustulia-Lyngbya
gallerten med tämligen rik artuppsättning. Fru
stulia rhomboides v. saxonica började emellertid 
nedåt avtaga i mängd i förhållande till Lyngbya 
och synbarligen även absolut, så att Lyngbya 
( bipunctata-likn. ) dominerade klart från nivån 
omkring 5 m under lågvattenlinjen. Förutom 
Lyngbya och Fntstttlia voro i stort sett endast 
Anomoeoneis serians v. brachysira - och i nå
got lägre grad - A. exilis av kvantitativ bety
delse. 

Bland cyanofyceerna hade tydligen Tolypo
thrix Saviczii sin nedergräns i närheten av 3-
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metersnivån och syntes endast sporadiskt nedan
för denna (att döma av de fåtaliga prov, som 
föreligga) . I stället förekom från ca 3 m djup 
under lågvattenlinjen och nedåt en icke utredd 
Lyngbya-art, vilken föreföll att få ökad bety
delse i vegetationen på större djup .  

6-9,5 m under lågvattenlinjen 

Stabilt substrat 

Hur långt ned Frustulia-Lyngbya-gallerten_ 
fortsatte såsom förhärskande vegetationstyp på 
stabilt substrat har icke kunnat fastställas. Sä
kert är emellertid, att Frustulia trädde tillbaka i 
avsevärd grad mellan 6- och 9-metersnivån men 
däremot icke den bipunctata-liknande Lyngbya
arten. Denna och den från 3 -metersnivån upp
trädande Lyngbya-arten gjorde sig starkt gäl
lande i de två djupast belägna proven från sta
bilt substrat (tagna ett 100-tal meter från var
andra) ,  9,5 m under lågvattenlinjen. 

Exempel: Sjöns centrala del, N om ön, 12/8 1942. 
Substrat : stenblock. 

V .A. T T E N D J U P : 9,9 m (= ca 9 ,5 m under lågvat
tenlinjen) . 

Lyngbya-samhälle med dominerande bipunctata
likn. Lyngbya och subdominerande L. sp. Svag dia
tomerepresentation. Talrikast men av kvantitativt ringa 
betydelse i vegetationen : Gymbella gracilis, Frustulia 
rhomboides v. saxonica, Navicula lobeliae och Tabel
laria flocculosa v. flocculosa. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

.A. phanocapsa cfr elachista 
Gloeocapsa sanguinea 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn. ) 
- sp. 
N ost o c K ihlmanii 
Oscillatoria curviceps 
Schizothrix sp. ( lacustris-

likn.) 
Spirulina sp. 
cfr Stigonema (krusta

bildande) 
S'ynechococcus maior 

JJi icrospora am o ena 

Bu,lbochaete (ster . )  
Oedogonium ( ster. ) 

Zygnema ( ster. ) 

Bambusina Borreri 
C osmarium impress!fAtlum 
Euastrum ansatum 
- denticulatum 
Penium polymorphum 

Achnanthes ( austriaca, 
v. helvet'ica) 

- marginulata 
(.A mphicampa kemieye

lus J 
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Anomoeon'eis exilis 
-- - v. lanceolata 
- serians v. brachysim 
- subtilissima 
Cyclotella lciitzingiana 
- - v. planetophora 
Cynzbella gracilis 
-- hebt·idica 
- pet·pusilla 
- ( vent1·icosa) 
Eunotia at·cus 

bidentula 
( denticulata) 
(diodon) 
exigua 

------ (f ab a) 
- lapponica 
- lunaris 
- - v. subarcuata 
- monodon 
- - (v. bidens) 
- ( paludosa) 
-- ( pectinalis) 
� - (v. mino1·) 

- triodon 
Ft·ustulia rhomboides 

v. saxonica 
- - - f. undulata 
Melosira distans 
Navicula lobeliae 
(N eidium bisulcatum) 
(Pinnula'ria micmstau-

't·on) 

- subcapitata v. hilseana 
(Stauroneis anceps) 
stenopterabia intermedia 
Su·tirella linearis 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Euglypha acanthophora 
v. brevispina 

Trinema lineare 
Monostyla sp. 
nematod 

> 9,5 under lågvattenlinjen 

Mjukbotten 

Av vegetationen på större djup än 9,5 m un
der lågvattenlinjen finnas prov endast från 
mjukbotten (findetritusgyttja ) . Ännu så djupt 
som 11 ,5 m under lågvattenlinjen var diatome
floran tämligen lik den på stabilt substrat vid 
9 -metersnivån och däröver. De kvantitativt mest 
betydande voro främst Frustulia rhomboides v. 
saxonica och därnäst Anomoeoneis exilis, A.  se
rians v. brachysira samt N avicula lobe.liae . Domi
nant i vegetationen var åtminstone i ett fall 
Lyngbya ( bipunctata-likn. ) .  

Exempel : Sjöns centrala del, N om ön, 12/8 1942. 
Substrat : Findetritusgyttj a, mo haltig. 

V A T T E N D J U P : 12 m (= ca 11,60 m under låg
vattenlinjen) .  

Detritusrik gallertbeläggning med dominerande 
Lyngbya ( bipunctata-likn.)  och subdominerande Fru
stulia 1·homboides v. saxonica. Övriga arter av nämn
värd kvantitativ betydelse : Anomoeoneis exilis, A .  
sm·ians v. brachysi1·a och N avicula lobeliae. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) 

7 - 557672 N. Quennerstedt 

Lyngbya sp. ( bipunctata-
likn.) 

- sp. 
JJ! erismopedia glauca 
Oscillatoria tenuis 
Schizothtt·ix sp. 

Oedogonittm (ster. ) 

Zygnema ( ster. ) 

Euastrum binale 

Achnanthes aust't·iaca 
v. helvetica 

- (Holstii) 
- cfr lcryophila 
-- marginulata 
- sp. 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- (serians) 
- - v. brachysira 
- subtilissima 
Cyclotella kiitzingiana 

v. planetophora 
Gymbella gracilis 
- hebt·iclica 
- perpusilla 
--- ventricosa 
E unotia (bidentula) 
- ( denticulata) 
- - (v. fennica) 
- ·  exigua 
- - v. campacta 
- (lapponica) 
- lunaris 
- monodon v. b idens 

- paludosa 
- pectinalis v. mino1· 
- (pectinalis v. minor 

f. imp1·essa) 
- - - f. intermedia 
- (polyglyphis) 
- praerupta 
- (tenella) 
- - tt·iodon 
- valida 
Frustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Melosira distans 
N avicula lobeliae 
N eidium (af fine v. amphi-

rhynchus) 
- bisulcatum 
Pinnularia ( gib b a) 
-- maior 
- microstauron 
- subcapitata v. hilseana 
Stauroneis anceps 
- - f. gracilis 
- - f. linearis 
- phoenicenteron 
Stenopterobia intermedia 
Surirella linearis 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- qttadriseptata 

Mikrozoer : 

( Cyphoderia margari-
tacea) 

Difflugia oblonga 
Euglypha ciliata 
1'rinema linea

'
re 

Ett par meter djupare än ovanstående prov 
var dock mjukbottenfloran höggradigt uttunnad. 
Åtskilliga av de i nämnda prov företrädda ar
terna kunde visserligen påträffas till synes le
vande men icke förrän efter långvarigt sökande. 

Maximalt provdjup var 18,5 m .under lågvat
tenlinjen, och även här förekomma enstaka celler 
med innehåll, nämligen förutom ett par Lyngbya
trådar huvudsakligen blott diatomeer, bland 
vilka Eunotia monodon och E. valida voro van
ligast. övriga taxa med till synes oskadat cell
innehåll voro : Achnanthes marginulata, Cyclo
tella kutzingiana v. planetophora, E�unotia mon
odon v. bidens, E. triodon, Melosira distans samt 
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Fig. 25. Korsvattnet. Västra stranden i sjöns södra del. Små buskar av Salix lapponum i förgrunden markera det unge

färliga läget av den naturliga högvattenlinjen. Strax därovanför vidtager fjällhed med dominerande Empetrum hermaphro

ditum. (Deltagare i expeditionen 1 942, fr. v . :  hrr STEN AHLNER, MATS W.lERN, HuGo SJÖRS, OLoF RuNE. )  1 0 . 8 .  1 942.  

Korsvattnet. The western shore at south end. In the foreground small bushes of Salix lapponum, which mark the approxi
mate position of the natural high-water Iine. Immediately above this occurs sub-alpine heath with Empetrum hermaphro
ditum dominating. (Members of the expedition 1 942, from left Messrs. STEN AHLNER, MATs W .lERN, HuGo SJÖRS, OLoF 
RUNE. )  10.8 .  1 942. 

Tabellaria flocculosa v. flocculosa. Tomma skal 
av sådana diatomeer och rhizopoder, som påträf
fades levande på mindre djup, funnos rikligt. 

Sammanfattning 

Den benthiska algvegetationen sådan den var i 
Korsvattnet, innan regleringsföretaget hade ge
nomförts, överensstämde i stor utsträckning med 
övre Oldsjöns. Praktiskt taget alla i Korsvatt
net funna levande diatornearter förekomma även 
i övre Oldsjön, och detsamma gäller dessutom 
en väsentlig del av övriga konstituenter i Kors
vattnets dåvarande mikrovegetation. Samma dia
tometaxa, som voro kvantitativt mest betydande 
i Korsvattnet, äro det även i övre Oldsjön, och 
de visade en liknande tendens i utbredningsför
hållandena. Sålunda hade Tabellar·ia flocculosa 
v. flocculosa & quadriseptata samt Eunotia ltma
ris sin maximala förekomst i närheten av låg
vattenlinjen resp. inom det område, som ekolo-
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giskt motsvarade denna nivå i exponerat läge. 
Peronia H eribaudii, Anomoeoneis exilis och 
Frustulia rhombo·ides v. saxonica voro maximalt 
företrädda från området närmast under före
gående och ned till varierande djup, nämligen 
Peronia till ca l m, Anomoeoneis exilis till ca 3 
m och Frustulia till ca 6-8 m under lågvatten
linjen. 

I jämförelse med motsvarande amplituder i 
Övre Oldsjön uppträdde emellertid dessa arter i 
Korsvattnet maximalt inom en något större del 
av vertikalregistret, vilket synbarligen samman
hänger bl. a. med storleksordningen av vatten
ytans fluktuationer ( vågverkan inberäknad) .  

Bortsett från denna omständighet funnos två 
påtagliga olikheter mellan de båda sjöarnas vege
tation, nämligen dels den att diatomeernas (och 
övriga algers ) nedergränser lågo generellt på 
större djup i Korsvattnet än i övre Oldsjön, dels 
att diatornevegetationen var fattigare i Korsvatt
net. 

Med fattigare diatornevegetation avses här för-
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Fig. 26. Korsvattnet efter uppdämningen. Samma plats som på fig. 25 men kameran här ca 2 1/2 m högre upp. Klippor och 

block renrakade upp till dämningsgränsen, frånsett kvarliggande döda rester av förutvarande fj ällhed med Betula nana 

och Empetrum. 2.8 .  1 948. 

Korsvattnet after completion of damming. The same position as fig. 25 except that the camera viewpoint was 2 .5 metres 
higher. Boulders and rocks denuded up to dammed level, apart from remains of previously existing heath vegetation, 
including Betula nana and Empetrum. 2.8 .  1 948. 

hållandena beträffande såväl totalantalet taxa 
som individmängden av olika taxa på en bestämd 
provyta. Denna olikhet gentemot Övre Oldsjön 
kan visserligen icke preciseras med exakta siffror 
men var likväl iögonenfallande vid analysarbetet. 
I Korsvattnet voro således i regel färre diatome
taxa företrädda i prov, som makroskopiskt voro 
snarlika sådana från motsvarande djupområden 
och substrat i Övre Oldsjön. Dessutom var indi
vidmängden ofta lägre än i Övre Oldsjön av 
sådana diatomeer, som mer eller mindre regel
bundet återkommo på olika djup men som dock 
icke brukade spela någon särskilt framträdande 
kvantitativ roll i någondera av sjöarna. 

Vad den totala diatornefloran i Korsvattnet 
beträffar, kan naturligtvis ingenting sägas med 
säkerhet. Men i det undersökningsmaterial, som 
föreligger och som torde ge en tämligen god ge
nomsnittsbild av sjöns dåvarande diatomeflora, 
har jag förgäves sökt åtskilliga av Övre Oldsjöns 
recenta arter (t .  ex. Achnanthes depressa, A. Le-

vanderi, A. microcephala, Actinella punctata, 
Anomoeoneis decipiens, A. follis, A. zellensis, Ca
loneis ladogensis, C: obtusa, Gymbella lanceolata, 
C. microcephala, Ji'ragilaria constricta, Navicula 
cocconeiformis, N. cryptocephala, N. pupula v .  

rectangularis, N. sctttiformis, Tabellaria binalis ) . 

Vegetationen efter genomförd 
sjöreglering 

Mellan den aktuella vattenytan och upp till 
dämningsgränsen äro stränderna numera prak
tiskt taget fullständigt renrakade. Strandklippor 
och stenblock ligga nakna, och deras ljusgrå berg
arter bilda en skarp kontrast mot det slutna ve
getationstäcket ovanför denna gräns. Korsvatt
nets kärlväxter, mossor och lavar ha dödats och 
försvunnit. 

På de genom vattenståndshöjningen tidvis 
dränkta klipporna likaväl som på de ursprung
ligen och även nu ständigt submergerade söker 
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man förgäves efter något spår av den förutva
rande makroskopiska vegetationen. Endast ett 
ytterst fint, knappt skönjbart ludd, huvudsak
ligen bestående av Tabellaria flocculosa v. floc
culosa & quadriseptata och Bintwlearia, sitter 
på stenytorna OGh på nedspolat eller dränkt Be

tttla nana - ris . . 

Så långt det har varit möjligt att undersöka 
den nuvarande vegetationen på stabilt substrat, 
ned till maximalt ca 2 m djup under den ur
sprungliga lågvattenlinjen, är det Tabellaria och 
Binuclearia, som gemensamt prägla påväxten. 
Inga andra arter uppträda i tillnärmelsevis lik
ilande mängder. 

Av sjöns ursprungliga artuppsättning ha de 

fastsittande cyanofycetofsarna icke kunnat åter
finnas. 

Bland dia top1eerna finnas däremot åtminstone 
en del, kanske flertalet arter kvar av sjöns tidi
gare flora men i ytterligt reducerade kvantite
ter. Vanligast bland dessa (bortsett från Tabel
laria) synes Fntstulia rhomboides v. saxonica 
och Anomoeoneis exilis vara. Ingenstädes har 
dock någon massvegetation eller tendens till så
dan (t. ex. Fntst?.tlia-Lyngbya-gallert) spårats. 

Även pa sedimentbotten är individmängden av 
närvarande arter påtagligt reducerad i jämfö
relse med tidigare förhållanden. 

Efter genomförda regleringsåtgärder har ve
getationen i Korsvattnet blivit enormt utarmad. 

VU O N G E J A U .R E  

M il j öbeskrivning 

L Ä G E. Höjd ö. h. 773 m, areal 0,28 km2, 
största djup 3-4 ( n m. 

Sjön är belägen strax öster om Korsvattnets 
södra hälft, dit den avvattnas. Omgivande vege
tation utgöres huvudsakligen av fjällhed. Ett par 
minimala bestånd av Betula tartuosa finnas i 
närheten av Vuongejaure, som växtgeografiskt 
tillhör den allra översta delen av regio subalpina. 
Stränderna äro i sin helhet blockiga. 

V A T T E N s T Å N D. Vattenståndsamplituden har 

beräknats till ca 25 cm (bortsett från eventuella, 
mycket kortvariga högvattentoppar) .  

Detta värde baserar sig på följande observationer : 
Avloppströskelns läge och utseende och i synnerhet 
fjällhedens nedergräns mot sjön ge värdet för hög
vattenlinjens maximalhöjd. Vidare är det känt, att 
sjöns avlopp icke brukar sina fullständigt, varför 
tröskelhöjden således ger upplysning om extremlåg
vattenlinjens ungefärliga läge. Detta kan dessutom 
med ytterligare skärpa bestämmas med hjälp av den 
lakustrina vegetationen (på stabilt substrat) i analogi 
med exempelvis Övre Oldsjön, där noggranna vatten
ståndsobservationer förelig·ga. Det plötsliga och ofta 

Tab. IV. Vuongejaure. Ytvatten. 

Temp. 
Datum o c 

3/7-46 1 0°,0 
13/7 ··47 l l 0,9 
24/7-47 18° , 7  

pH l l 
5 ,9 

6, 1 
6, 1 

)(18 . 1 06 

6,7 
6,7 
6,8 

Bestämn. av katjoner på filtrerat vatten. 

Determination of kations in filtered water. 
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Surface water. 

Katjoner mg/ l 

Ca l N a l K l Mg l Sr l M n 

0,30 0,65 0 , 12 0 ,22 < 0,00 1 8  < 0,0055 
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Fig. 27 .  Vuongejaure mot NO. Högt vattenstånd. Avloppsbäcken åt vänster ned mot Korsvattnet. Vid utloppet före-· 

komma små buskar av Salix lapponum. F. ö. präglas omgivningarna i huvudsak av fjällhed. Det vita fältet är snö, som 

detta år låg kvar ovanligt länge. 3. 7. 1 946. 
· 

Vuongejaure facing N.E . at high-water level. Drainage beck on left goes down towards Korsvattnet. Small bushes of 
Salix lapponum occur near the outlet, otherwise mostly sub-alpine heath characterizes the area. The white patch consists 
of snow which has persisted longer than usual this year. 3 .7 .  1 946. 

· 

mycket tydliga omslaget i vegetationen, vilket i stort 
sett sammanfaller med låg-vattennivån, utgöres i 
Vuongejaure av den övre gränsen för riklig förekomst 
av Tolypothrix Saviczii liksom för en Lyngbya ( bi
punctata-likn. ) och den övre gränsen för den djup
zon, inom vilken diatomeerna äro individ- och art
rikast företrädda. 

Slutligen har jag haft tillfälle att se sjön en gång 
vid högvatten under en exceptionellt nederbördsrik 
period vid pågående snösmältning (juli 1946) och en 
gång under en exceptionellt torr sommar, då andra 
av Långan-områdets sjöar hade ovanligt lågt vatten
stånd (juli 1947) . 

1" E M P E R A T U R. Temperaturen vid ytan kan 
såsom :framgår av tab. IV växla starkt under en 
kort tid, vilket är naturligt med hänsyn till sjöns 
ringa areal och vattenvolym. 

pH, % 1 8 ,  K A T J O N E R. pH- och lednings:för
mågevärdena skilja sig knappast :från Korsvatt
nets. Katjonkoncentrationen är likaledes av 
samma storleksordning som den i Korsvattnet. 

F i s K .  Sjön saknar eget :fiskbestånd, men åt
minstone ett inplanteringsförsök med röding har 
dock varit lyckat. 

- Kärlväxter och mossor 

De enda makroryter som påträffas äro sub
mersa mossor, Marsupella aq�wtica och Blindia 
acuta, av vilka den förstnämnda är ':anligast. 

Plankton 

Planktonet var vid undersökningstillfällena 
art- och individfattigt och dominerades av Cono-
chilt�s. 

Artsammansättning : 
1 946 1 947 
3/7 13/7 

Cht·oococcus limnetic'US + + 
C oelosphaerium kiitzingianum + + 
Me'rismopedia puncta ta + + 
Nostoc Kihlmanii + + 
Oscilrat01·ia sp. + 

Gloeococcus subarcticus + + 

A 1·th1·odesmus incus + + 
- - f. J oshuae + 
- - v. inclentatus + + 
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Closterium libellula 
Cosmarium contractum v. ellipsoideum 
Euastt·um crassu,m 
- denticulatum 
Micrasterias sol v. m·nata 
Pleurotaenium Ehrenbergii 
Staurastrum pachyrhynchum 
- paradoxum 
- tohopekaligense 
- vet·ticillatum 

Botryococcus B-raunii 

Dinobryon sertularia 

Anomoeoneis serians v. b1·achysira 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa 

Gonachilus unicornis 
K ellicottia longispina 
Keratella cochlearis 
-:- hiemalis 
Lecane sp. 
Polya·rthm vulgaris 

Alonopsis elongata 
Bosmina coregoni obtusi1·ost1·is 
- - - f. arctica 
Holopedium gibberum 
Polyphemus pediculus 

Endiaptomus g'raciloides 

Benthisk algvegetation 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ + 
+ + 

x x 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ + 

Den benthiska algvegetationen visar stora lik
heter med övre Oldsjöns och Korsvattnets (före 
regleringsåtgärderna) och kan närmast betecknas 
·som en pauperiserad upplaga av vegetationen i 
dessa sjöar. 

Ovanför lågvattenlinjen 

I den vanligen endast 10-15 cm breda bården 
mellan de amfibiska skorplavarnas nedergräns 
och lågvattenytan äro stenblocken i stor utsträck
ning mörkbruna eller - efter långvarig sub
mergering - rödaktiga av Gloeocapsa sanguinea 
(liksom ställvis vid Övre Oldsjöns stränder och 
Korsvattnets före regleringen) .  Dessutom före
kommer en i torrt tillstånd svart skorpa, i vått 
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ett fint, svartaktigt ludd, bestående av bl. a. en 
Dichothrix och Schizothrix fuscescens. Strax 
ovanför lågvattenlinjen uppträda även de översta 
individen av Stigonema mamillosum. 

Då denna cyanofycezon är submergerad, kan 
den vara koloniserad av zygnemaler och ett fat
tigt diatorneinslag av övervägande; Tabellaria 
flocculosa v. flocculosa samt enstaka celler av 
Anomoeoneis exilis, A. serians v. brachysira, Fru
stttlia r hamboides v. saxonica m. fl. 

0-1 ,5 m under lågvattenlinjen 

A. Stahilt substrat 

Från lågvattenlinjen och nedåt äro stenbloc
kens ytor bevuxna med talrika, brunaktiga små
tofsar, 1/2-1 cm långa, av vilka Tolypothrix 
Saviczii utgör en väsentlig del. F. ö. ingå här 
Dichothrix N ordstedtii, Scytonema figuratum, 
Stigonema mamillosum och S. ocellatum med va
rierande frekvens. Dessutom äro stenytorna och 
delvis även cyanofycetofsarna täckta av ett gal
lertöverdrag, bildat av bl. a .  Lyngbya sp. ( bi
punctata-liknande) tillsammans med talrika dia
to me er, bland vilka Anomoeoneis exilis, A. se
rians v. brachysira och Frustulia rhomboides v. 
saxonica i stort sett äro kvantitativt viktigast. 
Eventuellt göra sig även zygnemaler starkt gäl
lande i denna vegetation. 

Några säkra nedergränser för de arter, som 
ingå i denna vegetation, ha icke fastställts. Toly
pothrix Saviczii, Stigonema ocellatum och den 
starkt framträdande bipunctata-lika Lyngbya
arten äro emellertid påträffade ända till detta 
områdes nedersta del, 1 ,5 m under lågvattenlin
jen. Stigonema mamillosum är däremot icke fun
nen djupare än 30 cm och Scytonema figuratum 
icke djupare än 50 cm under lågvattenlinjen. 

Bland diatomeerna är Tabellaria flocculosa v. 
flocculosa rikligast företrädd intill lågvattenlin
jen och kan här dominera bland diatomeerna, 
minskar avsevärt i mängd några få centimeter 
längre ned men förekommer dock regelbundet 
åtminstone ned till 1 ,5 m djup. Såsom en an
märkningsvärd motsats till förhållandena i övre 
Oldsjön och Korsvattnet kan nämnas, att T. 
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quadriseptata har påträffats endast med enstaka 
celler i Vuongejaures vegetation. 

Anomoeoneis exilis och A. serians v. brachysira 

uppträda i betydande kvantiteter redan vid låg
vattenlinjen och fortsätta nedåt utan anmärk
ningsvärda variationer i kvantitativt avseende. 

Gymbella gracilis förefaller öka något nedåt 
mot 1-metersnivån och kan där vara ungefär 
j ämnställd med Tabellaria floccttlosa v. floccu
losa. 

Frustulia rhomboides v. saxonica spelar icke 
kvantitativt samma roll i Vuongejaure som i 
övre Oldsjön och Korsvattnet ( före regleringsåt
gärderna) . Den kan visserligen dominera bland 
diatomeerna men icke konsekvent inom hela detta 
djupområde och icke lika suveränt som i de 
nämnda sjöarna, eftersom både Anomoeoneis exi
lis och A. serians v. brachysira synas företrädda 
med en i förhållande till Fntstulia betydligt 
större mängd i Vuongejaure än i dessa sjöar. Ne
danför 1 -metersnivån tenderar Frustulia-kvanti
teten att minska, och det inträffar, att Anomoeo
neis exil is blir dominerande art bland dia tome
erna. 

Tabellaria binalis förekommer i enstaka prov, 
rikligast i ett på l m djup, där denna art på
träffades med ett 30-tal celler förenade till korta 
kedjor. 

Exempel : Nordstranden, 13/7 1947 .. Substrat : Sten
block, zenitytor. 

V A T T E N D J U P : 1,10 (= ca l m under lågvatten
linjen ) .  

Gallertmassa med dominerande Lyngbya ( bipunc
tata-likn . & L. mucicola ) och individrikt diatomein
slag, i vilket Anomoeoneis exilis dominerar och A. 
serians v. brachysim är den därnäst viktigaste kom
ponenten. Övriga arter av nämnvärd men underord
nad kvantitativ betydelse : Gymbella gracilis, F1·ustulia 
'rhomboides v. saxonica och Tabellaria flocculosa v. 

flocculosa. Dessutom enstaka tofsar av Tolypothrix 
Saviczii. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

Ghroococcus limneticus 
Gloeocapsa sanguinea 
Lyngbya s p. ( bipunctata-

likn.) 
- mucicola 
Merismopedia glauca 

-- punctata 
N ostoc l( ihlmanii 
Schizothrix sp. ( Sect. 

Ghromosiphon) 
- sp. ( lacustris-likn. )  
Stigonema minutum 

Synechococcus maior 
Tolypothrix Saviczii 

Binuclearia tatrana 
JJ!icrospora amoena 

Bulbochaete (ster.) 
Oedogonium ( ster. ) 

Zygnema ( ster. ) 

Cosmarium impressulum 
- Meneghinii 
- ornatum 
Euastrum bidentatum 
-- binale 
- crassum 
-- denticulatum 
Hyalotheca dissiliens 
Penium polymorphum 
Staurastrum gmcile 
T etmemm·us laevis 

Achnanthes linearis 
- minutissima 
- - v. c1·yptocephala 
.A.mphicampa hemicyclus 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- serians 
- - v. bmchysi1·a 
- subtilissima 
Cyclotella kutzingiana 

v. planetophom 
Gymbella Cesatii 
-- gmcilis 
- hebridica 
-- perpusilla 
Eunotia bactriana 

B. Labilt substrat 

- denticulata 
- exigua 
- - v. campacta 
- (faba) 
- lapponica 
- lunaris 
- ( monodon v. bidens) 
- paludosa 
-- pectinalis 
- praerupta 
- triodon 
Frustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acuminatum 

v. earonatum 
M elosira distans 
N a.vicula lobelia e 
- sp. 
Nitzschia angustata 

v. acuta 
- fonticola 
Peronia Heribaudii 
Finnularia gibba 
- inten·upta 
- lata 
- ( microstauron) 
-- subcapitata v. hilseana 
stenopterabia intermedia 
Surirella linearis 
Tabellaria binalis 
·- flocculosa v. flocculosa 
- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Euglypha ciliata 
Trinema enchelys 
nematod 

De submersa mossornas påväxt kan i kvalita. 
tivt avseende vara tämligen lik det stabila sub
stratets, om man bortser från de makroskopiska 
cyanofycetofsarna av Dichothrix N ordstedtii, 
Tolypothrix Saviczii och Scytonema figuratum. 
Vegetationen är dock vanligen icke lika riklig på 
mossorna (majoriteten av undersökningsmateria
let utgöres av Marsupella aquatica) . Den på sta
bilt substrat vanliga Lyngbya-arten ingår i en 
gallertbeläggning tillsammans med Frustulia 
rhomboides v. saxonica i synnerhet på stammarna 
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av Marsupella, och denna gallert hyser i stort 
sett samma diatomeer som då den förekommer 
på stenblock. Mossbladen äro däremot huvudsak
ligen bevuxna med Anomoeoneis exilis, Tabellaria 
flocculosa v. flocculosa, eventuellt även Eunotia 
l'unaris, Gomphonema acuminatum v. earonatum 
-och Permtia H eribaudii. Dessutom kunna zygne-

maler förekomma rikligt bland epifyterna, i syn
nerhet inom den översta halvmetern av detta 
djupområde. 

Nedanför 1 ,5-metersnivån vidtager mjukbotten 
på de avsnitt av stranden som undersökts. På 
grund av otillräcklig utrustning kunde icke nå
got prov av sedimenten erhållas. 

S K  U O L K E N JAU R E  

M il j öbeskri vning 

L Ä G E. Höjd ö. h. 786 m, are�l 2,1 km2• 
Skuolkenjaure är den största av sjöar, som 

avvattnas till Korsvattnet, och är belägen på en 
alpin högplatå norr om detta inom lågfjällbältet 
(Du RmTz · 1928 ; 1930 a, s. 356 ; 1930 b, s .  498 ; 
1942 a ;  1942 b, s. 178 ff. ) . Sjöns maximidjup är 
icke känt, men större delen av sjöbäckenet är 
grunt, 2-3 m, med talrika småholmar och upp
stickande block. Vegetationen i omgivningarna 
utgöres till stor del av fjällhed med insprängda 
småytor av snölegevegetation. Stränderna äro 
praktiskt taget helt minerogena och i stor ut
sträckning blockiga. 

S E D I M E N T. sedimenten utgöras enligt LuND
QVIsT ( 1936 b, s. 49 ) av morik resp. moig, limo
nithal tig findetri tusgyttj a. 

V A T T E N S.T Å ND.  Vid det enda tillfälle, som 
sjön besöktes (23/7 1947 ) ,  var vattenståndet syn
barligen lågt. (Detta gäller även andra Långan
sjöar vid samma tid. ) Nedergränsen för Rhizo
carpon geographicum i läläge, vilken i Långan-

· 

sjöarna markerar den ungefärliga högvattenlin
jen (bortsett från dess kortvariga extremvär
den) , var belägen 20-25 cm över den aktuella 
vattenlinjen. På enstaka punkter nådde även 
Empetrum hermaphroditum i den slutna fjäll
hedsvegetationen ne.d till samma nivå över vat
tenytan. 

Extremlågvattenlinjen torde i det närmaste 
sammanfalla med den då aktuella vattenlinjen, 
där en vegetation av tofsbildande cyanofyceer 
med dominerande Tolypothrix Saviczii kom som 
ett tvärt omslag mot överliggande zon med en 
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fattig påväxt, i vilken Gloeocapsa sanguinea spe
lade en framträdande roll. 

Den genomsnittliga, årliga vattenståndsampli
tuden synes alltså av vegetationen att döma vara 
ca 20-25 cm. 

pH, x.1 8 ,  K A T J ON E R. pH, ledningsförmåga och 
katjonkoncentration redovisas i tab. V, av vilken 
framgår att pH-värdet motsvarar exempelvis 
Korsvattnets, medan däremot ledningsförmågan 
är påtagligt lägre. Ca-halten är den lägsta note
rade i vattensystemet och endast i ytterligare 
ett känt fall lika låg (Resemejaure ) .  

F r s K. Sjön saknar fiskbestånd, som inkommit 
på n a turlig väg. 

Kärlväxter och mossor 

Liksom i de flesta andra Långan-sjöarna före
komma submersa mossor, särskilt Marsupella 
aquatica, tämligen vanligt i Skuolkenjaure. Från
sett dessa torde sjöns makrofytvegetation in
skränka sig till sporadiska individ av Eriopho
ntm angustifolium och Sparganium hyperboreum 
på små avsnitt av stranden, t .  ex. i närheten av 
utloppet. 

Plankton 

Planktonet visade vid undersökningstillfället 
stora likheter med exempelvis Vuongejaures. 
Zooplankterna dominerade, och Gonachilus 'ltni
cornis var rikligast företrädda art. Subdominant : 
Polyarthra vulgaris. 

Artsammansättning 23/7 194 7 :  
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Tab. V. Skuolkenjaure. Ytvatten. 

Surface water. 

Temp. 
Datum o c pH xls . 106 

Ca 

"/,c47 1 1 8°,6 1 6,0 l 5 l 0, 1 6 
Bestämn .. av katjoper på filtre.rat vatten. 

Determination of kations in filtered water. 

Coelosphae'rium naegelia
num 

Merismopedia punctata 

Oocystis cfr et·emosphae
ria 

Clostet·ium pronum 
Euastrum elegans 
Micrasterias conferta 
Staurastrum anatinum 

v. curtum 

Dinobryon sociale 
v. americanum 

Collotheca sp. 
Gonachilus unicornis 
K ellicottia longispina 
Lecane sp. 
Monostyla constricta 
Polyarthra dalichoptera 
-- 'temata 
- vulgaris 

Alonopsis elongata 
Bosmina coregoni obtusi-

1·ost1·is f. arctica 

H eterocope saliens 

Benthisk algvegetation 

I den benthiska algvegetationen förekomma 
samma arter som i Vuongejaure och - av stick
proven att döma - i liknande kvantitetsförhål
landen. 

Ovanför lågvattenlinjen 

Stahilt substrat 

Den mörkbruna till rödaktiga zonen av Gloeo

capsa sanguinea på de större stenblocken och på 
hällarna sträckte sig från 10-15 cm över låg
vattenlinjen och ned till denna eller ett par cm 
däröver. Som i andra Långan-sjöar finns i samma 
zon den i torrt tillstånd svarta skorpan av bl . a. 
en Dichothrix och Schizothrix fuscescens. Ome
delbart över lågvattenlinjen i läläge uppträda 
dessutom de översta individen av Stigonema ma
millosum. 

l 
l 

Katjoner mg/ l 

N a l K l Mg l Sr l M n 

0,52 l 0, 16 l 0, 12 l < 0,00 1 8 1 < 0,0055 

0-1 ,5 m under lågvattenlinjen 

A. Stabilt substrat 

Vid den aktuella vattenlinjen ( = den sannö
lika extremlågvattenlinjen) . började en mörkt 
brunaktig vegetation av halvcentimeterstara tof
sar av dominerande Tolypothrix Saviczii, i un
derordnad mängd Scytonema figuratum och Di� 
chothrix N ordstedtii. På dessa cyanofyceer före
kommo en makroskopiskt framträdande, riklig 
påväxt av en (ster. ) Zygnema och långa kedjor 
av Tabellaria flocculosa v. flocculosa. Tämligen 
vanliga voro f. ö. Lyngbya sp. ( bipunctata-lik
nande ) ,  Stigonema mamillos'um, · Bin'twlearia 
tatrana, Bulbochaete samt diatomeerna Anomoeo
neis exilis, Eunotia lunaris och F1rustulia rhom

boides v. saxonica. 
Några centimeter under vattenlinjen ökade 

Lyngbya och Frustulia, medan däremot Tabel
laria avtog i mängd. Denna Lyngbya kom 
fr. o. m. denna nivå att vara en väsentlig, fläck
vis dominerande komponent i vegetationen ned 
till största provdjup, 1,5 m. Bland diatomeerna 
blev samtidigt Frustulia rhomboides v. saxonica 
dominerande art, ehuru ingen gallertmassa lik
nande den i Övre Oldsjön påträffades. Frustulia 
synes i stället vara av samma kvantitativa bety
delse här som i Vuongejaure. 

I artuppsättningen förekommo Scytonema fi
guratum, Stigonema mamillosum och Tolypothr·ix 
Saviczii ned till 1,5 m djup dock med successivt 
minskad betydelse. Från ca 1/2 m djup och nedåt 
påträffades regelbundet Stigonema ocellatum. 

De flesta av de diatomearter, som konstaterats 
i Vuongejaure uppträda även i Skuolkenjaure 
på liknande sätt. Kvantitativt bäst företrädda 
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näst efter Frustulia voro sålunda Anomoeoneis 
exilis, A. serians v. brachysira och Tabellaria floc

culosa v. flocculosa (bortsett från Tabellaria
dominansen närmast vattenlinjen) . Liksom i 
Vuongejaure är däremot T. quadriseptata endast 
sporadisk i de analyserade proven. 

Om övriga diatomeer är föga att tillägga. 
Samtliga tyckas vara av underordnad kvantita
tiv betydelse, även om de flesta ha påträffats 
tämligen regelbundet från lågvattenlinjen ned 
till 1 ,5 m djup. Mellan 0,1 och l m djup ha en
staka, korta kedjor av Tabellaria binalis konsta
terats. 

Exempel : Sjöns östra del, nordstranden, 23/7 1947. 
Substrat : Stort stenblock, sluttande zenityta. 

V A T T E N D J U P : l m (= ca l m under lågvatten
linjen) . 

Dominerande Lyngbya s p. ( bipunctata-likn. )  med 
rikligt inslag av Stigonema ocellatum och enstaka 
Tolypotht·ix Saviczii. Diatomeer individrika med Ft·u
stulia rhomboides v. saxonica som dominant. Övriga 
arter av nämnvärd men ringa kvantitativ betydelse : 
Anomoeoneis exilis, A. serians v. brachysira, Gymbella 
gmcilis. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
( Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

.Aphanothece clathrata 
v. bt·evis 

Chroococcus minutus 
Dichothrix N ordstedtii 
Gloeocapsa sanguinea 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn.)  
- mucicola 
M erismopedia punctata 
N ost o c ]{ ihlmanii 
Schizothrix fuscescens 
S cytonema figuratum 
Stigonema mamillosum 
- mesentericum 
- ocellatum 
Tolypothrix Saviczii 

Binuclearia tatrana 

Bulbochaete (ster. ) 
Oedogonium ( ster. ) 

Mougeotia ( ster. ) 
Zygnema (ster. ) 

Closterium pronum 
Cosmarium Meneghinii 
Euastntm bidentaturn 
- elegans 
Staurastt·um anatinum 

v. curtum 

Achnanthes (Le'llandet·i) 
- linearis 
- minutissima 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- (serians) 
- - v. brachysira 
- subtilissima 
Gymbella gracilis 
- hebridica 
- perpusilla 
- ( ventricosa) 
Eunotia denticulata 
- (diodon) 
- exigua 
-· - - v. campacta 
- lapponica 
-· lunaris 
- - v. subarcuata 
- monodon v. maior 
- paludosa 
- ( pectinalis) 
- praet·upta 
- triodon 

B. Labilt substrat 

Ft·ustuli.a ( rhomboides) 
-- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema cfr longi

ceps v. subclavatum 
f. gracile 

JJ.felosira distans 
N avic�tla lobeliae 
- cfr minima 
(N eidium bisulcatum) 
Peronia Heribaudii 
l'innularia microstauron 
-- subcapitata 
- - v. hilseana 
- ( viridis) 
stenopterabia intermedia 
Synedra amphicephala 
Tabellaria binalis 
- flocculosa v. flocculosa 
-- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Trinema lineat·e 
nematod 

De submersa mossorna hyste i stort sett samma 
artuppsättning som stabilt substrat på motsva
rande vattendjup, dock med den skillnaden att 
de makroskopiska cyanofycetofsarna i regel sak
nades på de friska mossorna, åtminstone ned till 
drygt 1/2 m djup. I flera fall konstaterades emel
lertid Stigonema ocellatttm fastsittande på Mar
supella aquatica mellan l och 1 ,5 m djup. Diato
meerna voro i de undersökta fallen mindre fram
trädande på mossorna än på stabilt substrat. 
Ända ned till 1 ,5 m djup spelade däremot en 
(ster. ) Zygnema en väsentlig roll. 

Material från mjukbotten saknas. 
I den del av sjön, som undersöktes, kunde icke 

något material från större djup än 1 ,5 m erhållas 
av vegetationen på stabilt substrat. 

R E S E M E JA U R E  

Miljöbeskrivning 

L Ä G E. Höjd ö. h. 922 m, areal 0,11 km2• 
Resemejaure, 3 km rakt norr om Korsvattnet, 

.Aqt�
. 
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är en av de högst belägna SJoar, som avvattnas 
till detta. Sjön är till stor del tämligen grund, 
endast ett par, tre meter djup ; maximidjupet är 
dock okänt. 
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Tah. VI. Resemejaure. Ytvatten. 

Surface water. 

Temp. Datum o c 

"/,-4 7 1 1 7°,6 1 
pH 

5,9 l 
><ts • 106 

3,7 
Bestämn. av katjoner på filtrerat vatten. 
Determination of kations in filtered water. 

Ca 

l 0, 1 6  

Terrängen omkring sjön är blockrik, ofta med 
storblackiga anhopningar, omväxlande med poly
gonmark, på vilken fjällhedsfragment eller snö
legekonstituenter bilda den huvudsakliga, blyg
samma vegetationen av mellanalpin prägel. En
ligt Du RIETZ ' ( 1928 etc. ) definition av de al
pina bältena tillhör emellertid Resemejaure låg
fjällbältet. 

S T R Ä N D E R. De helt och hållet miP.erogena 
stränderna äro likaledes i regel stor b lockiga. 

S E D I M E N T. sedimenten utgöras av findetri
tusgyttjor, moiga eller mjäliga, med inslag av 
lirnorrit (LUNDQVIST 1936 b, s. 52 ) .  

V A T T E N STÅN D. Vattenståndet var synbarli
gen extremt lågt vid undersökningstillfället. 
Landvegetationens nedersta gräns, representerad 
av Rhizocarpon geographicum nådde i läläge ned 
till 25 cm över vattenlinjen, de amfibiska skorp
lavarnas nedergräns 10 cm längre ned. Den nor
malt submersa vegetationen förekom även i läläge 
ställvis så högt som 5 cm över vattenytan. BL a. 
påträffades sålunda Stigonema mamillosum i en
staka fall på denna nivå. 

pH, x.1 8 , K A T J O N E R. I vattenkemiskt hänse
ende, nämligen beträffande katjonkoncentratio
nen, står Resemejaure i ungefär samma särklass 
som Skuolkenjaure. Resemejaures vatten har 
dock en ledningsförmåga, som är den lägsta 
funna i någon sjö inom hela vattensystemet. Dess 
pH-värde låg obetydligt under det, som noterats 
vid samma tidpunkt i Vuongejaure och Skuolken
jaure. 

F i s K. Enligt icke kontrollerade uppgifter av 
samer skall röding ( Salmo ·alpinus L. )  före
komma i Resemejaure. 

MAK R O F Y T E R. Huruvida sjön hyser några 

l 
l 

Katjoner mg/ l 

N a l K l Mg l Sr l M n 

0,65 l 0, 12  l 0, 1 2  l < 0,0018 1 < 0,0055 

makrofyter, i så fall endast submersa mossor, är 
okänt. Inga sådana syntes dock till på de under
sökta avsnitten. 

Plankton 

I det enda planktonprovet dominerar Bosmina 
coregoni obtusirostris f. arctica. Fytoplankterna 
utgöra endast en försvinnande liten del. Artsam
mansättning 22/7 1 947 : 

Staurastrum sonthalia
num 

Dinobryon cylindricum 
v. palustt·e 

- sertulat·ia 

Peridinium W illei 

Euchlanis triqt�etm 

Kellicottia longispina 
PolyartMa remata 
- vulgaris 

Bosmina coregoni obtusi
t·ostris f. arctica 

Cyclops scutifM· 
Mixodiaptomus laciniatus 

Benthisk algvegetation 

Stabilt substrat 

Den benthiska algvegetationen (på stabilt sub
strat ) är i jämförelse med de flesta andra 
Långan-sjöarna artfattig och monoton. Domine
rande växtgrupp är cyanofyceer. 

Kring vattenlinjen upp till l dm däröver före
kom ett glest, nästan svart lurv av Dichothrix 

Nordstedtii (dominant) ,  eventuellt dessutom Scy
tonema figuratum och riklig påväxt av en Schizo
thrix ( Sectio Chromosiphon) . Till stor del v oro 
Dichothrix- och Scytonema-trådarna bevuxna 
med Clastidium setigerum. 
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Diatomeer uppträdde här sporadiskt med en
staka celler av Anomoeoneis serians v. brachysira, 
Frustulia rhomboides v. saxonica och :fabellaria 
flocculosa v. flocculosa och tillfälligt dessutom 
ytter liga re en eller annan art. 

Ca 5-10 cm under vattenlinjen blev vegeta
tionen av Dichothrix Nordstedtii tätare, och 
Tolypothrix Sa.viczii började uppträda. 

Dessa arter på träffades ända ned till närmare 
l m djup. Bland dem förekommo även enstaka 
Stigonerna mamillosum, vilken f. ö. också satt på 
blocken · ända upp . till 5 cm över vattenytan. En 
(ster. ) Zygnema ( samma som i Skuolkenjaure n 
var slutligen ställvis kvantitativt betydande. 

Diatomeerna spelade icke i ett enda fall någon 
framträdande roll i vegetationen mellan vatten
linjen och 1 ,30 m djup. Största frekvensen hade 
synbarligen de 3 nämnda taxa av släktena Ano
moeoneis, F,r.ustulia och Tabellaria. Ytterligare 
ett ant�l arter företräddes tämligen oregelbundet 
med enstaka celler. 

Exempel_: . Sjöns {:lÖdra :jlälft, västra stranden, . 22/7 
1947. Substrat : . Stort block, sluttande zenityta. 

V .A T T E N D J U P :  75 cm. 
Makroskopiskt gråaktigt lurv av dominerande 

Sehizothrix sp. med ställvis rikligt inslag av Zygnema 
( ster. ) .  Inströdda småtofsar av Dichothrix Nord
stedtii) Tolypothrix Saviczii och Scytonema figum
tum. Diatomef�ttigt. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
( Artnamn inom paren tes : tveksam t om levande in

divid. )  

Dichotht·ix N Mdstedtii 
Gloeocapsa sanguinea 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn . )  
Pho1·midium sp. 
Schizothrix sp. ( Sect. 

Chromosiphon) 
S cytonema figumturn 

Stigonerna mamillasurn 
- rninutum . 
Synechococcus maior 
Tolypotht·ix Saviczii 

Cosrnarium Meneghinii f. 
Cylindrocystis Brebissonii 
Euastrum binale 

Dinobryon se-rtularia 

Achnanthes sp. 
.A.nomoeoneis se1·ians 

v. brachysim 
-- subtilissima 
Gymbella perpusilla 
Eunotia denticulata 

(lapponic.a J 
- (triodonJ 

Prustulia rhomboides 
v. saxonica 

- - - f. undulata 
llf elosira elistans 
Pe.1·onia H eribaudii 
Finnularia inte·rrupta 

f. minutissima 
Surirella linearis 
Tabellat·ia flocculosa 

v. flocculosa 

Det är natti.rligtvis omöjligt att säkert avgöra, 
vilka arter i mikrovegetationen som helt och hål
let saknas i en . sjö, även i en · sådan av Reseme
janres storlek, men en förteckning över dem, som 
ha påträffats i det analyserade undersöknings..: 
materialet, torde i detta fall kunna ge en viss 
uppfattning orn ' diatomeflorans huvudsakliga: 
sammansättning. (Artnamn inom parentes : tvek..: 
samt om levande individ. )  

.Achnanthes sp. 
.Anomoeoneis se1·ians 

v. brachysira 
-- - - thermalis 
- subtilissima 
Gymbella hebridica 
- perpusilla 
- (ventricosaJ 
Eunotia denticulata 
__:__ ( diadon J 
- exigua 
- lapponica 
- monodon 
- (pectinalis v. minor) 
- tenella 
- (triodonJ 
Frustulia rhomboides 

- - v. sa.xonica 
- - - f. undulata 
M el o sim distans 
- - v. lirata 
(N eidium bisulcatum J 
Pet·onia H eribaudii 
Pinnularia gibba 
- interrupta f. minutis-

sirna 
- subcapitata 
- - v. hilseana 
( stenopterabia intet·-

mediaJ 
Surirella lineat·is 
- - v. const1·icta 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 

Icke i någon annan av vattensystemets sjöar 
har i samma antal prov, 7 st. ,  ett så lågt antal 
arter registrerats inom motsvarande djupområde 
på stabilt substrat. 

B U RVAT T N E T  

Miljöbeskrivning 

L Ä G E. Den nordligaste av Långans stora käll
sjöar, Stora Burvattnet, . 561,1 m ö. h., 8,8 km2, 
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har numera genom regleringsåtgärder fått ge
mensam vattenspegel med Lilla Burvattnet 
( 560,9 m ö. h., 1 ,2  km2) omedelbart söder därom, 
sedan· tröskeln mellan de båda sjöarna fördju-
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Fig. 28. Burvattnet. Sydöstra stranden ( Dievenviken) av Stora Burvattnet. Ny strandlinje nära 4 m ovanför den ursprung

liga. Klipporna och stenblocken kala upp till dämningsgränsen. Vattenlinjen ca 60 cm under denna. 26. 7 .  1 948. 

Burvattnet. South-east shore (Dievenviken) of Stora Burvattnet. New shore-line almost 4 metres above the original. Rocks 
and boulders denuded up to dammed leve l. The water leve l (on the photograph) about 60 centimetres under dammed leve l. 
26 .7 .  1 948. 

pats. Med beteckningen »Burvattnet» avses 
fortsättningen St. och L : a  Burvattnet gemen
samt. 

Burvattnets tillflöden komma huvudsakligen 
från småsjöar belägna ovanför den subalpina 
björkskogsgränsen. Avloppet går söderut till 
Mjölkvattnet. 

De omgivande fjällsluttningarna äro längs 
Burvattnets östsida bevuxna med björkblandad 
granskog, bortsett från ett område med gammal 
tallskog· vid St. Burvattnets sydöstra del (ARN
BORG 1943 ; . 1948,  s. 55, RUNE 1945, s. 14) ; längs 
västsidan dominerar myrvegetation, och skogen 
är här s pli t trad i mindre enheter. A v ve ge ta tio
nen, som direkt påverkades vid uppdämningen, 
·Omfattade 56,58 ha skogsmark och 72 , 11  ha myr. 
Inom det totala dämningsbältets areal var ande
len av myr 51 ra (jfr SJÖRS 1946, s .  11 ) .  

S J Ö B Ä C K E N. Djupförhållandena äro mycket 
ofullständigt kända. Ett största djup av 64 m 
har påträffats av LuNDQVIsT ( 1936 b, s. 47 ) i St. 
Burvattnet. L : a  Burvattnet är dock sannolikt 
betydligt gTundare, där emellertid ett 18-meters
djup har noterats (l. c . ) .  

S ·rR Ä N D E R. De nästan helt och hållet minera-

gena stränderna äro i stor utsträckning blockiga. 
Sand förekommer dock flerstädes. 

S E D I ME N T. sedimenten utgöras huvudsakligen 
av findetritusgyttjor, i vilka mo resp . mjäla och 
ofta limonit ingå i växlande mängd (jfr LuND
QVIsT 1936 b,  s. 47 ) .  I den fossila floran äro Ano
nweoneis exilis, A. ser'ians v. brachysira och Fru
stulia rhomboicles v. saxonica särskilt vanliga dia
tomeer. Dessutom kan i enstaka fall Cyclotella 
kidzingiana v. planetophora. vara numerärt jäm
ställd med eller överlägsen de nämnda arterna. 
[Däremot har jag icke påträffat de av LuND
QVIsT ( op. c . ) uppgivna C. bodanica ( St .  och L : a  
Burvattnet ) och C .  comta ( � : a  Burvattnet ) .  Den 
förra har jag överhuvudtaget icke sett i vatten
systemet, den senare endast i Landösjöns recenta 
vegetation och som fossil långt ned i Övre Old
sjöns sediment. J 

V A T T E N S T Å N D. Vattenståndsobservationer fö
religga från tiden ca 3 månader före den påbör
jade första uppdämningen 1942. Med ledning ay 
dessa värden, satta i relation till den vid under
sökningen (i aug. 1942 ) ännu icke spolierade 
vegetationen, har det varit möjligt att få känne
dom om vattenståndsförhållandena i stora drag. 

Acta Phytogeog1·. Suec. 36 
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Tah. VII. Burvattnet. Pelagiskt ytvatten. 

Surface water. 

Katjoner mg/l 
Trans p.  Färg mot Temp. 

Datum vitskivan o c pH Xls . 106 

l l l l l cm 

l 

24fs-42 l 6,5 l O  
26/7-48 950 mörkgrön 1 1°,3 6,1 9,5 

Kort tid efter det att fångdammen vid L : a  
Burvattnets utlopp stängdes (23/7 1942 ) ,  fingo 
de båda sjöarna gemensam vattenspegel. Vid Ull
dersökningstillfället (24/8 ) nådde vattenytan i 
L : a  Burvattnet ca 30 cm över landvegetationens 
nedergräns (sluten hedvegetation) ,  men hade 
dessförinnan tillfälligt (29/5) nått 80 cm högre. 

I St. Burvattnet gick vattenlinjen ca 10 cm 
över landvegetationens nedergräns (hedvegeta
tion och Parmelia saxatilis i läläge ) .  I samma del 
av sjön gav sig extremlågvattenlinjen till känna 
med en tydligt markerad gräns på 75 cm djup, 
vid vilken en småtofsig cyanofycevegetation av 
bl. a. Scytonema jigu1·atum, Stigonema ocellatunt 
och Tolypothrix Saviczii började. Bortsett från 
tillfälliga extremvärden vid kortvariga högvat
tentoppar var den årliga vattenståndsamplituden 
genomsnittligt ca 65 cm. 

Fältarbetet för den vattenbiologiska undersök
ningen i Burvattnet kom således att verkställas 
först sedan de naturliga förhållandena hade änd
rats till följd av regleringsåtgärder. Lyckligtvis 
voro förändringarna dock icke större än att den 
ursprungliga vegetationen inom det undersökta 
vertikalområdet till väsentlig del fanns kvar, i 
varje fall på stabilt substrat. 

Sedan regleringsarbetet hade genomförts, möj 
liggjordes en vattenståndshöjning till ca 4 m 
( + 1 ,1  m vid tillfällig överdämning) över den 
naturliga högvattenlinjen ( = fjällhedsvegetatio
nens nedergräns) och en sänkning till ca 2 m 
under högvattenlinjen ( = ca 1 ,25 m under låg
vattenlinjen) ,  dvs. en årlig vattenståndsväxling 
av ca 6, maximalt drygt 7 m i vertikalled. 

Sedan 1943 ha de årliga vattenståndsfluktua
tionerna i allmänhet rört sig inom området mel-
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Ca N a K Mg Sr M n 

0,86 0,66 < 0,08 0,23 0,0035 < 0,0055 

lan den ursprungliga lågvattenlinjen till 3-4 m 
däröver. Lägsta vattenstånd inträffa vanligen ti
den februari-april. Vid vårflödet i maj-juni 
stiger vattenytan hastigt, och därefter hålles 
högsta möjliga vattenstånd under hela vegeta
tionsperioden. 

I s. Tidpunkt för isläggning och islossning kan 
angivas exakt endast för enstaka år fr. o. m. 1942 
(fig. 4) . Liksom i de övriga reglerade sjöarna i 
området har enligt olika personer i trakten is
läggningen inträffat »betydligt senare» på året, 
sedan vattenregleringarna genomfördes. 

T R A N s P A R E N s. Transparensen är relativt hög. 
Från tiden före regleringsåtgärderna föreligger 
ett värde i St. Burvattnet, 13,2 m (sol och lugnt) , 
sjöfärg blågrön (LUNDQVIST 1936 b, S. 47 ; see
chiskivans diam. 14 cm) . 

pH, x 1 8 , K A T J O N E R. pH, x1 8 och Ca-halt vi
sade något högre värden än i Övre Oldsjön vid 
samma tid. De av SJöRs (1946, s. 84) anförda 
värdena från tiden för den just påbörjade upp
dämningen, pH 6,4-6,5, x1 8 10-11 · 10-6, tyda 
på att vattnets pH och ledningsförmåga icke ha 
undergått någon avsevärd förändring, sedan re
gleringsåtgärderna blivit genomförda. 

F i s K. Fiskbeståndet utgöres av röding (Salmo 
al pinus L. ) ,  laxöring ( S alm o trutta L.)  och lake 
[Lota lota ( L . ) ] .  

Kärlväxter och mossor 

Makrofytvegetationen var före regleringsin
greppen på det hela taget sparsam och utgjordes 
i huvudsak av submersa växter, främst Isoetes 
lacustris och I. echinospora. Dessutom förekommo 
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Ranunculus reptans och Subular-ia i underordnad 
mängd tillsammans med Isoetes-arterna. Helofyt
vegetationen var inskränkt till blott enstaka, 
glesa småbestånd av E quiseturn fluviatile och 

· C  ar ex rostrat a. 
Submers Polytrichurn gracile påträffades rik

lig i södra delen av St. Burvattnet på 2 .m vat
tendjup liksom enstaka tussar av Marsupella 
aquatica. 

Plankton 

I de båda planktonproven dominera crusta
ceer, medan fytoplankterna äro art- och individ
fattiga. I artlistan markeras den dominerande 
arten med X .  

Artsammansättning : 

Chroococcus limneticus 
N ostoc K ihlmanii 

Chlorangium stento1·inum 
(på Cyclops) 

Asterococcus limneticus 
Elakatothrix gelatinosa 
Gloeococcus suba1·cticus 

Bambusina Borreri 
Closterium K iitzingii 
Hyalotheca dissiliens 
Spondylosium planum. 
Staurast1·um anatinum v. grande 
- gracile 
- lunatum v .  planetonicum 
- Sebaldii v. ornatum 
Xanthidium antilopaeum 

Dinobryon cylindricum 
- se1·tularia 
P eridinium W illei 

Anomoeoneis se1·ians v. bmchysira 
Frustulia rhomboides v. saxonica 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa 

Gonachilus unicornis 
Kellicottia longispina 
Keratella cochlearis 
- hiemalis 
Polyarthra vulgaris 

1 942 1948 
24/8 26/7 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Bosmina coregoni obtusi1·ostris 
- - - f. arctica 
Holopedium gibberum 
Polyphernus pediculus 

Arctodiaptomus laticeps 
Cyclops sctdifer 
Heterocape saliens 

1942 
24/8 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
x 
+ 

Benthisk algvegetation före sjöns 
reglering 

1948 
26/7 

+ 
. + 
+ 
+ 

+ 
x 
+ 

Huvuddelen av undersökningsmaterialet är in
samlad i St. Burvattnets södra del. 

Ovanför lågvattenlinjen 

Stabilt substrat 

Den mörka och vid submersion hala zonen på 
stora stenblock och hällar med Gloeocapsa sangui
nea och Schizothrix fuscescens hade vanligen sin 
övre gräns strax nedanför de amfibiska skorp
lavarna ( t. ex. Jonaspis odora, Lecanora lacus
tris) och sträckte sig i regel ca 20 cm nedåt i 
vertikalled. Därunder vidtog en tät algfilt, i 
huvudsak bildad av Schizothrix sp. (Sect. Chro
rnosiphon) och Scytonerna figuratum och med in
strödda individ av Stigonema mamillosurri. Denna 
vegetation hade varit torrlagd några dagar un
der maj månad samma år. Förutom cyanofy
ceerna utgjorde här Tabellaria flocculosa v. floc
cttlosa den enda arten av nämnvärd betydelse. 

0-1 ,5 m under lågvattenlinjen 

A. Stabilt substrat 

På en vanligen jämn linje började en vegeta
tion av halvcentimeterstora cyanofycetofsar av 
dominerande Dichothrix N ordstedtii, ytterligare 
en Dichothrix-art, Scytonema figuratum och 
Stigonema ocellatum. På och bredvid dessa före
kommo Lyngbya mucicola och L. sp. ( bipttnctata
liknande) .  Tämligen vanliga v oro dessutom 
Stigonema informe och S. minutttm, ställvis även 
Stigonema mamillosum. 

Acta Phytogeog1._ Suec. 36 
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Den närmaste decimetern nedåt var diatome
inslaget av underordnad kvantitativ betydelse 
med Tabellaria flocculosa v. flocculosa som mest 
framträdande art och därnäst Anomoeoneis exilis 
och A. serians v. brachysira. Numerärt nämn
värda voro dessutom Fntstttlia rhomboides v. 
saxonica och P er o nia H eribaudii. 

Andelen av diatomeerna kom emellertid att få 
en nedåt successivt alltmer ökad betydelse, främst 
i form av artrika gallertmassor med dominerande 
Frustulia rh omboides v. saxonica, i vilka även 
de nämnda Lyng b ya-arterna uppträdde. På de 
grovtrådiga cyanofyceerna, vilka höjde sig över 
gallertbeläggningen, voro Anomoeoneis exilis och 
Peronia H eribaudii särskilt vanliga, och E unotia 
l1tnaris saknades sällan. Näst efter Frustulia före
föll Anomoeoneis serians v. brachysira vara kvan
titativt viktigaste diatorne i gallertmassorna. In
dividrika voro dessutom Anomoeoneis subtilis
sima, Cyclotella kutzingiana v. planetophora, 
Gymbella gracilis och N avicula lobeliae. Med syn
barligen tämligen små variationer var diatome
.. ,egetationen likartad från ca 10 cm under låg
vattenlinjen till åtminstone 1 ,5 m därunder. 

De tofsbildande cyanofyceerna voro vanliga 
inom hela detta djupområde, även om Dichothrix 
N ords t edtii, Tolypothrix S aviczii och · Stigonema 
rnamillosttm syn tes minska i frekvens nedanför 
0,5-met�rsnivån under lågvattenlinjen. Samtliga 
av dessa arter påträffades dock ända ned till 1 ,5-
metersnivån. På dessa utgjorde ofta Bin'twlearia 
tatrana och zygnemaler en makroskopiskt märk
bar påväxt. 

Under det lösa gallertöverdraget på stenbloc
ken var en broskig, grön krusta av sannolikt flera 
cyanofycearter vanlig. 

Exempel: St. Burvattnets sydöstra del, 24/8 1942. 
Substrat : stenblock, något sluttande zenityta, expo- · 

nerad mot N. 
V A T T E N D J U P :  1,60 m (= ca 85 cm under låg

vattenlinjen) . 
Gallertbeläggning av dominerande Frustulia rhom

boides v. saxonica och subdominerande Lyngbya sp. 
( bipunctata-likn. ) .  & mucicola. Enstaka tofsar av 
Dichothrix N ordstedtii) Stigonema ocellatum och Toly
pothrix Saviczii . .Anomoeoneis ser·ians v. brachysim 
viktigaste diatome förutom Fru,stulia. Övriga särskilt 
framträdande diatomeer : Anomoeoneis exilis) Euno-
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tia lunat·is) Peronia Heribaudii och Tabellaria floc
culosa v. flocculosa. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
( Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

Aphanothece clathmta 
v. b1·evis 

- nidulans 
Chroococcus limneticus 
-- minutus 
Dichothrix N 01·dstedtii 
- sp.  
Gloeocapsa sanguinea 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn.)  
- mucicola 
Merismopedia glauca 
N ost o c K ihlmanii 
Oscillatoria curviceps 
S'cytonema figuratum 
Schizothrix Bmunii 
- sp. ( lacustris-likn. ) 
Stigonema infot·me 
- mamillasurn 
- minutum 
- ocellatum 
Synechococcus maior 
Tolypothrix Saviczii 

Ankistrodesmus falcatus 

Bimwlearia tatrana 

ll'1 icrospora amoena 

Bulbochaete (ster. ) 
Oedogonium ( ster. ) 

Mougeotia ( ster. ) 
Z y gnema ( s  ter. ) 

Closterium intet·mediwn 
Cosmarium angulosum 

v. conicttm 
-- margaritiferum 
- 111eneghinii 
-- ornatum 
- tetraophthalmum 
Euastrum bidenta.tum 
- elegans 
-- montanum 
N etrium digitus 
Penium cylindt·us 
- polymorphum 
Tetmemo1·us g1·anulatus 

Dinobryon sertularia 

Peridinium Willei 

Achnanthes ( flexella) 
- minutissirna v. crypto-

cephala 
- cfr montana 
Anomoeoneis exilis 
-- - v. lanceolata 
- set·ians v. brachysi-ra 
- - - f . thermalis 
- subtilissima 
- $ellensis 
Cyclotella kiitzingiana 
- - v. planetophora 
Gymbella gracilis 
- hebridica 
- pet·pusilla 
Eunotia arcus 

(bidentula) 
- ( denticulata) 
- diadon 
- exigua v. campacta 
-- lunaris 
-- - v. capitata 
-- - v. subarcuata 
- monodon v. bidens 
-- paludosa 
- pectinalis v. min01· 
- praerHpta 
- triodon 
Fragilaria virescens 
F1�ustulia rhomboides · 

- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acurnina

tnm v. coronatttm 
- longiceps v. subGlava-

tum f. gracile 
Melosira distans 
N avicula lobeliae 
Nitzschia angustata 

v. acuta 
- fonticola 
- hantzschiana 
Peronia H eribaudii 
Pinmtlaria (borealis) 
- gib ba 
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- interrupta 
- maior 
- mesolepta 
- microstauron 
- subcapitata v. hilseana 
- viridis 
Stauroneis anceps 
stenopterabia intermedia 
Surirella linearis 
- - v. constricta 

B. Labilt substrat 

Tabellaria flocculosa 
v. flocculosa 

- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Euglypha C'iliata 
- strigosa 
Quad�rula symmetrica 
Trinema lineare 
nematod 

På mossor (Marsupella aquatica och Polytri

chum gracile ) inom föreliggande djupområde på

träffades- icke några fastsittande cyanofycetof

sar. Förutom Binuclearia tatrana och zygnemaler 

utgjordes påväxten av förhållandevis riklig dia

tornevegetation med Anomoeoneis exilis, Peronia 

H eribaudii och Tabellaria flocculosa v. flocculosa 

som individrikaste taxa. En antydan till Fru

stulia-gallert förekom även. 

1 ,50-2,25 m under lågvattenlinjen 

A. Stabilt substrat 

Frustulia-Lyngbya-gallert var synbarligen do

minerande i mikrovegetationen på stenblockens 

horisontal- och vertikalsidor. Visserligen påträf-· 

fades även inom detta djupområde fastsittande 

en Dichothrix-art, Scytonema figuratum och 

Stigonema ocellatum men endast i låg frekvens, 

och Tolypothrix Saviczii har icke blivit funnen 

här i avgjort primärläge. 
Gallertbeläggningen syntes genomgående vara 

tämligen artrik med diatomeer som dominerande 
växtgrupp. Bland dem spelade Anomoeoneis se
rians v. brachysira en särskilt betydande roll 
näst efter Frustulia rhomboides v. sdxonica, men 
även Tabellaria flocculosa v. flocculosa var över
raskande rikligt företrädd. A v övriga arter före
ko mm o Anomoeoneis exilis, Eunotia lunaris och 
Peronia Heribattdii nästan alltid på de grovtrå
diga cyanofyceerna och på Bulbochaete ; Ano
moeoneis exilis dessutom tämligen vanligt i Fnt

. stulia-gallerten. 

Exempel: St. Burvattnets sydöstra del, 24/8 1942. 
Substrat : Stenblock, zenitytor. 

8 - 557672 N. Quennerstedt 

V A T T E N D J U P : 3 m (= ca 2,25 m under lågvat
tenlinjen) . 

Gallert av dominerande Lyngbya sp. ( bipunctata
likn.) & mucicola och subdominerande Frustulia 
rhomboides v. saxonica. Art- och individrik diatome
uppsättning. Anomoeoneis serians v. brachysira mest 
framträdande art näst efter Frustulia. 

Aphanothece clathrata 
v. brevis 

- nidulans 
Chroococcus limneticus 
-- turgidus 
Dichothrix sp. 
Gloeocapsa sanguinea 
Gloeothece linearis 
H apalosiphon pumilus 
Homeothrix sp. 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn. ) 
- mucicola 
M erismopedia glauca 
- punctata 
N ost o c K ihlmanii 
Oscillatoria Agardhii 
- curviceps 
Schizothrix fuscescens 
S cytonema figuratum 
Stigonema hormaides 
- informe 
- mamillosum 
- minutum 
-- ocellatum 

l( entrosphaera F acciolae 

Binuclearia tatrana 
M icrosP.ora am o ena 

Bulbochaete ( ster. ) 
O edogonium (ster. ) 

Spirogyra (ster.) 
Zygnema ·( ster. ) 

Cosmarium amoenum 
- Blyttii 
- subcrenatum 
Euastrum bidentatum 
- binale 
- elegans 
N etrium digitus 
Penium polymm·phum 
Staumstrum gracile 
T etmemm·us granulatus 

Achnanthes (Holstii) 
- (montana) 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- serians v. brachysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
- (z ellensis) 

Cyclotella kutzingiana 
. v. planetophora 

Gymbella gr:acilis 
- hebridica 
- perpusilla 

Eunotia arcus 
- denticulata v. fennica 
- (diodon) 
- exigua 
- - v. campacta 
- lapponica 
- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. subarcuata 
- (monodon v. bidens) 
- pectinalis v. minor 

f. intermedia 
- prae1·upta 
- tenella 
- valida 

Frustulia �rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonerna ( acumina

tum v. earonatum) 
- longiceps v. subclava-

tum . f. gracile 
M elosira distans 
N avicula lobeliae 
-- radiosa v. tenella 
Nitzschia Jonticola 
P erania H eribaudii 
Finnularia dactylus 
- gibba 
- interrupta 
- maior v. linearis 
- ( microstauron) 
·- subcapitata v. hilseana 

· - viridis v. sudetica 
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stenopterabia intermedia 
Surirella linearis 
Tabella1·ia flocculosa 

v. flocculosa 
- quadriseptata 

B. Labilt substrat 

Mikrozoer : 
Euglypha ciliata 
- strigosd 
Trinema lineare 
nematod 

Enstaka individ av Marsupella aquatica voro 
bevuxna med samma artuppsättning, som påträf
fades på mossor ovanför denna nivå. 

Eftersom icke något prov erhölls från stabilt 
substrat på större djup, är ingenting känt om 
vegetationens nedergränser. 

På mjukbotten påträffades emellertid enstaka 
levande cyanofyceer och diatomeer 20 .m under 
lågvattenlinjen. Huruvida det därvid gällde ve
getation i primärläge, .kan dock icke avgöras med 
säkerhet. 

Burvattnets benthiska algvegetation före de 
genomförda regleringsingreppen visade stora lik
heter med övre Oldsjöns. Beträffande diatome
erna äro samtliga i Burvattnet påträffade taxa 
även kända från Övre Oldsjön. På grund av det 
ofullständiga materialet från Burvattnet ha där
emot åtskilliga av Övre Oldsjöns arter naturligt
vis icke noterats här. Att ett lägre antal" taxa har 
påträffats i Burvattnet, behöver därför icke be
tyda, att vegetationen ( före regleringsåtgär
derna) verkligen var artfattigare här än i Övre 
Qldsjön. Det är i stället sannolikt, att artrikedo
men var tämligen likartad i båda dessa sj öar. 

Vegetationen efter genomförd sjöreglering 

Då en förnyad undersökning av algvegetatio
nen företogs 1948 (huvudsakligen på samma plat
ser i sjön som 1942 ) , återfanns av den ursprung
liga vegetationen på stabilt substrat jngenting 
annat än ett ytterst fint, knappt synligt ludd på 
stenblock och hällar. Mellan den aktuella vatten
linjen och nivån 3 m därunder ( == i närheten av 
den ursprungliga lågvattenlinjen) utgjorde Ta
bellaria flocculosa v. flocculosa dominerande art 
och (i regel ? )  Binuclearia tatrana subdomine
rande. F. ö. påträffades huvudsakligen blott ett 
sparsamt inslag av .enstaka andra arter i denna 
vegetation, t. ex. någon Lyngbya-tråd, Micro
spora pachyderma, Spirogyra, Zygnema, en och 
annan desmidiecell, diatomeerna Anomoeoneis 
exilis, A. serians v. brachysira, A. subtilissima, 
Eunotia triodon, Frustttlia rhomboides v. saxo
nica och Tabellaria qttadriseptata. 

Sjöns kärlväxter, mossor, lavar och tofsformiga 
cyanofyceer ha försvunnit liksom den av Fru
stulia och Lyngbya bildade gallertbeläggningen. 
Den nu till ytterlighet utarmade och enformiga 
vegetationen präglas i huvudsak av ett litet fåtal 
snabbkoloniserande arter, vilka under naturliga 
vattenståndsförhållanden uppträda allmänt på 
såväl labilt som stabilt substrat. 

S T O RA M J Ö L K VA T T N E T  

M il j öbeskrivning 

L Ä G E. Höjd ö. h. 543,3 m, areal 11 ,1  km2• Sjön 
reglerad sedan 1942 ; höjd- och arealvärden avse 
sjön i oskadat skick. 

Den dalgång, vars övre del upptages av Bur
vattnet, fortsätter söderut och bildar Stora 
Mjölkvattnets nästan 11 km långa sjöbäcken. 

Förutom huvudtillflödet från Burvattnet får 
Mjölkvattnet betydande tillskott från närbelägna 
alpina och subalpina sjöar, bl. a. Rödvattnet. 

De branta fjällsluttningarna utefter Mjölkvatt-
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nets östra sida äro till väsentlig del täckta av 
granskog, ställvis med · starkt björkinslag, till 
drygt ett 50-tal meter ovanför sjön. Den mindre 
branta västsidan, där skogsgränsen går betydligt 
lägre, präglas däremot i hög grad av backmyrar, 
mellan vilka små skogsbestånd av i regel domine
rande gran förekomma. Vid sjöns norra del finns 
ett av ÅRNBORG ( 1943, 1948 ) beskrivet område 
med en märklig tallskog och rik myrvegetation, 
närmare undersökt av SJöRs (1943, 1946 ) . 

Vid Mjölkvattnets reglering kom totalt 295,82 
ha av omgivande mark att skadas direkt genom 
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Fig. 29. Mjölkvattnet. Väs

tra stranden i sjöns norra 

del. Uppdämningen påbör

jad. 24.8. 1 942. 

Mjölkvattnet. The western 
shore at the northern end 
of the lake. Damming com
menced. 24.8. 1 942. 

vattenståndshöjning, nämligen 207,32 ha skogs
mark och 88,50 ha myr, utgörande resp. 70 % 
och 30 % av dämningsbältets areal (j fr SJöRs 
1946, s. 11 ) .  

S JÖ B Ä C K E N. Sjöbäckenets största djup är 
sannolikt att finna inom sjöns norra hälft. Det 
av LuNDQVIsT ( 1936 b, s. 48) noterade värdet, 
55 m, är enligt samstämmiga uppgifter av olika 
personer i trakten icke maximidjupet. 

S T R Ä N D E R. Stränderna äro minerogena, i re
gel blockiga. 

S E D I M E NT.  Sedimenten utgöras av mo- resp. 
mjälhaltiga findetritusgyttjor med växlande in
slag av limonit. I deras fossilinnehåll spela bl. a. 
Anomoeoneis serians v. brachysira, Cyclotella 
kutzingiana v. planetophora och Frustulia rhom
boides v. saxonica en framträdande roll. [ Gyclo
tella bodanica, som av LuNDQVIsT (op. c. ) uppges 
dominera i sedimenten »på djupet» , har jag dock 
hittills icke påträffat i vattensystemet. J 

V A T T E N s T Å N D. V a ttenståndso b serva tioner på
börjades samtidigt som i Burvattnet (april 1942 ) . 
Redan vid början av maj samma år gjordes in
grepp på de naturliga vattenståndsförhållan
dena, därigenom att tillflödet från Burvattnet 
då reglerades. Sedan vattenståndet tiden april
maj fluktuerat mellan extremlågvattenlinjen och 
nivån 2,5 m däröver, dvs. upp till drygt l m 
över landvegetationens nedergräns, sjönk det un-

der juni och början av juli åter till nivån 60 cm 
nedanför landvegetationen men steg på nytt där
efter. 

Vid tiden för den första vattenbiologiska un
dersökningen (18-25 aug. 1942 ) stod vattenytan 
vid nivån 60-65 cm ovanför landvegetationens 
nedergräns ( == nedersta individen av Empetrum 
hermaphroditum och Parmelia saxatilis i skyddat 
läge) . Höjdskillnaden mellan den nivå, vid· vil
ken tofsbildande cyanofyceer började prägla 
vegetationen (Dichothrix N ordstedtii, Scytonema 
fig�watum, Tolypothrix S aviczii m. fl. ) ,  dvs. den 
extrema lågvattenlinjen, och nyssnämnda neder
gräns för landvegetationen utgjorde ca 1 ,20 m, 
vilket värde således motsvarade sjöns normala 
vattenståndsamplitud. 

De påbörjade regleringsåtgärderna hade till 
följd, att den vattenbiologiska undersökningen 
icke kunde få den omfattning, som hade varit 
nödvändig för att den ursprungliga vegetationen 
skulle klarläggas i detalj . Men eftersom de fast
sittande makrofyterna och epilithiska algerna till 
väsentlig del alltjämt funnos kvar på ursprung
lig plats, var det dock möjligt att rekonstruera 
huvuddragen av sjöns ursprungliga vegetation. 

Regleringen av Mjölkvattnet innebär en möj
lig vattenståndsväxling av sammanlagt 12,5 m 
höjd, dvs. från ursprunglig lågvattenlinje till 
11,40 m ovanför ursprunglig högvattenlinje ( räk-
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Tah. VIII. Mjölkvattnet. Pelagiskt ytvatten. 

Surface water. 

Katjoner mg/ l 
Trans p. Färg mot Temp. 

Datum vitskivan o c pH xls ·. 1 06 . 

l l l l l cm 

24/s-42 6,5 8 

27/7-48 950 brungrön 14°,3 5,9 9 

1 Bestämn. av katjoner på filtrerat vatten. 
Determination of kations in filtered water. 

nad efter landvegetationens riedergräns) .  Sedan 
1943 synes emellertid lägsta årliga vattenstånd 
vanligen ha legat minst ett par meter ovanför 
den ursprungliga lågvattenlinjen och i regel in� 
träffat tiden februari-april. Efter vårflödet 
april-juni hålles högsta möjliga vattenstånd 
fram till årets sista månader. 

I s. Blott en uppgift om tidpunkten för islägg
ning före regleringsingreppen föreligger, nämli
gen 1/12 1941 ( fig. 4 ) . I jämförelse med Bur
vattnet har isläggningen efter 1942 inträffat nå
got tidigare i Mjölkvattnet under 3 av 4 upp
givna år och samtidigt med Burvattnet l år. Is
lossningen har i de 4 uppgivna fallen fr. o. m. 
1942 inträffat några dagar tidigare än i Bur
vattnet. 

T R A N SP A R E N S. Transparensen är relativt hög. 
LuNDQVISTs värde från 1934 överensstämmer med 
det enda, som här kan redovisas från tiden efter 
1942. 

pH, x1 8, K A T J O N E R. pH-värdet var 1948 nå
got lägre än 1942 ( SJÖRS 1946, s .  84) och av 
samma storleksordning som i övre Oldsjön, led
ningsförmågan 1948 obetydligt högre (L c. ) .  
Ca-halten skilde sig föga från den i Övre Old
sjön, medan Na-värdet låg högre än i övre Old
sjön vid samma tid. Liksom fallet är med Bur
vattnet synas dessa enstaka värden för pH och 
ledningsförmåga indicera, att sjövattnet i detta 
avseende icke har förändrats avsevÄrt, sedan reg
leringså tgär.derna ha genomförts. 

F I s K. Förekommande fiskarter äro röding 
( Salmo alpinus L.) , laxöring (Salmo trutta L. )  
och lake [Lot a lo  ta (L. ) J . 
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Ca N a K Mg Sr M n 

{ 0,76 0,62 < o,o8 0,50 0,0039 < 0,0055 
0,44 0,60 < 0,08 0,48 0,0038 < 0,0055 1 

Kärlväxter och mossor 

Makrofytvegetationen ( 1942) dominerades helt 
av submersa växter, i synnerhet Isoetes lacustris, 
som förekom mellan lågvattenlinjen och drygt 
2,5 m därunder. Enstaka individ av I. echino
spora samt Sparganium angustifolium påträffa
des dessutom, men på grund av vattenståndshöj
ningen iakttogos inga andra normalt submersa 
kärlväxter än något kringdrivande individ av 
Subularia aquatica. 

Mars�tpella aquatica, Blindia acuta, Scapania 
undulata samt Polytrichum gracile förekommo 
på stenblock 1-3 m under lågvattenlinjen. 

Plankton 

I de två föreliggande planktonproven visa zoo
plankterna en star k övervikt, bland vilka H olo
pedium gibberum var dominerande art i provet 
1942, Polyarthra vulgaris 1948. 

Artsammansättning : 
1942 1948 
22/8 27/7 

Ghroococcus limneticus + 
N ostoc K ihlmanii + 
Ghlorangium stentorinum + + 

(på Gyclops) 

Asterococcus limneticus + + 
Elakatothrix gelatinosa + -
Gloeococcus subarcticus + + 
Mougeotia sp. (ster. ) + 
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Closterium K utzingii 
Staurastrum anatinum v. grande 
- gracile 
- lunatum v. planetonicum 

Dinobryon cylindricum 
- pediforme 
- sertularia 
- Stokesii 

Anomoeoneis serians v. brachysira 
Cyclotella kutzingiana v. planetophora 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa 

Gonachilus unicornis 
Kellicottia longispina 
Keratella cochlearis 
- hiemalis 
Monostyla constricta 
Polyarthra rernata 
- vulgaris 

Bosmina coregoni obtusirostris 
- - - f. arctica 
Holopedium gibberurn 
Polyphernus pediculus 
Scapholeberis mucronata 

Arctodiaptomus laticeps 
Cyclops scutifer 
Diaptamus juv. 
Heterocape saliens 

Benthisk algvegetation 

Ovanför lågvattenlinjen 

stabilt substrat 
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Före undersökningstillfället hade sjöns nor
mala vattenståndsrytm rubbats i så hög grad, att 
vegetationen i stor utsträckning hade skadats. 
Detta gällde icke blott konstituenterJ;ta i land
vegetationen närmast ursprunglig högvatten
linje, t. ex. Cladonia rangiferina, Gyrophora 
deusta, Parmelia physodes, P. saxatilis, vilka 
hade dödats, utan även de på stenblock fastsit
tande algerna, som förekommo inom området mel
lan de amfibiska skorplavarnas nedergräns ( ca 
60-75 cm under landvegetationens nedergräns) 
och extremlågvattenlinjen. Den 1 oskadade 
Långan-sjöar vanliga, mörka zonen fanns även i 
Mjölkvattnet, och hyste bl. a. Gloeocapsa sangui-

nea förutom Schizothrix Braunii och S. fusces
_ cens, båda kända från övre Oldsjön, Korsvatt
net och Burvattnet, och vidare Stigonema ma
millosum. Närmare lågvattenlinjen uppträdde 
dessutom bl. a. Dichothrix N ordstedtii samt en
staka individ av Tolypothrix Saviczii och Stigo

nema minutum. I allmänhet föreföllo dessa cyano
fyceer i den höggradigt detritusrika miljön vara 
föga livsdugliga med delvis missfärgat eller upp
löst cellinnehålL 

På de grövsta individen av cyanofyceerna 
förekom en tämligen rik påväxt av Zygnema, 
Mougeotia, Spiroyyra (sterila) ,  Binuclearia ta
trana, Bulbochaete och Oedogonium ( sterila) 
samt ett individfattigt inslag av diatomeer ( Ano
moeoneis cxilis, A. serians v. brachysira, Gym
bella gracilis, Eunotia lunaris, Frustulia rhom
boides v. '

saxonica, Gomphonema gracile, Tabel
laria flocculosa v. flocculosa m. fl. ) ,  bland vilka 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa var bäst före
trädd. 

0-3 m under lågvattenlinjen 

A. Stabilt substrat 

Ca 1,90 m under det aktuella vattenståndet 
och 1 ,20-1,30 m under landvegetationen började 
tofsformiga cyanofyceer uppträda rikligt, och av 
dessa kunde Stigonema informe fläckvis domi
nera. F. ö. voro Dichothrix Nordstedtii, Scyto
nema figuratum och Tolypothri;; Saviczii van
liga. Dessutom förekom Lyngbya ( bipunctata

liknande) ymnigt. 
Dessa cyanofyceer påträffades i växlande fre

kvens åtminstone inom den närmaste metern un
der lågvattenlinjen. Medan de grövre cyanofy
cetofsarna hastigt minskade i betydelse från 
drygt 1/2 m djupare, kom Lyngbya ( bipunctata
likn. & mucicola) att successivt sätta sin prägel 
på vegetationen i allt större utsträckning och 
tycktes uppträda på tämligen oförändrat sätt 
från drygt l m under lågvattenlinjen nedåt så 
långt vegetationen på stabilt substrat kunde un
dersökas. 

Praktiskt taget alla granskade prov voro avse
värt detritushaltiga (humusflockar, mineralpar-

Acta Phytogeogr. Suec. 36 
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tiklar etc. ) och algvegetationen till synes illa
mående. 

Diatomeernas andel i vegetationen var högst 
växlande. I regel förekom icke någon ensam art 
som suverän dominant, t. ex. i likhet med Fru
stulia rhomboides v. saxonica i andra sjöars gal
lertsamhällen, men just av denna art påträffa
des ofta tomma skal, hopade i betydande mängd 
på sådant sätt, att det vittnade om en tidigare 
närvaro av Frustulia i gallertmassor. Den stora 
oregelbundenheten i diatomeernas uppträdande 
liksom den i jämförelse med de andra Långan
sjöarna abnormt höga halten av tomma skal och 
celler med innehållet i upplösningstillstånd ty
der på att den naturliga jämvikten i mikrovege
tationens sammansättning hade rubbats i kata
strofal grad. 

De vanligen kvantitativt bäst företrädda dia
tomeerna voro Anomoeoneis exilis, A. serians v. 

brachysira, Cyclotella kiitzingiana v. planeto
phora, Frustulia rhomboides, F. rhomboides v. 
saxonioo och Tabellaria flocculosa v. flocculosa. 

Exempel : Sjöns nordvästra del, 22/8 1942. Substrat : 
Litet stenblock, zenityta, måttligt exponerad mot SO.  

V A T T E N D J U P :  3 m (= ca 1,1 m under lågvat
'tenlinj en ) . 

Detritusrik på växt av dominerande Lyngbya ( bi
punctata-likn. & mucicola) . Levande diatomeer av un
derordnad kvantitativ betydelse. Frustulia rhomboides 
v .. saxonica rikligast företrädda diatomeart. Tomma 
skal talrika, mest av Frustulia rhomboides v. saxo
nica, dänl.äst Anomoeoneis serians v. brachysira. 

· Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

Aphanothece clathrata 
v. brevis 

Chroococcus limneticus 
- minutus 
Dichothrix N ordstedtii 
- sp. 
Gloeocapsa sanguinea 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn. ) 
- mucicola 
M erismopedia glauca 
N ostoc Kihlmanii 
Oscillatoria curviceps 
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Schizothrix sp. ( lacustt·is-
likn.) 

S cytonema figuratum 
Stigonema informe 
Tolypothrix Sa·viczii 

Binuclearia tatrana 
Microspora amoena 

Bulbochaete ( ster. ) 
Oedogonium ( ster. ) 

111 ougeotia ( ster. ) 
Spirogyra ( ster. ) 
Zygnema ( ster. ) 

Closterium libellula 
v. inte1·medium 

C osmarium Blyttii 
- margat·itiferum 
- Meneghinii 
- tetraophthalmum 
Euastrum bidentaturn 
- binale 
- denticulat1tm 
- montanum 
Hyalotheca dissiliens 
N etrium digitus 
Staurastrum gracile 
T etmemorus granulatus 
Peniurn rnargaritaceurn 
- polym01·phum 

Achnanthes biasolettiana 
- depressa 
- Holstii 
- mat·ginulata 
- minutissima v. crypto-

cephala 
- (montana) 
- sp. 
A nomoeoneis decipiens 
- exilis 
- - v. lanceolata 
- serians v. brachysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
- (zellensis) 
( Caloneis ladogensis 

v. densestriata) 
Cyclotella lcutzingiana 
- - v. planetophora 
Gymbella Cesatii 
- gracilis 
- hebridica 
- perpusilla 

' - ventricosa 
Eunotia bactt·iana 
- denticulata v. fen-

nica 
- (diodon) 
- (elegans) 
- exigua 
- - v. campacta 
- (faba) 
- lapponica 
- lunaris 
- - v . subarcuata 
- (Meisteri) 
- ( monodon v. b idens) 
- - v. maior 
- paludosa 

- (pectinalis v. minor 
f. im pressa) 

-- praerupta 
- ( septentrionalis) 
- tenella 
- triodon 
- valida 
Fragilaria constricta 
- construens 
- virescens v. exigua 
Ft·ustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina

tum v. cot·onatum 
- longiceps v. subclava-

tum f. gracile 
JJ1elosira distans 
- - v. lirata f. lacustris 
N avicul a cari 
- ( cocconei f ormis) 
- lobeliae 
- radiosa v. tenella 
(Neidium affine 

v. amphirhynchus) 
- (bisulcatum) 
Nitzschia angustata 

v. acuta 
- fonticola 
-- hantzschiana 
Peronia Heribaudii 
Finnularia ( dactylus) 
- interrupta 
- lata 
- maior 
- (mesolepta) 
- ( mict·ostauron) 
- subcapitata v. hilseana 
- ( subsolaris) 
- undulata 
- viridis 
- - v. sudetica 
Stauroneis anceps 

f. linearis 
stenopterabia intermedia 
Surirella linearis 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculo.sa 
- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Euglypha strigosa 
f. heterospina 

Quadrula syrnmetrica 
Trinema lineare 
nematoder 
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Fig. 30. Mj ölkvattnet. Ännu efter 6 år kvarstående döda träd vid nordvästra stranden. Vattenytan når mer än 8 1/2 m 
över ursprungligt normalvattenstånd vid motsvarande tid på året men kan höjas ytterligare ett par meter. 27 .7 .  1948. 

Mjölkvattnet, showing dead trees still standing by the N.W. shore 6 years after fig. 29. The water level is more than 8 .5 m 
over the original norm for corresponding time of year, hut can be raised even 2 m higher. 27.7.  1 948. 

B. Labilt substrat 
Isoetcs-individen och de submersa mossorna 

voro i stor utsträckning täckta av detritus. På
växten på dessa var därför vanligen obetydlig. 
Grovtrådiga cyanofyceer påträffades icke i något 
fall, men däremot förekomma de på stabilt sub
strat vanliga Lyngbya-arterna här och där såväl 
på mossor som på Isoetes. 

Av de diatomearter, som alltjämt funnos i epi
fytvegetationen, hade Anomoeoneis exilis, Eu
notia lunaris, Frustulia rhomboides v. saxonica, 
Peronia Heribaudii och Tabellaria flocculosa v. 
flocculosa högsta frekvensen. 

3-6 m under lågvattenlinjen 

Det stabila substratets vegetation på större 
djup än 3 m är okänd, varför inga säkra neder
gränser ha kunnat fastställas. 

Lösliggande mossor inom föreligg·ande djupom
råde voro bevuxna med samma arter som på 
grundare vatten, men eftersom substratets ur
sprung är ovisst, ge dylika prov ingen upplys
ning om förhållandet mellan vegetation och vat
tendjup. 

På sedimentbotten förekomma praktiskt taget 
alla av de på stabilt substrat påträffade diatome
arterna, ehuru de voro företrädda med blott en
staka celler, vilkas innehåll var till synes oska
dat. Åtskilliga av diatomeerna voro dock säker
ligen transporterade dit från annat substrat, 
t. ex. lösliggande Achnanthes- och Gomphonema
arter med gallertstjälk, Eunotia lunaris, Peronia 
H eribaudii etc. Detsamma gällde även sådana 
cyanofyceer som Scytonema figuratum, Stigo
nema informe, S. mamillosum, Tolypothrix Sa
viczii m. fl. 
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Sammanfattning 

I huvudsak syntes Mjölkvattnets benthiska 
algvegetation överensstämnia med Burvattnets. 
Artrikedomen beträffande diatomeerna kan dock 
möjligen ha varit något större i Mjölkvattnet. 

Vegetationen efter genontförd sjöreglering 

Liksom i Burvattnet ·har Mjölkvattnets vege
tation fullkomligt förändrats, sedan sjön blivit 
planenligt reglerad. Makrofyterna äro totalt för
svunna, hällar och stenblock upp till dämnings
gränsen utan makroskopisk vegetation. 

Ännu 6 år efter det att den naturliga årsryt-
. men i vattenståndsfluktuationerna hade utplå

nats och ersatts av revolutionerande växlingar 
mellan ursprunglig lågvattennivå och en abnormt 
uppflyttad högvattenlinje, fanns dock alltjämt 
anmärkningsvärt stora kvantiteter av torv kvar 
i olika delar av sjön åtminstone ned till 6,5 m 
under dämningsgränsen. 

Vid fältarbetet under slutet av juli 1948 stod 

vattenytan ca . 2,5 m under dämningsgränsen. Så 
långt det var möjligt att kontrollera, dvs. till 
4 m vattendjup, förekom på fast substrat i bästa 
fall ett ytterst fint ludd, i vilket vanligen Tabel
laria flocculosa v. flocculosa var dominant. En 
framträdande roll spelade även zygnemaler, sär
skilt en Zygnema ( ster. ) ,  och dessutom Binu
clearia tatrana. På fast substrat inom detta djup
område samt på sedimentbotten 10-15 m under 
vattenytan påträffades f. ö. efter mycket sökande 

. drygt 50 % av den i sjön 1942 funna artupp
sättningen av diatomeer. Men förutom långa ked
jor av Tabellaria flocculosa v. flocculosa förekom 
icke någon diatorneart i betydande mängd utan 
de flesta arterna endast i enstaka · individ. De 
vanligaste voro synbarligen Anomoeoneis exilis, 
Eunotia lunaris, Frustulia rhomboides v. saxo
nica och Peronia Heribaudii, vilka sutto in
strödda i Tabellaria-zygnemal-vegetatione.n både 
på stenblock och på ännu kvarvarande dränkt 
ris av Betula nana etc. 

Trots sjövattnets till synes oförändrade ke
miska egenskaper har vegetationen blivit extremt 
utarmad. 

R Ö DVAT T N E T  

·M iljöbeskrivning 

L Ä G E. Höjd ö. h .  654,2 m, areal 0,49 km2, 
största djup ca 6,5 m. 

Denna subalpina sjö ligger drygt 4 km väster 
om Mjölkvattnet och vid gränsen mellan Långans 
och Kallsjö-områdets vattensystem. Huvudavlop
pet, till en början i nordöstlig riktning, går till 
Mjölkvattnet, men tidvis (vid högvatten) funge
rar dessutom ett avlopp i sydvästlig riktning, 
mot Sösjön i Kallsjö-systemet. 

Sjöns omgivningar präglas av fjällhed, omväx
lande med myryegetation och ställvis fjällbjörk
skog. 

Namnet Rödvattnet kunde tänkas vara av limno
logiskt intresse. Tillfrågade samer ha uppgivit, att 
detta namn vore en direkt översättning av ett lapskt 
»Raffajaure» (som enligt språkexperter är en för
vanskning) .  Ingen kunde dock finna något rimligt 
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motiv för en dylik benämning på sjön. Nyligen med
delade emellertid samen LORENTZ FJELLBERG, Tjou
ren, att sjön ursprungligen hette Råfajaure efter 
»råfa» (= tak på bågstänger) ,  förvaringsplats för 
matvaror etc., som i gamla tider skulle ha stått vid 
sjön. 

S J Ö B Ä C K E N. Sjön är i stort sett tämligen 
grund, 2-3 m, största kända djup 6,5 m. 

S TR Ä N D E R. Dessa äro i huvudsak minerogena 
och i stor utsträckning grusiga. 

S ED IM E N T. sedimenten utgöras av mo- och 
mjälhaltiga findetritusgyttjor med spår av limo
nit. · På åtskilliga ställen ned till ett par meters 
djup förekommer emellertid grus eller sand utan 
täckande gyttjelager. Från vattenlinjen ned till 
åtminstone drygt 2 m djup äro småstenar ofta 
överdragna med en limonit-skorpa 

V A T T E N S T Å N D. Den vanliga, årliga vatten
ståndsamplituden omfattar ca 35-40 cm .,-- av 
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Fig. 3 1 .  Rödvattnet. Östra sidans fj ällsluttning med gles, subalpin björkskog, sedd från liten holme i sjöns centrala dol. 
25.7 .  1 948. 

Rödvattnet. The slope on the east side with sparse sub-alpine growth of Betula tartuosa viewed from small islet in centre 
of lake. 25.7.  1948. 

vegetationen att döma [fj ällhedselementens ne
dergräns resp. den ständigt submersa vegetatio
nens övergräns i läläge (med bl. a. riklig före
komst av Stigonema ocellatum) ] .  

T R A N s P A R E N s. Transparensen är hög men 
icke mätbar (vitskivan väl synlig på sjöns största 
djup) . 

pH. pH-värdet var 1 948 något högre än i de 
vid samma tid undersökta sjöarna i vattensyste
mets övre del. En mätning i aug. 1942 vid stran
den nära huvudavloppet har givit ett så högt 
värde som pH 6,7 (jfr SJÖRS 1946, s. 84) . 

L E DN I N G sF ÖR M Å G A, K A T J O N E R. Specifik 
ledningsförmåga var 1948 något lägre än i övre 

Oldsjön, men katjonhalt av samma storleksord
ning som i denna sjö. 

F i s K. Fiskbeståndet utgöres av laxöring 
(Salmo trutta L. ) .  Det är okänt, om fisken in
kommit med människans hjälp. 

Kärlväxter och mossor 

Makrofytvegetationen utgöres förutom av spar
samt förekommande Carex rostrata, Eriophorum 
angustifolium och Sparganium minimum huvud
sakligen av helt submersa växter, nämligen 
främst Isoetes lacustris mellan lågvattenlinjen 

Tab. IX. Rödvattnet. Ytvatten. 

Surface water. 

Trans p. Färg mot Temp. 
Katjoner mg/l 

Datum 
vitskivan o c pH Xls . 1 06 

l l l l l cm 
Ca N a K Mg Sr M n 

19/s-42 6,7 6 

22f7-48 > 650 (gulgrön) 14°,9 6,2 6,8 0,50 0,46 < o,o8 0,2 1 0,0037 < 0,0055 
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och 3 m djup, bildande täta mattor mellan 0,5 
och 2 m djup. Ställvis och särskilt på grunt vat
ten, 0,5-1,5  m under lågvattenlinjen uppträder 
även I. echinospora dock aldrig i stora, samman
hängande bestånd. 

Submersa mossor, bland vilka märkas Blindia 
acuta och Niarsupella aquatica, äro påträffade 
fastsittande på stenblock ned till l m djup och 
lösliggande i bottenvegetationen åtminstone ned 
till 2 m men ha föga kvantitativ betydelse. 

Plankton 

I det enda planktonprovet dominera crusta
ceer, nämligen H et erocope saliens (do minan t)  
och HOlopedi��m gibberum (subdominant) .  Täm
ligen rikligt företrädd art är dessutom Conochi
lus ��nicornis. Fytoplankterna äro däremot myc
ket sporadiska. Artsammansättning 22/7 1948 : 

Gomphosphaeria lacust't·is 
Merismopedia elegans 
- glauca 

Cecidochlot·is stichogloeae 
(på Gloeococcus) 

Chlorangium stentorinum 
(på Heterocape)  

Asterococcus Zimneticus 
Elakatothrix gelatinosa 

• Gloeococcus subarcticus 

Binuclearia tatrana 
M ic'rospora amoena 

.Arthrodesmus incus 
Sphaerozosma granula

tum 
Staurastrum anatinum 

v. grande 
- arctiscon 
- gracile 
- ophiura 

Botryococcus Braunii 

Rhizocht·ysis sp. 
(i Conochilus-gallert) 

Stylochrysallis parasitica 
( i  gallert av Staurast
rum anatinum 
v. grande) 

Tabellat·ia flocculosa 
v. flocculosa 

C ollotheca s p. 
C onachilus unicornis 
Kellicottia longispina 
Polyarthra remata 
- vulgaris 

Bosmina coregoni obtusi
rostris f. arctica 

Daphnia longispina 
longispina 

Holopedium gibberum 

H eterocope saliens 

Benthisk algvegetation 

Ovanför lågvattenlinjen 

Stabilt substrat 

En 10-15 cm bred, i regel svartaktig eller 
mörkbrun zon mellan de amfibiska lavarnas ne-
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dergräns och lågvattenlinjen är bevuxen med 
bl. a. Schizothrix Braunii & fuscescens, en liten 
Dichothrix-art, Gloeocapsa sanguinea och - i 
omedelbar närhet av lågvattenlinjen - även 
Stigonema mamillosum. Då denna zon är submer
gerad, uppträder vanligen en påväxt av zygne
maler och Tabellaria flocculosa v. flocculosa på 
dessa cyanofyceer. 

0-1 m under lågvattenlinjen 

A. Stabilt substrat 

Lågvattenlinjen synes sammanfalla med övre 
gränsen för en tät cyanofycevegetation med van
ligen rikligt inslag av diatomeer. Av förstnämnda 
växtgrupp märkas dels den i området vanliga 
Lyngbya-arten och L. m'Lwicola, vilka påträffas 
i alla prov av vegetationen på stabilt substrat 
från lågvattenlinjen och nedåt, dels även Dicho
thrix N ordstedtii och Stigonema ocellatum, den 
senare särskilt rikligt på föga exponerade strand
avsnitt och ofta dominerande i vegetationen ned 
till drygt 0,5 m djup. Dessutom förekommer åt
minstone närmast lågvattenlinjen Stigonema ma
millosum, tillfälligt även S. informe. 

På ringa vattendjup finns Batrachospermum 
vagum sparsamt företrädd. 

Redan vid lågvattenlinjen kan en stor del av 
de diatornearter påträffas, vilka uppträda på 
större djup. Kvantitativt bäst företrädd närmast 
lågvattenlinjen synes i regel Tabellaria floccu
losa v. flocculosa vara. Dessutom förekomma här 
även Anomoeoneis serians v. brachysira och Fnt
stulia rhomboides v. saxonica rikligt. 

Några centimeter under lågvattenlinjen kan 
Tabellaria träda tillbaka väsentligt, och domi
nansen bland diatomeerna i stället övertagas av 
Frustulia. Vid undersökningstillfällena ( 1942, 
1948 ) konstaterades i samtliga fall, att Frustulia
dominansen började redan 5-10 cm under låg
vattenlinjen och att denna art vanligen gjorde 
sig starkast gällande bland diatomeerna ned till 
l m djup ( dvs. det djupast belägna provet från 
stabilt substrat) .  

Någon ytterligare diatorneart än de nämnda 
synes icke vara av väsentlig kvantitativ betydelse 
på stabilt substrat. Bland vattensystemets mindre 
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vanliga diatomeer förekommer emellertid Tabel
laria binalis tämligen regelbundet i större delen 
av proven från Rödvattnet. 

Exempel : Sjöns sydöstra del, liten ö, dess nordväst
sida, 25/7 1948. Substrat : Sluttande berghäll, expo
nerad mot NV. 

V A T T E N D J U P :  40-50 cm (= ca 40-50 cm un
der lågvattenlinjen) .  

Lös gallertbeläggning med dominerande Lyngbya 
( bipunctata-likn. )  och subdominerande Frustulia 
rhomboides v. saxoniea. Enstaka tofsar av Stigonema 
oeellatum. övriga arter av föga kvantitativ betydelse, 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

..Aphanotheee stagnina 
Chroocoeeus limnetieus 
Gloeoeapsa sanguinea 
Lyngbya sp. ( bipunetata-

likn.) 
- mueieola 
Merismopedia glauea 
- punetata 
Nostoe Kihlmanii 
Oseillatoria curvieeps 
Phormidium laminosum 
Rhabdode1·ma Gorskii 
Schizothrix sp. ( lacustris-

likn. ) 
Stigonema minutum 
- ocellatum 
Synechocoeeus aerugino-

sus 
Tolypothrix Saviczii 

Binuelearia tatrana 
Microspora amoena 

Bulbochaete (ster . )  
Oedogonium ( ster. ) 

Mougeotia ( ster. ) 
Zygnema ( ster. ) 

Bambusina Borreri 
Closterium intermedium 
Oosmarium Blyttii 
- margaritiferum 
- pseudopyramidatum 
- tetraophthalmum 
Desmidium Swartzii 
Doeidium baculum 
Euastrum bidentatum 
- binale 

- denticulatum 
- insulare 
- peetinatum 
N etrium digitus 
Penium polymorphum 
Pleurotaenium · clavatum 
Staumstrum anatinum 

v. grande 
T etmemorus granulatus 

..Aehnanthes . ( marginu
lata J 

- minutissima v. crypto-
cephala 

..Amphieampa kemieyelus 
Anomoeoneis deeipiens 
- exilis 
- - v. lanceolata 
- serians 
- - v. braehysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
Gymbella gmcilis 
- hebridica 
- perpusilla 
Eunotia bidentula 
- denticulata 
- diadon 
- exigua 
- - v. campacta 
- (faba) 
- lapponica 
- lunaris 
- - v. subareuata 
- monodon 
- paludosa 
- ( paralle la) 
- pectinalis v. minor 
- ( polyglyphis) 

- pmerupta 
- (robusta) 
- - v. diaderna 
- ( sudetier:) 
- tenella 
- t1·iodon 
- valida 
Frustulia rhomboides 
- - v. saxoniea 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina

tum v. earonatum 
- longiceps v. subelava-

tum f. gracile 
M elosira distans 
N avieula coceonei f ormis 
- ( contenta) 
- lobeliae 
- radiosa v. tenella 
N eidium bisuleatum 
.Nitzschia fonticola 
Peronia Heribaudii 
Pinnularia dactylus 
- gibba 
- interrupta 
- (lata) 
- maior 

- - v. linearis 
- mesolepta 
- mierostauron 
- - v. Brebissonii 

f. diminuta 
- subcapitata v. hilseana 
- undulata 
- viridis 
Stauroneis anceps 
- - f. g'raeilis 
- - v. hyalina 
- phoenicenteron 
stenopterabia intermedia 
Su1·i1·ella linearis 
- - v. constrieta 
Tabellaria binalis 
- flocculosa v. floc

culosa 
- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Cyphoderia margaritacea 
Euglypha eiliata 
N ebela earinat a 
'J'rinema enchelys 
- lineare 
Monostyla sp. 

Något prov av vegetationen på stabilt substrat 
på större djup än l m under lågvattenlinjen har 
icke erhållits. 

B. Labilt substrat 

l .  Kärlväxter 

Isoetes lacustris hyser en ofta rik påväxt dels i 
form av en gallertbeläggning, bildad av Fru
stulia rhomboides v. saxonica och Lyngbya, dels 
i form av luftiga skyar av zygnemaler. Gallerten 
kan vara artrik, särskilt med avseende på dia
tomeer, bland vilka Anomoeoneis serians v. bra
c�ysira är kvantitativt starkt framträdande. 

2 .  Mossor 

De submersa mossornas påväxt skiljer sig från 
det stabila substratets huvudsakligen genom en 
fattigare artuppsättning. Detta tycks gälla både 
dia tomeer och cyanofyceer, och de sistnämnda 
äro i allmänhet av mindre kvantitativ betydelse 
i vegetatione.n än på stabilt substrat. De tofsbil
dande cyanofyceerna företrädas i de undersökta 
fallen egentligen blott av en fastsittande art, 
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nämligen Stigonema ocellatum, vilken dock över
raskande nog förefaller vara vanlig på mossorna, 
i synnerhet på deras basaldelar. 

Bland diatomeerna är Frustulia r hamboides _v. 
saxonica i de flesta fall dominerande art. Nära 
lågvattenlinjen kan dock Tabellaria flocculosa 
v. flocculosa ta överhand. Frustulia förekommer 
mest i små gallertklumpar, framför allt på moss
individets stam och i bladvinklarna, och i dessa 
gallertklumpar påträffas huvudmassan av mos
sornas diatomearter, av vilka Anomoeoneis se
rians v. brachysira kan vara subdominerande. På 
de gallertfria delarna sitta vanligen Eunotia lu
naris och Peronia Heribaudii men sällan i nämn
värda kvantiteter. 

3. Mjukbotten 

På mjukbotten ger sig ofta vegetationen makro
skopiskt till känna som en tunn filt, bestående av 
bl. a. lösliggande Stigonema-arter, mest S. ocel
latum, en eller flera Lyngbya- och Schizothrix
arter och ett tämligen rikt diatomeinslag, i vilket 
Frustulia rhomboides v. saxonica dominerar och 
stora Pinnulariae ha högre frekvens än på annat 
substrat. 

1-4,5 m under lågvattenlinjen 

Labilt substrat 

Endast ett fåtal stickprov av vegetationen på 
labilt substrat föreligger från detta djupområde. 

l .  Kärlväxter 

I de två proven av vegetationen på Isoetes 
lacustris, från 1 ,4 resp. 1,8 m djup, finnas icke 
några väsentliga olikheter gentemot Isoetes-på
växten ovanför 1-metersnivån. 

2. Mjukbotten 

Samma diatomearter, som förekomma i den epi
lithiska och e.pifytiska . vegetationen ovanför 1-
metersnivån påträffas även på findetritusgyttja 
ända ned till 4,5 m djup, · dit Frustulia r hamboi
des ·v .  saxonica alltjämt tycks spela den bland 
diatomeerna kvantitativt viktigaste rollen. Emel
lertid förefaller det, som om stora Pinnulariae 
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och möjligen även Amphicampa göra sig något 
mera gällande på mjukbotten mellan l och 2 m 
djup än högre upp. 

A v cyanofyceer finnas enstaka lösa tofsar av 
Stigonema ocellatum ända ned till 4,5 m, men 
sannolikt är den om Lyngbya bipunctata erin
rande arten av större kvantitativ betydelse från 
1-metersnivån och nedåt. 

Sammanfattning 

I jämförelse med andra Långan-sjöar har som 
nämnts Rödvattnets pH visat sig vara obetydligt 
högre än övre Oldsjöns men katjonhalten av 
samma stor leksordning. 

I Rödvattnets mikrovegetation spelar Stigo
nema ocellatum en påtagligt framträdande roll 
och synes ha en relativt något högre frekvens 
än i övre Oldsjön. 

Diatorneflorans sammansättning ger väsentliga 
likheter mellan dessa båda sjöar, och ett större 
undersökningsmaterial än det hittillsvarande från 
Rödvattnet skulle sannolikt resultera i ett ännu 
högre antal gemensamma arter. 

Av de efter hittillsvarande undersökningar 
framträdande olikheterna mellan de båda sjöar
nas mikrovegetation förtjäna följande att näm-:
nas : 

Amphicampa hemicyclus, Anomoeoneis serians, 
Eunotia triodon; Tabeliaria binalis ha högre fre
kvens i Rödvattnet. 

Anomoeoneis exilis, Eunotia lunaris, Peronia 
H eribaudii, Tabellaria quadriseptata ha lägre 
frekvens i Rödvattnet och äro icke på långt när 
av samma kvantitativa betydelse som på motsva
rande substrat och vattendjup i Övre Oldsjön. 

Actinella punctata och Cyclotella kutzingiana 
v. planetophora, vilka kunde väntas förekomma i 
Rödvattnet, ha icke påträffats. Särskilt anmärk
ningsvärt är _det negativa resultatet av sökandet 
efter den i Långan-området annars så vanliga 
Cyclotella-arten.1 

1 Sedan detta skrevs, har ett skal av Cyclotella kut

zingiana v. planetophora påträffats i ett prov från Röd

vattnet. Frågan står emellertid alltjämt öppen, om denna 

art förekommer i sjöns recenta vegetation. 



Sjön 1000 125 

Fig. 32. Sjön 1000 mot N. I 
vegetationen närmast sjön 
bl. a. Eriophorum Scheuch

zeri. 28.7.  1 948. 

Lake 1000 facing N. In
cluded in vegetation nearest 
lake: Eriophorum Scheuch
zeri. 28.7. 1948. 

S J Ö N  l 0 0 0  

JYI il j öbeskrivning 

L Ä G E. Höjd ö. h. l 000 m, areal 0,05 km2• 
Denna lilla sjö, 3,5 km väster om St. Mjölk

vattnet, avrinner till Rödvattnets tidvis funge
rande utlopp mot Kallsjö-systemet och tillhör så
ledes icke Långans vattensystem men får här 
tjäna som ytterligare ett exempel på detta om
rådes högst belägna småsjöar. Den ligger i den 
småkuperade, blockrika terrängen mellan 3 av 
Mjölkvattsfjällens högsta toppar (l 083-1 246 
m) , i vilken marken i stor utsträckning visar 
polygonbildning och vegetationen huvudsakligen 
utgöres av fläckar med fjällhedselement alterne
rande med snölegeytornas växtsamhällen. På 
sankmark intill sjön är Eriophorum Scheuchzeri 
ett framträdande inslag. 

M o R F o L o G I. S j öbäckenet är flackt, och största 
vattendjup torde endast obetydligt överstiga ca 
2 m. Stränderna äro blockiga. 

V A T T E N s T Å N D. Vattenståndet vid undersök
ningstillfället var påfallande lågt och torde i 
stort sett ha sammanfallit med den extrema låg
vattenlinjen. Nedergränsen för Rhizocarpon geo-

graphicum på strandblocken var i läläge ca 20 
cm, för de amfibiska skorplavarna ca 7 cm 
ovanför den aktuella vattenlinjen. översta gräns
läget för den normalt ständig.t submersa vegeta
tionen med bl. a. Stigonema mamillosum och rik

lig diatomepåväxt nådde ett par centimeter över 
vattenytan. 

pH, x1 8, K A T J O N E R. pH och ledningsförmåga 
visade högre värden än i Resemejaure ( 922 m 
ö. h. ) och likaså katjonhalten. 

Fisk saknas i sjön. 
M A K R o F Y T E R. Makrofyter på träffades icke i 

sjön, men det är dock icke osannolikt, att sub
mersa mossor finnas. 

Plankton 

I det enda planktonprovet dominerar Uroglena 
americana. Därnäst äro rotatorierna Gonachilus 
unicornis och J[ ellicottia longispina de vanligaste 
och kvantitativt bäst företrädda arterna. Art
sammansättning 28/7 1948 : 
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Tab. X. Sjön l 000. Ytvatten. 

Surface water. 

Temp. Datum o c pH Xls . 106 
Ca 

"/,-48 1 1 1  ',3 l 6,0 l 5,6 l 0,44 

Gomphosphaeria lacustris 

Gloeococcus subarcticus 

.Ankistrodesmus falcatus 

Euastrum bidentatum 
v. speciosum 

- denticulatum 
Gonatozygon monotae

nium 
Sphaerozosma granula

tum 
StaU'rastrum anatinum 

v. curtum 
- brachiatum 
- dejectum 
- polymorphum v. di-

vergens 

Uroglena ame1·icana 

Peridinium Willei 

Gonachilus unicornis 
K ellicottia longispina 
K emtella cochlearis 
- hiemalis 
Lecane stichaea 
Polyarthra vulgaris 

Alonopsis elongata 
Bosmina coregoni obtusi

rostris f. arctica 
Ghydorus sphaericus 
Polyphemus pediculus 

Gyclops scutifer . 

Benthisk algvegetation 

Ovanför lågvattenlinjen 

Stahilt substrat 

I en ca 8 cm mäktig zon mellan de amfibiska 
skorplavarnas nedergräns och den aktuella vat
tenlinjen ( till l a 2 cm under denna) voro de 
större stenblocken i stor utsträckning mörkbruna 
av Gloeocapsa sanguinea. Dessutom förekom här 
en i torrt tillstånd svart skorpa, i vilken S chizo
thrix fuscescens ingick och ett närmare vatten
linjen alltmer framträdande inslag av Dichothrix 
N ords t edtii. 

Under lågvattenlinjen 

Stabilt substrat 

Dichothrix N ordstedtii blev fläckvis . dominant 
omedelbart under den aktuella vattenlinjen, ställ
vis samdominant med Stigonema mamillosum. 
Samtidigt uppträdde även en Schizothrix ( Sectio 
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Chromosiphon) och en Lyngbya ( bipunctata-lik

nande) ,  vilken f. ö. var bäst företrädd på ± ho
risontella ytor. Denna Lyngbya blev successivt 
dominerande i vegetationen ungefär från 15-20 
cm under vattenytan och nedåt, såväl på vertikal
som horisontalytor. 

Vid. vattenlinjen började diatomeerna göra sig 
starkt gällande i vegetationen. Sålunda voro 
cyanofyceerna rikligt bevuxna med Tabellaria 
flocculosa v. flocculosa. Tillsammans med denna 
förekommo regelbundet Anomoeoneis exilis, Gym
b ella gracilis och Frustulia rhomboides v. saxo
nica, vilka dock fingo nämnvärd kvantitativ be
tydelse först från ca 10 cm djup och nedåt. Lik
som e�empelvis i Skuolkenjaure dominerades 
vegetationen även här på stabilt substrat av 
cyanofyceer ( största provdjup var 90 cm) ,  och 
diatomeerna voro av ungefär samma kvantitativa 
betydelse i förhållande till cyanofyceerna som i 
denna sjö. 

Från vattenlinjen till ca 40 cm djup syntes 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa i regel vara 
dominant bland diatomeerna, på större djup där
emot Fntstulia rhomboides v. saxonica. Av övriga 
arter voro därnäst Anomoeoneis exilis och A. 
serians v. brachysira .rikligast företrädda. 

Exempel : Södra stranden, 28/7 1948. Substrat : Stort 
stenblock, sluttande zenityta. 

V A T T E N D J U P :  60-70 cm. 
Smålurvig vegetation av dominerande Lyngbya sp. 

( bipunctata-likn. ) och inslag av Tolypothrix Saviczii. 
Diatomeer kvantitativt av underordnad betydelse med 
Fr·ustulia rhomboides v. saxonica som dominerande 
art, Anomoeoneis ser·ians v. brachysira som subdomi
nerande. Av övriga arter endast A. exilis och Tabel
laria flocculosa v. flocculosa nämnvärt individrika. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) 
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Aphanothece stagnina 
Chroococcus limneticus 
Dichothrix N ordstedtii 
Gloeocapsa sanguinea 
Lyngbya sp. (bipunctata-

likn. ) 
- mucicola 
Schizothrix sp. (Sect. 

Chromosiphon) 
- sp. (lacustris-likn. )  
Scytonema figuratum 
Tolypothrix Saviczii 

Binuclearia tatrana 
M icrospora am o ena 

Bulbochaete ( ster. ) 
OedogoniUJn ( ster. ) 

Mougeotia ( ster.) 
Zygnema ( ster. ) 

Cosmariurn Blyttii 
Euastntm ansatum 
- bidentatum 
- binale 

- denticulaturn 
- elegans 
Gonatozygon rnono

taeniurn 
Penium polymorphum 
Staurastrurn anatinurn 

v. grande 

Achnanthes (kryophila) 
- (linearis) 
- minutissima v. crypto-

cephala 
- sp. 
Anornoeoneis exilis 
- - v . lanceolata 
- serians v. brachysira 
- - - f. therrnalis 
- subtilissima 
Gymbella gracilis 
- pe1·pusilla 
(Diploneis cfr boldtiana) 
Eunotia exigua 
- - v. campacta 
- lunaris 
- - v. subarcuata 
- (pectinalis v. minor) 

. - - - f. intermedia 
- (robusta) 
- ( sudetica) 
Fragilaria vi1·escens 
Frustulia (r hamboides) 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonerna acumina

tum v. earonatum 
- ( constrictum) 
- longiceps v. subclava-

tum f. gracile 
Melosira distans 
N a vieula (minima) 
-'- lobeliae 
Nitzschia fonticola 

(Peronia Heribaudii) 
Pinnularia (borealis) 
- interrupta f. minutis-

sirna 
- microstauron 
- subcapitata v. hilseana 
( S'tenopterobia in ter

media) 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 

Mikrozoer : 

Euglypha sp. 
Trinema lineare 
nematod 

Material från större vattendjup än 90 cm sak
nas. 

Jämförd med den därnäst högst belägna av de 
undersökta sjöarna ( Resemejaure ) hyser sjön 
1000 en avsevärt rikare vegetation och påminner 
därvidlag kanske närmast om Skuolkenjaure, åt
minstone vad diatomeerna beträffar. 

B E R G S J Ö N 

Miljöbeskrivning 

L Ä G E. Höjd ö. h. 411 m, areal 3,1 km2• 
Strax väster om den punkt, där Långans lopp 

i en skarp kurva ändrar sin sydliga huvudrikt
ning till sydöstlig, är Bergsjön belägen nära vat
tendelaren mellan Långan och Kallsjö-systemet. 
Nederbördsområdet är litet, och den sannolikt 
väsentliga delen av tillflödet kommer från små
sjöar och -tjärnar norr om Bergsjön. Enligt orts
bor rinner nämligen endast tillfälligtvis vatten 
från Långan in i sjön genom dess utlopp, som 
har obetydlig fallhöjd. 

Omgivningarnas vegetation utgöres i huvudsak 
av granskog och betydande myrområden ( i  söder 
och väster) . 

S J Ö B Ä CK E N. Djupförhållandena äro ofull
ständigt kända. östra delen är emellertid täm
ligen grund, maximalt kanske 3--4 m. I västra 
delen har enligt uppgift ett djup på ca 20 m på
träffats. 

S T R Ä N D E R. Stränderna äro till största delen 
minerogena - blockiga men även sandiga. På ett 
avsnitt av södra stranden når dock myr ända 
fram till högvattenlinjen, och strandplanet är 
där dyigt. 

S E D I M E N T. sedimenten i sjöns östra del ut
göras bl. a. av grov- och findetritusgyttjor med 
inslag av limonit. På l m djup förekommer pen
ningmalm. 

V A T T E N S TÅ N D. Att döma av vegetationens 
zonering synes den genomsnittliga, årliga vatten
ståndsamplituden vara ca 75 cm. Vattenståndet 
vid undersökningstillfället var extremt lågt, ca 
80 cm under nedergränsen för de äkta landväx
terna (ängselement och bladlavar, t. ex. Parmelia 
saxatilis) .  Den normalt submersa vegetationen 
nådde i läläge upp till ca 5 cm över vattenytan 
( i  denna vegetation märktes bl. a. Stigonema ma
millosum och Frustulia-Lyngbya-gallert, detri
tusrik och delvis förstörd) . 

pH, x1 8, K A T J O N E R. pH- och ledningsförmåge-
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Tah. XI. Bergsjön. Ytvatten. 

Surface water. 

Temp. 
Datum o c 

"/,-47 1 w,o l 
pH 

6,2 l 
)(18 . 1 06 

9,8 

Bestämn. av katjoner på filtrerat vatt.en. 
Determination of kations in filtered water. 

Ca 

l 0,38 

värdena lågo något högre än motsvarande i övre 
Oldsjön vid samma tid, likaså kalciumhalten. 
Natriumhalten var betydligt högre än i de övriga 
sjöarna uppströms Yttre Oldsjön. [I en tidigare 
publikation ( QuENNERSTEDT 1949, s. 84) är samma 
pH-värde »korrigerat för saltfel» och därför an
givet till 6,4. J 

Transparensmätning omöjliggjordes av storm 
vid . undersökningstillfället. Siktdjupet är dock 
utan tvivel lägre än i övre Oldsjön. 

F r s K. Fiskbeståndet utgöres av röding (Salmo 
alpinus L. ) ,  laxöring (Salmo trutta L. ) och lake 
[Lota lota (L . )  J .  

Kärlväxter 

Makrofytvegetationen är endast fragmenta
riskt känd. Hela utloppet är emellertid praktiskt 
taget igenvuxet av E quisetum fluviatile, här och 
där uppblandad med kraftiga bestånd av Carex 
rostrata. Förutom dessa arter förekomma föl
jande i sjöns östra del : Isoetes lacustris ( rikligt) ,  
I. echinospora (vanlig) ,  Sparganium angustifo
littm, Juncus bulbosus, J. filiformis, Ranunculus 
peltatus, R. repfans (vanlig) , Subularia aquatica 
(vanlig) ,  Myriophyllttm alterniflorum, Hippuris 
vulgaris, Lobelia dartmanna ( rikligt) .  

Plankton 

Ett planktonprov, taget tämligen nära stran
den i sjöns östra del, är betydligt art- och indi
vidrikare än vad fallet är i sjöarna högre upp i 
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vattensystemet. Zooplankterna dominera, . sanno
likt med någon övervikt för Gonachilus unicornis. 
F. ö. ingår en betydande mängd utsvämmade, 
benthiska organismer i provet. Artsammansätt
ning 26/7 194 7 :  

Anabaena flos-aquae 
Chroococcus limneticus 
Coelosphaerium naegelia-

num 
Gomphosphae'ria aponina 
- lacustris 
M erismopedia elegans 
- glauca 
- punctata 
N ostoc K ihlmanii 
Oscillatoria lacustris 

Chlorangium stentorinum 
(på Cyclops) 

Eudorina elegans 

Asterococcus limneticus 
Elakatothrix gelatinosa 
Gloeococcus subarcticus 

A nkistrodesmus f alcatus 

Arthrodesmus incus 
- - v. indentatus 
- quiriferus 
Bambusina Borreri 
Closterium K utzingii 
Cosmarium botrytis 
-- contractum v. ellipso

ideum 
- depressum v. ackond-

rum 
- margaritatum 
Desmidium Swartzii 
Euastrum humerosum 

v. evolutum 

- ve'rrucosum 
H yalotheca dissiliens 
- mucosa 
]!icrasterias conferta 
- tt·uncata 
N etrium digitus v. N ae-

gelii 
Pleurotaenium clavatum 
- Ehrenbergii 
Spondylosium planum 
Staurastrum anatinum 
- - v. denticulatum 
- - v. longibrachiat�tm 
- arctiscon 
- brachiatum 
- furcatum 
- furcigerum 
- lunatum v. planetoni-

cum 
- polymorphum 
- tohopekaligense 
- verticillatum 
Xanthidium antilopaeum 
- armatum 

Botryococcus Braunii 

Dinobryon sertularia 
- Stokesii 
M allomonas eaudata 

Peridinium Willei 

Anomoeoneis exilis 
- serians v. brachysira 
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Fig. 33. Bergsjön, från sydöstra stranden. Lågvatten. Isoetes lacustris och I. echinospora, Ranunculus reptans, Subularia 

aquatica och Lobelia dartmanna äro . här vanliga och stå nu delvis torrlagda. 26.7 .  1 94 7. 

Bergsjön, view from south-east shore at low water. Isoetes lacustris and J. echinospora, Ranunculus reptans, Subularia 
aquatica and Lobelia dortmanna are common, and here now partly out of water. 26.7 .  1 947. 

Frustulia rhomboides 
v. saxonica 

Tabellaria flocculosa 
v. flocculosa 

C onachilus unicornis 
Kellicottia longispina 
K emtella cochlearis 
Polyarthra vulga1·is 
Trichoce'rca bid·ens 

Acmpe1·us ha'rpae 
Alona guttata tuberculata 
Alonella nana 

Bosmina c01·egoni obtusi
'rost?·is 

Diaphanosoma brachiu
rum 

llolopedium gibberum 
Polyphemus pediculus 

Acanthodiaptomus denti-
cornis 

.A rctodiaptomus laticeps 
Cyclops sctttifer · 
Eudiaptomus gracilaides 
1l eterocope saliens 

Benthisk algvegetation 

Ovanför den aktuella . lågvattenlinjen 

Stabilt substrat 

Nedanstående avser förhållandena vid nord
stranden . i sjöns östra del. 

9 - 557672 N. Quennerstedt 

Mellan de amfibiska skorplavarnas nedergräns 
och vattenytan voro hällar och större stenblock 
klädda av ett mörkt, i fuktigt tillstånd mycket 
halt överdrag, i vilket en Schizothrix-art ( Sectio 
Chromosiphon) spelade en betydande roll tillsam
mans med Gloeocapsa sanguinea. 

Några centimeter ovanför vattenytan började 
dock ett tämligen regelbundet inslag av Stigo
nema mamillosttrn och en liten Dichothrix samt 
en nedåt alltmer framträdande beläggning av 
Lyngbya ( bipunctata-liknande & m"'wicola ) till
sammans med Frustulia rhornboides v. saxonica. 

Denna Frustttlia-Lyngbya-vegetation var emel
lertid delvis destruerad ; dess gallertmassa var 
rik på detritus och döda eller döende celler. Det 
är tydligt, att vattenståndet var sjunkande och 
vid undersökningstillfället nådde lägre än näst
föregående vegetationsperiods extremlågvatten
linje. 
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0-50 cm under den aktuella 

(låg)vattenlinjen 

A. Stabilt substrat 

I vattenlinjen tillkom utöver ovannämnda ar
ter dessutom Stigonema ocellatum, zygnemaler 
(Spirogyra och Zygnema) och långa kedjor av 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa. Ungefär sam
tidigt upphörde eller minskade avsevärt Gloeo
capsa sanguinea. 

Några centimeter djupare var fläckvis Stigo
nema ocellatum dominerande, men där denna 
saknades, behärskades vegetationen i stället av 
Lyngbya ( bipunctata-likn. & mucicola) tillsam
mans med Frustulia rhomboides v. saxonica i en 
gallertmassa av åtminstone samma mäktighet 
som i övre Oldsjön och dessutom sannolikt van
ligen mera artrik. 

Stigonema mamillosum spelade en mycket un
derordnad roll under 5 em djup, och S. ocellatum 
föreföll avtaga väsentligt i mängd omkr. 15-
20 cm under vattenlinjen. 

Dominerande diatorne inom detta djupområde 
syntes alltså Frustulia rhomboides v. saxonica 
vara, möjligen dock här och där överträffad av 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa vid vattenlin
jen. Tabellaria avtog snabbt i mängd de när
maste 5-10 cm under ytan men var dock indi
vidrik i proven ned till 50 cm djup. övriga dia
tomearter av nämnvärd kvantitativ betydelse 
inom detta djupområde voro Anomoeoneis se
rians v. brachysira (i Frustulia-gallerten) ,  A. 
exilis och Peronia Heribaudii (mest som epifyter 
på algtrådar ) . 

I ett par prov ha enstaka Actinella punctata 
och Tabellaria binalis påträffats. 

Exempel: Sjöns östra del, nordstranden, måttligt ex
ponerat, 26/7 1947. Substrat : Stort stenblock, slut
tande zenityta. 

V A T T E N D J U P : 40-50 cm. 
Gallertbeläggning av samdominerande Frustulia 

rhomboides v. saxonica och Lyngbya (bipunctata-likn. 
& mucicola) , enstaka småtofsar av Stigonema ocel
latum) obetydligt inslag av Tolypothrix Saviczii. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) 
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.Anabaena flos-aquae 
.Aphanocapsa delicatis

sima 
.Aphanothece clathrata 

v. brevis 
- stagnina 
Chroococcus limneticus 
- minutus 
- turgidus 
Dactylococcopsis Smithii 
Dichothrix sp. 
Gloeocapsa sanguinea 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn. ) 
- mucicola 
Jtierismopedia glauca 
- punctata 
N ost o c K ihlmanii 
Oscillatoria .Agardhii 
- curviceps 
Phormidium mucicola 
Rhabdoderma Gorskii 
Schizothrix sp. ( lacustris-

likn. ) 
Stigonema ocellatum 
Synechococcus maior 
Tolypothrix Saviczii 

.Ankistrodesmus falcatus 

Binuclearia tatrana 

Bulbochaete (ster.)  
Oedogonium (ster. ) 

Mougeotia (ster. ) 
Spirogyra (ster.) 
Z y gnema (s ter. ) 

.A rthrodesmus incus 
Bambusina Borreri 
Closterium ulna 
- venus 
Cosmarium amoenum 
- margaritiferum 
- Jtieneghinii 
- ornatum 
- pseudopyramidatum 
Cylindrocystis Brebissonii 
Euastrum ansatum 
- bidentatum 
- binale 
- denticulatum 

- elegans 
- pectinatum 
Gonatozygon Kinahanii 
Hyalotheca dissiliens 
- mucosa 
N etrium digitus 
Penium polymorphum 
Pleurotaenium clavatum 
S'pondylosium planu'rn 
Staurastrum anatinum 

v. grande 
- gracile 
T etmemorus granulatus 
Xanthidium armatum 

Botryococcus Braunii 

.Achnanthes ( austriaca) 
- depressa 

-

- flexella 
- - (v. alpestt·is) 
- Holstii 
.:...._ minutissima v. crypto-

cephala 
- sp. 
.Actinella punctata 
.A.mphicampa kemieyelus 
.Amphora ovalis 
Anomoeoneis decipiens 
- exilis 
- - v. lanceolata 
- (follis) 
- serians 
- - v. brachysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
Caloneis bacillum 
Cyclotella kutzingiana 
- - v. planetophora 
- - (v. radiosa )  
Gymbella cfr amphice-

phala 
- Cesatii 
- gracilis 
- hebridica 
- incerta 
- (laevis) 
- naviculiformis 
- perpusilla 
- ventricosa 
E unotia (alpina) 
- arcus 
- (bactriana) 
- bidentula 
- denticulata 
- - (v. fennica) 



- diadon 
- exigua 
- - v. campacta 
- faba 
- flexuosa 
- lapponica 
- lunaris 
- - v. subarcuata 
-- Meisteri 
- monodon v. b idens 
- - v. maior 
- paludosa 
- pectinalis 
- - v. minor 
- - - (f. impressa) 
- - - f. intermedia 
- p'raerupta 
- - v. inflata 
- (robusta) 
- - v. diadema 
- tenella 
- triodon 
Fragilaria constricta 
- - f. strict(l 
- construens 
- virescens 
- - v. mesolepta 
Frustulia 'rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. capitata 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina-

tum v. Brebissonii 
- - v. earonatum 
- gracile 
]_l,f el o sim distans 
- - v. lirata 
- - - f. lacustris 
N avicula ( cari) 
- cocconeiformis 
- cryptocephala 
- hungarica v. capitata 
- lobeliae 
- (minima) 
- - (v. atomoides) 
- pseudoscutiformis 
- pupula 
- - (v. capitata) 
- mdiosa 
- - v. tenella 
- (scutiformis) 
- ( variostriata J 
- sp. 
N eidium af fine v. amphi

rhynchus 
- - v. longiceps 
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- bisulcatum 
- ( pt·oductum J 
Nitzschia angustata 

v. acuta 
- fonticola 
- hantzschiana 
- palea f. minuta 
Peronia Heribaudii 
Finnularia ( appendicu-

lata v. budensis) 
- Bmunii v. amphice-

phala 
- crucifera 
- dactylus 
- ( divergens v. undu-

lata) 
- divergentissima 
- gibba 
- (hemiptera J 
- intet·rupta 
- - f. minutissima 
- (legumen) 
·- mesolepta 
- maior 
- - v. linearis 
- microstauron 
-- (stomatophora) 
-- subcapitata 
- - v. hilseana 
- undulata 
- (viridis) 
- - v. sudetica 
Stauroneis anceps 
- - f. gracilis 
- legumen 
- phoenicenteron 
Stenoptet·obia intermedia 
- - v. capitata 
Suri'rella ( delicatissima) 
- linearis 
- - v. constt·icta 
- robusta 
Tabellaria binalis 
- flocculosa v. flocculosa 
- qttadriseptata 

Mikrozoer : 

Euglypha acanthophora 
- ciliata 
- ( stt·igosa J 
Trinema enchelys 
--- lineare 

Gonachilus unicornis 
Monostyla sp. 
nematod 

B. Labilt substrat 

Rosetterna av Isoetes lacustris voro ända från 
vattenlinjen rikligt bevuxna med zygnemaler och 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa. Några få cen
timeter djupare uppträdde i allmänhet den van
liga Frustulia-Ly ng bya-gallerten, företrädesvis 
på Isoetes-individens basaldelar . .Artrikedomen i 
denna föreföll vara något mindre än på stabilt 
substrat ( även med avseende på diatomeerna) .  
Vanligaste diatorneart näst efter Frustulia torde 
genomsnittligt Anomoeoneis serians v. brachysira 
vara. På de gallertfria ytorna av Isoetes förekom 
ofta Anomoeoneis exilis och Peronia Heribaudii 
i betydande mängd. 

Vanligen saknades de storvuxna cyanofyceerna, 
bortsett från Stigonema ocellatum, vilken upp
trädde sporadiskt, kanske dock endast undantags
vis fastsittande. 

Särskilt rik var påväxten emellertid på döda 
stamdelar av Equiset�tm fluviatile. Frustulia
Lyngbya-gallert, ett ymnigt trassel av zygnema
ler och cyanofyceer, t. ex. Stigonema ocellaturn, 
Scytonema figuratum, Dichothrix, och slutligen 
en på arter välförsedd diatorneuppsättning gav 
denna vegetation en överraskande stor likhet med 
det stabila substratets påväxt. I ett fall ( 15  cm 
djup ) påträffades dessutom några små mossor 
växande på en sedan minst ett år tillbaka död 
E quisetum-stam. 

50-100 cm under vattenlinjen 

Labilt substrat 

Från stabilt substrat saknas prov på detta 
djup. 

Isoetes lac�tstris hyste en i huvudsak makro
skopiskt likartad påväxt från några centimeters 
djup ned till l m. Artuppsättningen var i stora 
drag densamma vad diatorrieerna beträffar. En 
viss förskjutning i kvantitetsförhållandena med 
ökat vattendjup var emellertid märkbar. Sålunda 
tenderade Tabellaria flocculosa v. flocculosa att 
avtaga i mängd nedåt, och parallellt därmed vi
sade Frustulia tillsammans med Lyngbya ( bi
punctata-liknande) samt Anomoeoneis serians v. 
brachysira möjligen någon ökning. Däremot före-
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föll Peronia H eribaudii uppträda på tämlig�n 
oförändrat sätt ned till l m djup, nämligen i 
mikroskopiska .samlingar om några 100-tal, tätt 

. stående celler, särskilt på .de perifera delarna av 
Isoetes-bladen. 

Sammanfattning 

Undersökningsmaterialet från Bergsjön ger i 
sin helhet ett intryck av en rikare differentie
ring i mikrovegetationen än i Övre Oldsjön. Re
dan i de få stickprov som ha analyserats, är an
talet taxa vad diatomeerna beträffar högre än 
i motsvarande mängd analysmaterial från samma 
djupområde i Övre Oldsjön. Visserligen ha hit
tills blott enstaka taxa påträffats . i Bergsjön, 
vilka icke äro funna i övre Oldsjöns recenta ve-

getation ( Cyclotella kutzingiana v. radiosa, Navi
cula hungarica v. capitata, N. pupula v. capitata, 
N. variostriat a, N eidium productum) .  Och vis
serligen saknas i proven från Bergsjön naturligt 
nog åtskilliga av övre Oldsjöns diatomeer. Men 
med avseende på varje enskilt prov är dock dels 
arta�talet i de flesta fall större i Bergsjön, dels 
frekvensen högre av sådana taxa, som blott spo
radiskt förekomma i det omfattande materialet 
från övre Oldsjön. 

I och för sig är denna olikhet mellan de båda 
sjöarna väntad �ed hänsyn till såväl de vatten
kemiska förhållandena som makrovegetationen. 
Schematiskt sett torde Bergsjöns mikrovegeta
tion kunna betecknas såsom en variant av övre 
Oldsjöns, berikad med element, som kräva högre 
näring.sstandard. 

F I S K LÖ S T JÄ R N  

Miljöbeskrivning 

L Ä G E. Höjd ö. h. 620 m, areal 0,6 km2• 
Fjällen på östsidan av Korsvattsåns dalgång 

mellan Korsvattnet och övre Oldsjön nå med ett 
par toppar (Lappluvan, Duvvegaise)  över l 000 
m höjd. Strax nedanför och öster om dessa är 
Fisklöstjärn belägen på den plana dalbottnen, 
som förutom sjön intages till betydande del av 
myrar. 

Fisklöstjärns tillopp komma från högt belägna 

småtjärnar, vilkas vatten passerar myrvegeta
tion före inflödet i sjön. Utloppsbäcken i sydöst
lig riktning förenar sig efter ett par km med 
Fisklösån (från Fisklössjön) ,  som 9 km söderut 
mynnar gemensamt med Övre Oldån i Yttre Old
sjön. 

Närmast Fisklössjön är som nämnts myrvege
tation vanlig. Omgiyande fjällsluttningar äro 
delvis (närmast dalbottnen) klädda av fjäll
björkskog, delvis av backmyrar. 

S J ö B Ä c K E N. S j öbäckenet är flackt med många 

Tab. XII. Fisklöstjärn. Ytvatten. 

Temp. Datum o c pH XIs . 1 06 

11/7-46 13°,0 5,5 7,7 
19/7-47 18°,9 5,7 8,4 

Bestämn. av katjoner på filtrerat vatten. 
·Determination of kations in filtered water. 
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Surface water. 

Katjoner mg/ l 

Ca l N a l K l Mg l Sr l M n 

0,30 0,90 < 0,08 0,26 < 0,0018  < 0,0055 
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Fig. 34. Fisklöstjärn. Fjällsluttningarna närmast sjön täckas till stor del av back-kärr. I bakgrunden Lappluvan ( 1057 m 
ö. h. ) .  19 .7. 1 947. 

Fisklöstjärn. The slopes nearest to the lake are largely covered by fens. Lappluvan ( 1057 m a.s.l . )  in the background. 
1 9.7. 1947. 

små vikar och uppstickande blockgrund, och 
maximaldjupet torde knappast överstiga 3 m. 

S TR Ä N D E R. Stränderna äro minerogena, med 
en blockbarrikad praktiskt taget runt hela sjön.  
På ett par ställen förekommer dessutom sand. · 

S E D I M E N T. sedimenten utgöras bl. a. av fin
( och grov- ) detritusgyttjor och dygyttja. Limo
nit förekommer. 

V A T T E N S T Å N D. Vattenståndsamplituden före
faller vara oväntat hög, ca 40 cm ( == avståndet 
mellan nedersta gränsen för Rhizocarpon geo
graphicum resp. fjällhedselement i läläge och 
översta gränsen för normalt submergerad vege
tation, representerad av bl. a. Scytonema figura
tum, Stigonema ocellatum, Tolypothrix Saviczii) .  

Vid undersökningstillfället 1946 ( 11/7 ) stod 
vattenytan något mer än l dm över lågvatten
linjen; 1947 (19/7 ) ett par cm under näst före
gående extremlågvattenlinje .  
· pH, x1 8 , K A T J O N E R. pH-värdet är det lägsta 
funna i områdets sjöar, ledningsförmåga och 
katjonkoncentration ungefär som i Övre Oldsjön. 
[Det tidigare 'publicerade pH-värdet, som angi
ves till 5,9, är detsamma som i föreliggande ta-

bell, »korrigerat för saltfel» ( QuENNERSTEDT 
1949, s. 84 ) . ]  

Såsom namnet anger saknas fisk i sjön eller 
har i varje fall tidigare saknats. 

Kärlväxter 

Makrofytvegetationen utgöres förutom av en
staka små, glesa bestånd av Equisetum fluviatile 
och Carex rostrata i skyddade vikar huvudsak
ligen av submersa växter, främst Isoetes lacustris. 

Plankton 

Planktonet domineras i de två · proven av 
crustaceer, bland vilka copepoderna förefalla 
vara mest betydande grupp i provet från , 1946 
och Polyphernus pediculus var dominant art 1947.' 
Fytoplankterna äro kvantitativt föga framträ
dande. Det bör framhållas, att båda plankton
proven äro tagna i närheten av stranden, vilket 
förklarar den relativt höga andelen av . detritus 
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och utsvämmat benthiskt material i dem. Domi
nerande art markeras med x .  

Artsammansättning : 

Jfe-r·ismopedia glauca 
- punctata 
N ost o c K ihlmanii 
Oscillatoria lacustris 

Asterococcus limneticus 

Arthrodesmus incus f. J oshua'e 
- - v. indentatus 
ClostM·ium pronum 
Cosmarium margaritife'rum 
- subtumidum v. Klebsii 
Euastrum denticulatum 
Hyalotheca dissiliens 
- mucosa 
Spondylosium planum 
Stau-r·astrum anatinum v. curtum 
T etmemorus g·ranulatus 
- laevis 
Xanthidium antilopaeum 

Dinobryon cylindricum v. palustre 
- sertularia 
Hyalobryon ramasurn 

Peridinium Willei 

Actinella punctata 
Anomoeoneis serians v. brachysira 
Frustulia rhomboides v. saxonica 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa 

C onachilus unicornis 
K ellicottia longispina 
Keratella cochleat·is 
Lecane flexilis 
M on amma ta longiseta 
Polyarthra dalichoptera 
- vulgaris 

Alanella excisa 
- nana 
Bosmina coregoni obtusirostris 
- - - f. arctica 
Chydortts sphaericus 
Polyphernus pediculus 

Cyclops scutifer 
H eterocope saliens 
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Benthisk algvegetation 

Ovanför lågvattenlinjen 

Stabilt substrat 

Liksom i de flesta sjöarna i Långan--områdets 
övre del förekommer även här en mörkbrun zon 
av Gloeocapsa sanguinea nedanför de amfibiska 
skorplavarnas nedergräns. Denna kan här och 
där vara mer eller mindre överdragen av en 
tunn, svart skorpa, bestående av i huvudsak en 
el. flera ( ? )  Schizothrix-arter. Genomsnittligt ca 
l dm (i läläge ) över den tydliga gräns i vege
tationen, som markerar extremlågvattenlinjen, 
börja de översta individen av Stigonema mamillo
sum uppträda. Vid undersökningstillfället 1946 
nådde vattenytan över · dessa ; på och bredvid 
Stigonema-individen fanns då en påväxt av Schi
zothrix ( Sect. Chromosiphon ) , Binuclearia, Zyg
nema och Tabellaria flocculosa v. flocculosa. Föl
jande år då vattenståndet var drygt l dm lägre, 
funnos alltjämt Stigonema-individ kvar till 
samma höjd som föregående år, men av den tidi
gare efemära påväxten syntes icke ett spår. 

0-50 cm under lågvattenlinjen 

A. Stabilt substrat 

Vid lågvattenlinjen minskade Stigonema ma
millosum avsevärt i frekvens. I stället började 
centimeterlånga tofsar av Scytonema figuratum, 
Stigonema ocellatum och Tolypothrix Saviczii 
göra sig starkt gällande tillsammans med ett fin
trådigt Lyngbya-lurv . Dessa cyanofycetofsar på
träffades hela vägen ned till 60 cm djup men 
endast enstaka individ av dem nedanför 30 cm. 
Maximal förekomst för Stigonema ocellatum 
torde sålunda här vara begränsad till området 
mellan 10 och 20 cm djup. 

Batrachospermum vagum förekom här och där 
på stenblock mellan lågvattenlinjen och två, tre 
dm därunder. 

I diatornevegetationen var Tabellaria flocc'tt
losa v. flocculosa dominerande mellan vattenytan 
och lågvattenlinjen 1946, vid den aktuella vat
tenlinjen 1947. Vid lågvattenlinjen uppträdde 
båda åren dessutom Frustulia rhomboides v. saxo-
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nica i avsevärd mängd särskilt tillsammans med 
Lyngbya ( bipunctata-liknande) och en ytterst 
späd Schizothrix och blev dominerande art bland 
diatomeerna ett par, tre cm under denna, då i 
stället Tabellaria minskade. Samtidigt med Fru
stulia-dominansen började en artrik uppsättning 
diatomeer förekomma regelbundet. 

På samma sätt som i Övre Oldsjön präglades 
den epilithiska vegetationen ned till 50 cm djup 
av artrik Frustulia-Lyngbya-gallert, i vilken van
ligen Frustulia rhomboides v. saxonica domine
rade. Redan 20 cm under lågvattenlinjen voro de 
makroskopiska cyanofycetofsarna till större de
len inbäddade i denna gallert liksom stenblockens 
ytor. De kvantitativt mest framträdande diato
meerna näst efter Frustulia (bortsett från Ta
bellaria vid vattenlinjen) torde i regel vara Ano
moeoneis exilis och A. serians v. brachysira. Indi
vidrika voro dessutom vanligen Gymbella gracilis 
och Eunotia lunaris. Actinella förekom tämligen 
regelbundet med åtminstone enstaka celler i de 
flesta proven, Amphicampa ofta med ett halv
dussin celler förenade till en boll (jfr KoLBE & 
SILFVERSPARRE 1950, s. 91 ) ,  Tabellaria binalis till
fälligt i långa kedjor och f. ö. med åtminstone 
något 10-tal celler i praktiskt taget varje prov. 

Exempel: N ordvästra stranden, måttligt exponerat, 
19/7 1947. Substrat : Stort stenblock, zenityta. 

V A T T E N D J U P :  25 cm (= ca 25 cm under lågvat
tenlinjen) . 

Trådig gallertmassa med domin. Frustulia rhom
boides v. saxonica och subdomin. Lyngbya ( bipunc
tata-likn. & mucicola) .  Enstaka tofsar av Stigonema 
ocellatum. Kvantitativt betydande dessutom : .Ano
moeoneis exilis) A. serians v. brachysira) Tabellaria 
flocculosa v. flocculosa. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

.Aphanocapsa delicatis-
sima 

Aphanothece stagnina 
Chroococcus limneticus 
- turgidus 
Dichothrix sp. 
GomphosphaM·ia lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn.)  
- mucicola 
llferismopedia glau. ea 

- punctata 
Nostoc Kihlmanii 
Oscillatoria curviceps 
Phormidium sp. 
Schizothrix sp. ( lacustris-

likn.)  
S cytonema figur a tum 
Stigonema mamillosum 
- ocellatum 
Synechococcus maior 
Tolypothrix Saviczii 

Elakatothrix gelatinosa 

Binuclearia tatrana 

Bulbochaete (ster.) 
Oedogonium ( ster. ) 

Mougeotia ( ster . )  
S'pirogyra (ster. ) 
Zygnema (ster. ) 

Bambusina Borre'ri 
Closterium cynthia 
- venus 
C osmarium angulosum 

v. conicurn 
- !J lyttii 
- crenatum 
- impressulum 
- margaritiferum 
- Meneghinii 
- tetraophthalmum 
- venustum 
Cylindrocystis B1·ebissonii 
Euastrum ansatum 
- binale 
- denticulatum 
- elegans 
- gemmatum 
- inerme 
Gonatozygon Kinahanii 
Hyalotheca mucosa 
N etrium digitus 
Penium cylindrus 
- polymorphum 
Pleurotaenium clavatum 
Spondylosium planum 
Staurastrum anatinum 

v. grande 
- gracile 
- ophiura 
Tetmemorus granulatus 
- laevis 
Xanthidium antilopaeum 

Achnanthes cfr kryophila 
- ·  marginulata 
- sp. 
Actinella punctata 
Amphicampa kemieyelus 
.Anomoeoneis decipiens 
- exilis 
- - v. lanceolata 
- follis 
- serians 
- - v. b1·achysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
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Cyclotella lcutzingiana 
v. planetophora 

Gymbella Cesatii 
- ( cfr delicatula) 
- gracilis 
- hebridica 
- perpusilla 
Eunotia (alpina) 
- bactriana 
- bidentula 
- denticulata v. fennica 
- exigua 
- - v .  campacta 
- faba 
- flexuosa 
- lunaris 
- - v. subarcuata 
- Meisteri 
- monodon v. bidens 
- - v. maior 
- paludosa 
- (parallela) 
- pectinalis v. minor 
- - - (f. intermedia) 
__:_ polyglyphis 
- praerupta 
- - v . inflata 
- robusta 
- - v. diadema 
- Steineckei 
- .triodon 
Fragilaria constricta 
- construens 
F1·ustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina

tum v. earonatum 
- gracile 
- longiceps v .  subclava-

tum f. gracile 
M elosira distans 
- - v. lirata 
- - - f. lacustris 
Navicula cocconeiformis 
- lobeliae 
- radiosa 
- - v. tenella 

Neidium affine v. amphi
rhynchus 

- bisulcatum 
Nitzschia angustata 

v. acuta 
- Jonticola 
- hantzschiana 
P erania H eribaudii 
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Finnularia acuminata 
- crucifera 
- gibba · 

- hemi'p
.
tera 

- interrupta 
- - f. minutissima · 
- ma i or v. linearis 
- mesoz

'
epta 

- microstauron 
- subcapitata 
-

· - ·v. hilseana 
- tenuis f. subundata 
- und?-tlata 
- viridis 
- - v. sudetica 
Stauroneis anceps 
- - f. gracilis 
- - f. linearis 
- phoenicenteron 

B. Labilt �ubstrat 

stenopterabia 
. 
intermedia 

Surirella delicatissima 
- linearis 
- - v. constricta 
- (robusta) 
Tabellaria binalis 
- flocculosa v. floccu

losa 
quadriseptata 

Mikrozoer : 

Euglypha ciliata 
- scutigera 
Trinema enchelys 
- lineare 

Lecane sp. 
nematod 

På makrofyterna utgjorde F?·ustulia-Lyngbya
gallerten en väsentlig .del av påväxten, i vilken 
f. ö. zygnemaler och Binuclearia ·VOro de makro
skopiskt mest framträdande komponenterna. 
Cyanofycetofsarmi saknades i regel, men på döda 
bladrester av ·· C ar ex

. 
rostrata påträffades tillfäl

ligt små individ av Stigonema ocellatum. 
I sto�t sett var artantalet mindre än på stabilt 

substrat. Dij,r gallertbeläggning av Frustulia sak
nades, t. ex. på den övre delen av Jsoetes-bladen, 
kunde Tabellaria .flocculosa v. flocculosa, alter
nativt Anomoeoneis exilis och Ettnotia lunaris 
samt i enstaka fall Peronia Heribaudii utgöra den 
huvudsakliga påväxten. 

Till en avsevärd del var bottnens sand resp. 
gyttja täckt av en tunn algfilt, i vilken ingick 
bl. a. en detritusrik Frustulia-Lyngbya-gallert, 
lösliggande Stigonema ocellatum och andra grov-

trådiga cyanofyceer. Artinn�hållet var bety:. 
dande, men det föreföll som om relativt många 
av algerria voro döende, eftersom cellinnehållet i 
dem företedde alla grader av upplösningstill
stånd. Dessutom var mängden av tomma diatome-· 
skal avsevärd. 

Sammanfattning 

Det i jämförelse med övriga Långan-sjöarnas 
pH låga värdet i Fisklöstjärn sammanhänger 
utan tvivel med den påtagligt högre humushalten 
i vattnet tack vare omgivande myrvegetation. 
Visserligen föreligga icke några bestämningar 
över vattenfärg och oxiderbarhet, men det är 
utan vidare tydligt, att vattenfärgen i Fisklös
tjärn ligger åtskilliga. Pt-enheter högre än exem
pelvis i övre Oldsjön och över huvud taget högst 
av de undersökta sjöarnas. 

Mikrovegetationen i Fisklöstjärn överensstäm
mer i stora drag med Övre Oldsjöns i kvalitativt 
avseende. En detaljskillnad mellan dessa sjöar i 
de kvantitativa förhållandena är dock påtaglig : 
Actinella punctata, Amphicampa hemicyclus, 
Anomoeoneis serians, Eunotia polyglyphis, E. 
triodon, Fragilaria constricta, Stenopterobia in
termedia och Tabellaria binalis ha relativt sett 
högre frekv�ns i Fisklöstjärn. Däremot ha Eu
notia lunaris, Peronia Heribaudii och Tabellaria 
quadriseptata lägre frekvens än i övre Oldsjön. 

Med avseende på förekomsten av Amphicampa, 
Anomoeoneis serians, Eunotia lunaris, E. triodon, 
Tabellaria binalis och T. quadriseptata överens
stämma Fisklöstjärn och Rödvattnet mera med 
varandra än med de övriga undersökta sjöarna. 

Y TT R E . O L D S J Ö N 

M il j öbeskrivning 

L Ä G E. Höj d  ö. h. 335,7 m, areal 3 ,3 km2, 
största djup ca 13 m. 

gare behandlade sjöarna i Yttre Oldsjöns flacka 
bäcken, beläget på den · av mäktiga morämi.vlag
ringar täckta kambrosiluren, representerad bl. a. 
av lerskiffrar och kvartsiter. 

Strax sydost om _det näringsfattiga grani_t- Omgivningarna utgöras i väsentlig grad av. 
porfyrområdet förenas vattnet från de här tidi- . skog;huvudsakligen björkblandad granskog. Myr-
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områden, n:u delvis uppodlade, finnas även i ome
delbar närhet. Yttre Oldsjön är den översta av 
vattensystemets sjöar, vid vilken · j ordbruk före
kommer, och en betydande del av området

. 
ut

efter sjöns nordsida utgöres av odlad jord. 
S J Ö B Ä CK E N. Sjön är tämligen grund. Största 

djup, ca 13 m, är beläget i sjöbäckenets västra 
del, där dock stora arealer med endast ett par 
meters vattendjup finnas. 

S T R Ä N D E R. Stränderna äro minerogena och 
övervägande blockiga. I västra delen dominerar 
emellertid finkornigt material, mo och sanq.. 

S E D I M E N T. Serlimenten utgöras huvudsakli
gen av mohaltiga findetritusgyttjor med limonit 
( jfr LuNDQVIsT 1936 b, s. 53) . Skraggmalm före
kommer bl. a. utanför sydstranden på 2 m djup. 

V A T T E N S T Å N D. Av vattenståndsdiagrammen 
fr. o. m. andra halvåret 1942 framgår det, att 
de årliga vattenståndsväxlingarna vanligen om
fatta en amplitud av ca 70 cm, bortsett från myc
ket kortvariga högvattentoppar, vilka kunna öka 
totalamplituden till 1 m och något däröver. 

N uvarande vattenståndsför hållanden motsvara 
emellertid icke de naturliga på grund därav, att · 
en väsentlig del av sjöns tillflöden kommer från 
kraftigt reglerade sjöar. Enligt de med hjälp av 
direkta observationer beräknade vattenståndsvär
dena för naturliga förhållanden, dvs. vid icke 
reglerad vattenföring, var den ursprungliga am
plituden något större än nu, främst därigenom 
att försommarens högvattentopp då var något , 

Fig. 35. Yttre Oldsjön. Typiskt avsnitt av nordstranden 
mot NV. Lågvatten. Ett stycke ut från land finnas täta 
mattor av rosettväxter, Lobelia dartmanna omväxlande 
med Isoetes lacustris. I bakgrunden Oldklumpen. 31 .7 .  1 948. 

Yttre Oldsjön. Typical seetian of north shore facing N.W. 
at lo w water. N o t far out from the shore are d ense growths 
of rosette plants, Lobelia dartmanna and Isoetes lacustris. 
In the backgro und, Oldklumpen. 3 1 . 7. 1 948. 

högre. Under vegetationsperioden skulle vidare 
det naturliga vattenståndet vara genomsnittligt 
något högre än för närvarande och varaktigheten 
av sommarens lågvattenstånd kortare än nu. Vin
termånadernas vattenstånd var däremot lägre 
vid naturliga förhållanden. 

Regleringsåtgärderna ha sålunda åstadkommit 

Tab. XIII. Yttre Oldsjön. Pelagiskt ytvatten. 
Surface wat.er. 

Trans p. Färg mot Temp. 
Katjoner mg/ l 

Datum pH X1s . 1 06 
cm vitskivan o c Ca l N a l K l Mg l Sr l M n 

17/7-46 565 brungrön 1 7°,0 6, 1 1 2  

28/7-47 1 6°,0 6,3 1 1 ,5 { 1 ,20 0,77 0, 1 2  0,33 0,0047 < 0,0055 

1 ,00 0,52 < 0,08 0,32 < 0,00 18  < 0,00551 
20/ 7-48 7 1 5  grön 1 8°,2 6,4 1 1 ,3 

31/7-48 1 8°,8 6,6 1 1,8  1,48 1 ,46 < 0,08 0,22 0,0036 < 0,0055 
30/7-49 805 grön 1 3°,9  6,3 9,6 
19fs-53 785 grön 1 6°,0 6,3 8, 7 0,73 0,99 0, 136 

1 Bestäm:n. av katjoner på filtrerat vatten. 
Determination of kations in filtered water. 
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Fig. 36. Yttre Oldsjön. Vertikalserie av pH, specifik led
ningsförmåga (x18 • 106) och temperatur i sjöns centrala 
del 30.7 .  1 949 kl. 1 2-1 3. Lufttemperatur 14°,0 C. 

Yttre Oldsjön. Vertical series of pH, specific conductivity 
(x18 • 1 06),  and temperature in central part of the lake, 
30. 7. 1 949, l2-13h. Air temperature 14°.0 C. 

en minskad årlig vattenståndsamplitud, en för
längd varaktighet av sommarens lågvattenstånd 
och ett genomsnittligt höjt vintervattenstånd. 
Väsentligt är även att sjöns vattenyta sedan 1942 
icke har sjunkit under förutvarande extremlåg
vattenlinje. Alla dessa förändringar sedan 1942 
kunna emellertid bedömas såsom relativt små, 
även om de ha framkallat vissa förskjutningar i 
makrofytvegeta tiorrens u t bredningsför hålland en, 
en fråga som närmare skall beröras i det föl
jande. 

I s. Tidpunkter för isläggning och islossning 
framgå av fig. 4. 

T R A N s P A R E N s. Transparensen är här som 
väntat påtagligt lägre än i de större sjöarna 
högre upp i vattensystemet. Det enda värde, som 
föreligger från tiden före vattenregleringarna i 
Långan, 6,3 m ( seechiskiva 14 cm diam. ; LUND
QVIsT o p. c . ) ,  skiljer sig icke anmärkningsvärt 
från senare erhållna. 

pH, x1 8 , K A T J O N E R. pH är något högre än i 
sjöarna uppströms Yttre Oldsjön, ledningsför
mågan likaså, i varje fall då värden från samma 
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år jämföras. Bland katjonerna" ligger Ca-värdet 
högre än de, som erhållits i sjöarna högre upp i 
vattensystemet. 

I N D U N S T N I N G S Å T E R S T O D. En bestämning 
föreligger (19/8 1953 ) ,  vilken gav något högre 
värde än i övre Oldsjön vid samma tid, nämligen 
8,7 mg/l. 

F r s K. Fiskfaunan omfattar följande arter : rö
ding (Salmo alpinus L. ) ( sannolikt dock ej le
kande) ,  laxöring (Salmo trutta L. ) ,  lake [Lota 
lota (L. ) ] ,  sik ( Coregonus lavaretus L. ) ,  gädda 
(Esox lucius L. ) och abborre (Perca fluviatilis 
L.) . A v dessa har sik bevisligen inkommit först 
under de senaste decennierna efter inplantering 
i närheten av Rönnösjön. 

Kärlväxter 

Makrofytvegetationen är kvantitativt betydligt 
rikare i Yttre Oldsjön än högre upp i vatten.: 
systemet. 

H E L o F Y T E R. A v helofyter förekommer E qui
setum fluviatile i olika delar av sjön men van
ligen endast i relativt små bestånd. Phragmites 
communis bildar utanför sydstranden i sjöns 
västra del ett enda bestånd på ett ca 50 X 25 m 
stort område. Carex rostrata är vanlig i sjöns 
västra, mycket grunda del, där en livlig nykoloni
sation av denna art för närvarande synes pågå. 
I samma del av sjön uppträder ställvis Hippuris 
vulgaris rikligt, ofta helt submers. 

NYM P H E I D E R. Bland nympheiderna är Spar

ganium angustifolium den vanligaste arten. I re
gel förekommer den helt submers och steril, ofta 
i den yppiga bottenvegetationen av isoetider. 
Sparsammare är däremot förekomsten av Ranun
culus peltat�ts. Beträffande N�tphar luteum finns 
på LANGEs ( 1938, karta 62 ) utbredningskarta 
denna art angiven med en punkt på Yttre Old
sjöns plats. 

E L o D E I D E R. Elodeider äro ställvis rikligt 
företrädda av Potamogeton pusillus, Juncus bul
bosus och Myriophyllum alterniflorum, i synner
het i sjöns västra del. I obetydlig omfattning 
förekommer dessutom Potamogeton perfoliatus. 

I s o ET ID E R. Den yppiga isoetidvegetationen 
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domineras av Isoetes lacustris, vilken täcker stora 
arealer av bottnen från ca 20-30 cm under låg
vattenlinjen, ned till maximalt drygt 3 m där
under och bildar därmed makrofytvegetationens 
nedergräns i sjön. På grunt vatten, där botten
vegetationen är gles, uppträder sparsamt I. echi

nospora. Mycket vanliga men av kvantitativt un
derordnad betydelse äro vidare Ranunculus rep
tans och Subularia aquatica, som påträffas från 
ca 30 cm ovanför till drygt l m under lågvatten
linjen. Lobelia dortmanna utgör ett påfallande 
inslag i sjöns vegetation och kan uppträda (spar
samt) ovanför lågvattenlinjen men finns rikli
gast inom en zon mellan 80 och 100 cm under 
denna, där rosetterna stå tät t, ofta bortåt ett l O
tal per dm2• 

Plankton 

I planktonproven utgöra crustaceer i regel do
minerande grupp. Förutom dessa spela även rota
torier ( Gonachilus unicornis och Polyarthra vul
garis ) en framträdande roll. Fytoplankterna äro 
vanligen av underordnad betydelse. I ett av pro
ven ( 1946 ) finns emellertid en kolonibildande 
cyanofyce i betydande mängd, ehuru kolonierna 
vid provtagningstillfället befunno sig i upplös
ningstillstånd och därför icke voro bestämbara. 
I artlistan markeras dominerande art med X .  

Artsammansättning : 

Anabaena flos-aquae 
Chroococcus limneticus 
C oelosphaerium naegelianum 
Gomphosphae'ria aponina 
- lacustris 
Merismopedia elegans 
- glauca 
Microcystis elabens 
N ost o c K ihlmanii 
Oscillatoria lacustris 

Cecidochloris stichogloeae 
(på Gloeococcus) 

Chlorangium stentorinum 
(på Cyclops och Heterocope ) 

Asterococcus limneticus 
Elakatothrix gelatinosa 
Gloeococcus subarct,icus 

1946 1947 1 948 1949 1953 
17/7 28/7 31/7 30/7 18/8 
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+ 
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+ 
+ 

+ + + + + 
+ + + 
+ + + + + 

Ankistrodesmus falcatus 
Oocystis lacustris 
Pediastrum araneosum 

Arthrodesmus incus 
- - f. Brebissonii 
- - f. J oshuae 
- - v. indentatus 
Bambu,sina Borreri 
Closterium K utzingii 
Cosmarium contractum v. ellip-

soideum 
- marga1·itatum 
Desmidium Swartzii 
Euastrum humerosum v. evo-

lutum 
- verrucosum 
Gonatozygon K inahanii 
H yalotheca dissiliens 
- mucosa 
Micrasterias conferta 
- denticulata v. intermedia 
- fimbriata 
- papillifera 
- radiata 
- sol 
- - v. ornata 
Pleut·otaenium clavatum 
- Ehrenbergii 
Sphaerozosma granulatum 
Spondylosiu,m papillosum 
- planum 
Staurastrum anatinum 
- - v. grande 
- - v. longibrachiatum 
- arachne 
- arctiscon 
- a1·cuatum 
- brasiliense v. Lundellii 
- cingulum v. obesum 
- dejectum 
- furcigerum 
- - f. armigerum 
- gladiosum 
- lunatum v. planetonicum 
- margaritaceum 
- megacanthum v. scoticum 
- paradoxum 
- polymorphum 
- sexangulare 
- teliferum 
- verticillatum 
- vestitum v. subanatinum 
T etmemorus · granulatus 
Xanthidiu1n antilopaeum 
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- - v. laeve 
---' - v. polymazum 
- cristatum 

Botryococcus Braunii 

Chrysosphaerella longispina 
Dinobryon · cylindricum 
- sertularia 
- sociale v. americanum 
Hyalobryon ramosum 
M allomonas eaudata 
Rhizochrysis sp. 

( i  gallerte·n a v C onachilus) 
Stylochrysallis parasitica 

(i gallert av Staurastrum 
·anatinum v. grande) 

Synura uvella 

C eratium carolinianum 
Peridinium W illei 

Anomaeoneis . exilis 
- serians v. brachysira 
Cyclotella kutzingiana v. plane-

toph.ora 
Tabellaria flocculosa v. asterio

nelloides 
- - v. flocculosa 

Collotheca libera 
- mutabilis 
Gonachilus unicornis 
K ellicottia ·longispina 
K eratella cochlearis 
- quadrata 
Lepadella patella 
Monostyla lunaris 
Ploeosoma H udsoni 
Polyarthra remata 
- vulgaris 
Synchaeta grandis 
Testudinella emarginula · 

- patina 
Trichocerca longiseta 
Triekotria pocillurri . 
� tetractis 

Alona ·g,uttata tuberculata 
Alanella nana 
Bosmina coregoni obtusirostris 
C eriodaphnia quadrangula 
Daphnia longispina hyalina 
Diaphanosoma brachiurum 
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Eurycercus .Zamellatus 
Holopedium gibberum 

Polyphemus pediculus 
,Arctodiaptomus laticeps 
Cyclops scutifer 
Diaptamus juv. 
Heterocape saliens 

1946 1947 1948 1949 1953 
17/7 28/7 31/7 30/7 18/8 

+ + 
+ + + + + 
- · + + 
+ - + 
+ + x  
+ + + + + 
+ + + + + 

Benthisk algvegetation 

Ovanför lågvattenlinjen 

Stahilt substrat 

Nedanför landvegetationen markeras ofta på 
stenblocken den tidvis submergerade zonen av en 
i torrt tillstånd svart, i vått brunaktig, hal be
läggning av cyanofyceer, bland vilka märkas 
Calothrix parietina och Schizothrix-arter, bl. a.  
S. Braunii. En makroskopiskt föga påtaglig men 
vid mikroanalys ofta betydande komponent i 
denna vegetation ·är Gloeocapsa sanguinea. Då 
denna zon varit submergerad en tid, koloniseras 
den av oedogonialer, zygnemaler och enstaka dia
tomearter, framför allt Tabellaria flocculosa v. 
flocculosa. 

Samtidigt med att cyanofycevegetationen blir 
frodigare närmare. lågvattenlinjen, uppträder vid 
submersion en betydligt rikare påväxt av oedo
gonialer, zygnemaler och diatomeer än högre upp. 
I regel synes Tabellaria flocculosa v. flocculosa 
vara dominerande diatome, men dessutom äro 
Anomoeoneis exilis, Eunotia flexuosa, E. lunar�s 
och Tabellaria quadriseptata mycket vanliga. 

0-1 m under lågvattenlinjen 

A� Stahilt substrat 

I läläge motsvaras lågvattenlinjen av övre 
gränsen för en artrik gallertvegetatiop., i vilken 
bl. a. Scytonema figuratum och Lyngbya · ( bi
punctata-liknande· & mucicola)  kunna vara kvan
titativt betydande och f. ö. diatomeer utgöra en 
väsentlig del. Den i sjöarna högre upp i vatten
systemet välkända Frustulia-gallerten påträffas 
även här, men jämsides med denna utgöra Ach-
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nanthes minutissima v. cryptocephala på långa 
gallertstjälkar och Tabellaria flocculosa v. floc

culosa fläckvis ofta dominerande arter. Dessutom 
finnas Anomoeoneis exilis, Eunotia flexuosa och 
E. lu1Wris vanligen talrikt inströdda bland Ta
b ellaria-ked j orna. 

Icke i något prov saknas oedogonialer ( Bul
bochaete, Oedogonium) och zygnemaler (Mou

geotia, Spirogyra och Zygnema) inom detta 
djupområde, och · i regel utgöra sådana trådalger 
en makroskopiskt påtaglig beståndsdel av vege
tationen. 

Exempel: Sjöns västra del, vid sydstranden, måttligt 
exponerat läge, 28/7 1947. Substrat : Stort stenblock, 
sluttande yta, exponerad mot N. 

V A T T E N D J u P:  10 cm ( = ca 10 cin under lågvat
tenlinjen) . 

Finluddig, helt täckande cyanofyce-diatome-på
växt. Fläckvis omväxlande dominanter : Schizoth?-ix 
Braunii, Stigonema informe, Achnanthes minutissima 
v. cryptocephala, Tabellaria flocculosa v. flocculosa. 
Rikligt inslag av Oedogonium, Mougeotia och Zyg
nema ( sterila ) samt av Lyngbya ( bipunctata-likn. ) .  

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes :  tveksamt om levande in

divid. )  

Aphanothece stagnina 
Chroococcus limneticus 
Dichothrix sp. 
Gomphosphaeria lacustris 
Hapalosiphon pumilus 

. 

Lyngbya s p. ( bipunctata-
likn.) 

- mucicola 
M erismopedia glauca 
Oscillatoria Agardhii 
- curviceps 
Schizothrix Braunii 
- lacustris 
Scytonema figuratum 
Stigonema informe 
- ocellatum 
Synechococcus maior 
Tolypoth?-ix Saviczii 

Pediastrurn boryanum 

Binuclearia tatrana 

Bulbochaete (ster. ) ' 
Oedogonium (ster. ) 

· Mougeotia (ster. ) 
Spirogyra (ster. ) 
Zygnema ( ster.) 

Bambusina Borreri 
Closterium intermedium 
Cosmarium margaritife-

rum 
- ornatum 
- pseudopyramidatum 
- subcrenatum 
- tetraophthalmum 
Euastrum bidentatum 
- denticulatum 
- elegans 
- montanum 
- pinnatum 
Gonatozygon K inahanii 
Hyalotheca dissiliens 
- mt�cosa 
N etrium cligitus 
Penium polymorphum 
Pleurotaenium clavatum 
- Ehrenbergii 
Spondylosium planum 

Staurastrum anatinum 
v. grande 

- gracile 
Xanthidium antilopaeum 

Hyalobryon ramosum 

.:richnanthes affinis 
- depressa 
-:- flexella 
- - (v. alpestris) 
- (kryophila) 
- linearis v. pusilla 
....__ marginulata 
- minutissima 
- - v. cryptocephala 
Amphicampa kemieyelus 
Amphora ovalis 
A nomoeoneis exilis 
- ·_ v. lanceolata 
-- serians v. brachysira 
- subtilissima 
Caloneis ladogensis 

v. densestriata 
- obtusa 
- (si licula v. t1·uncatula) 
C eratoneis arcus 
Cyclotella kutzingiana 

v. planetophora 
- - v. Schumannii 
Gymbella (af finis) 
- ( amphicephala) 
- Cesatii 
- cistula 
- ( cuspidata) 
- cymbiformis 
- gracilis 
- microcephala 
- (naviculiformis) 
- perpusilla 
- ( prostrata) 
- vent1·icosa 
Denticula tenuis v. eras· 

sula 
Diploneis elliptica 
E-ztnotia arcus 
· - bidentula 
- (elegans) 
- exigua 
- - v. campacta 
� ' faba 
- flexuosa 
- lunaris 
-- monodon v. bidens 
- - v. maio1· 
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- paludosa 
- (pectinalis v. minor 

f. im pressa) 
- praerupta 
- - (v. inflata) 
- robusta v. cliadema 
- valida 
Fragilaria leptostauron 
- vi'rescens 
Frustulia rhomboides 

v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina-

tum 
_____: - v. earonatum 
- constrictum 
- gracile 
Melosira distans 
(Meridian circulare) 
N avicula ( anglica) 
- contenta 

cryptocephala 
- lobeliae 
- (pupula v. capitata) 
- radiosa 
- - v. tenella 
- ( scuti{ormis) 
(N eidium productum) 
Nitzschia angustata 

v. acuta 
- fonticola 
- hantzschiana 
Pemnia Heribaudii 

· Finnularia Braunii 
v. amphicephala 

- interrupta 
- maior 
--'- mesolepta 
- microstaumn 
- subcapitata 
- - v� hilseana 
.......,.. unclulata 
Rhopalodia gibba 
Stauroneis anceps 
- - (f. gracilis) 
- ( phoenicentemn) 
- (Smithii) 
Stenopterobia i,ntermedia 
- - v. capitata 
Surirella linearis 
- - v. constr·icta 
- (robusta) 
Synedra acus 
- amphicephala 

v. aust1·iaca 
- ulna v. amphirhynchus 
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- - v. danica 
Tabellat·ia floccuJosa 

v. flocculosa 
- quadriseptata 

B. Labilt substrat 

Mikrozoer : 
Trinema enchelys 
- lineare 
nematod 

På kärlväxter (Equisetum fluviatile, Phragmi
tes, Isoetes lacustris och Lobelia dortmanna) 
präglas påväxten i huvudsak av oedogonialer och 
zygnemaler i decimeterlånga slöjor tillsammans 
med ett ofta artrikt diatorneinslag med domine
rande Tabellaria flocc�tlosa v. flocculosa. 

En antydan till Frustulia-gallert kan även här 
förekomma men aldrig av samma mäktighet som 
på stabilt substrat. På fjolårsrester av Equise
tum-stammar uppträder dock Frustulia rhom
boides v. saxonica i betydande mängd. 

Detsamma är förhållandet med grovtrådiga 
cyanofyceer ( Dichothrix, Scytonema figuratum, 
Stigonema ocellaturn), vilka påträffas i den epi
lithiska vegetationen men i regel saknas eller äro 
obetydligt företrädda i den epifytiska. På gam
mal, död Equiseturn finnas de dock tämligen kon
stant. 

Exempel : Sjöns västra del, utanför sydstranden, 
Phragmites-bestånd, 17/7 1946. Substrat : Stam av 
Phragmites communis) skyddat läge. 

V A T T E N D J U P : 25 cm (= vid lågvattenlinjen) . 
Finluddig, hal beläggning av dominerande Tabel

laria flocculosa v. flocculosa och artrik diatomeupp
sättning. Underordnat inslag av oedogonialer och 
zygnemaler. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) 

Chroococcus turgidus 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn. )  
M erismopedia glauca 
S chizothrix lacustris 

Binuclearia tatrana 

Bulbochaete (ster . )  
Oedogonium ( ster. ) 

Mougeotia ( ster. ) 
Spirogy'ra (ster. ) 
Zygnema (ster . )  
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Bambusina Borreri 
Clostet·ium intermedium 
- venus 
C osmarium impt·essulum 
- margaritiferum 
- tumidum 
Euastrum ansatum 
- bidentatum 
- denticulatum 
- elegans 
- pectinatum 
Gonatozygon Kinahanii 
Hyalotheca dissiliens 
N etrium digitus 
Pleurotaenium Ehren-

bergii 

Spondylosium planum 
Staurastrum anatinum 

v. grandq 

Achnanthes flexella 
- linearis v. pusilla 
- minutissima 
- - v. m·yptocephala 
.. A.mphora ovalis 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- serians v. brachysira 
- subtilissima 
Cyclotella kutzingiana 

v. planetophora 
Gymbella affinis 
- Cesatii 
- ( cuspidata) 
- gmcilis 
- ( microcephala) 
- prostrata 
- turgida 
- ventricosa 
Diatama elongatum 
- - (v. tenue ) 
Diploneis elliptica 
Eunotia arcus 
- exigua 
- - v. campacta 
- flexuosa 
- (lapponica) 
- lunaris 
- - v. subarcuata 

- praerupta 
Fragilaria construens 
- leptostauron v. dubia 
Frustulia 'thomboides 

v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumind-

tttm v. earonatum 
---:- gracile 
lll eridion circulare 
N avicula lobeliae 
- (minima v. atomoides) 
- radiosa 
- - v. tenella 
-- ( tusculoides) 
P erania H eribaudii 
Pinnularia interrupta 
- microstauron 
- molaris 
- subcapitata v. hilseana 
- viridis 
Rhopalodia gibba 
Stauroneis anceps 
stenopterabia intermedia 
Surirella linearis 

v. constt·icta 
Synedra amphicephala 

v. austriaca 
- ulna v. danica 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quad1·iseptata 

1-3 m under lågvattenlinjen 

Labilt substrat 

Den epilithiska vegetationen är okänd på större 
djup än l m under lågvattenlinjen, då icke något 
prov av sådan har erhållits. 

På Isoetes-rosetterna förekommer i huvudsak 
samma artuppsättning till makrofytvegetationens 
nedergräns. Kvantitetsförhållandena äro visserli
gen växlande från fall till fall, men genomgående 
präglas påväxten av oedogonialer och zygnema
ler, ibland med en (ster. ) Oedogonium som do
minant men vanligen i stället en Zygnema-art 
(ster. ) .  Tiilfälligt påträffas Stigonema ocellatum 
och eventuellt någon annan grovtrådig cyano
fyce ( t. ex. S cytonema figuratum) .  

Diatomeerna äro emellertid i regel den näst 
oedogonialer och zygnemaler kvantitativt vikti-
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gaste växtgruppen. Artuppsättningen varierar, 
men konstanta i denna vegetation synas följande 
vara : Achnanthes minutissima v. cryptocephala, 
Anomoeoneis exilis, A. serians v. brachysira, 
Gymbella gracilis, C. ventricosa, E�tnotia flexuosa, 
E. lunaris, Frustulia rhomboides v. saxonica, 
N avicula lobeliae, Peronia H eribaudii, Synedra 
ulna v. danica, Tabellaria flocculosa v. flocculosa, 
'11• q1tadriseptata. Av dessa kunna Achnanthes rr,i

nutissima v. cryptocephala, Anomoeoneis exilis, 
Eunotia lunaris, E. flexuosa, Frustulia rhomboi
des v. saxonica och Tabellaria flocculosa v. flocc�t
losa förekomma i betydande mängd. 

Speciellt substrat 

Hopkedjade timmerstockar i sjöns centrala del, 
av vilka en är förankrad på så sätt, att den stän
digt intager ett mer eller mindre vertikalt läge, 
en annan rörligt fäst vid dennas överände och 
flytande i vattenytan, ha enligt uppgift funnits 
på samma plats tiden 1946-1953. 

Som substrat för mikrovegetationen är stockar
nas yta tillräckligt oföränderlig för att bli sta
digvarande koloniserad av sådana arter, som el
jest huvudsakligen blott förekomma på stora 
stenblock och hällar. Båda stockarna ha emeller
tid en viss rörlighet och ändra läge efter vatten
ståndsväxlingarna på så sätt, att den vertikala 
alltid är praktiskt taget helt submergerad och 
att dess översta del även vid lågvatten befinner 
sig i vattenytan. 

Ända uppe vid vattenytan är påväxten på 
stockarna riklig och utgöres av en gallertmassa, 
i vilken Frustulia rhomboides v. saxonica ofta är 
dominant eller eljest utgör en av de mest fram
trädande konstituenterna. Vidare ingå i vegeta
tionen en S chizothrix ( Sect. Chromosiphon) , S cy
tonema figuratum, Stigonema informe, S. ocella
tum, Tolypothrix Saviczii och i Frustulia-galler
ten Lyngbya ( bipunctata-liknande och L. muci
cola) , alltså i stort sett samma vegetation här 
uppifrån vattenytan som på stabilt substrat från 
extremlågvattenlinjen och nedåt. 

Beträffande zoneringen av denna vegetation 
är den icke undersökt i detalj . Det förefaller 
emellertid, som om Frusttilia är fläckvis domi-

nant eller i varje fall av stor kvantitativ bety
delse från vattenytan till drygt 2 m därunder 
men därefter avtar i mängd både relativt och 
absolut. Nämnda cyanofyceer äro påträffade hela 
vägen med växlande frekvens och synas succes
sivt göra sig alltmera gällande på bekostnad av 
Frustulia och övriga diatomeer med ökat vatten
djup. 

Mellan 2 och 3,5 m djup förekommer alltjämt 
Frttstulia i betydande mängd men är dock avse
värt underlägsen Lyngbya och Scytonema figura
tum i kvantitativt avseende, och· på större djup 
äro blott minimala gallertklumpar av Frustttlia 
påträffade. 

A v övriga diatornearter äro följande de som 
näst efter Frustulia uppträda i största mängd : 
Achnanthes minutissima v. cryptocephala, Ano
moeoneis exilis, Eunotia flexuosa, E. lunaris, Pe
ronia H eribaudii, Tabellaria flocculosa v. floccu
losa, T. quadriseptata. 

Anmärkningsvärt är, att dessa som i regel ha 
maximal förekomst på relativt ringa vattendjup 
här kunna påträffas i ungefär lika stora kvanti
teter på grovtrådiga cyanofyceer och oedogonia-

. ler nära vattenytan som 4 m därunder. Detta 
betyder emellertid icke, att de nämnda arterna 
alltid äro individrika i samtliga undersökta prov 
ned till detta djup. Ä ven i sådana fall då till
gången på lämpligt substrat synes vara mycket 
god, kunna de nämligen vara överraskande blyg
samt företrädda. Långa kedjor av Tabellaria floc
culosa v. flocculosa saknas dock icke i något prov. 

Det stora flertalet av de diatometaxa, som ingå 
i vegetationen på detta substrat, kan väl åter
finnas i praktiskt taget varje prov men sällan 
mer än enstaka eller några 10-tal celler av varje 
art förutom de redan nämnda. Bland sådana icke 
uppräknade som ibland påträffas i större indi
vidmängd märkas särskilt Actinella punctata, 
Anomoeoneis serians v. brachysira, Gymbella gra
cilis, Eunotia monodon v. bidens och Gompho
nema acuminatum v. coronatum. Actinella var 
(i aug. 1953 )  vanlig på 3,3-3,5 m djup, där 
arten förekom i små buketter på bl. a. en Oedo
gonit(,m ( ster . ) tillsammans med Anomoeoneis exi
lis, Eunotia flexuosa, E. lunaris, Peronia Heri
baudti, Tabellaria flocculosa v. flocculosa och T. 
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quadriseptata. Enstaka individ av Actinella fun
nas f .. ö. i alla prov mellan 0,3 och 4 m djup. 

Inom det undersökta djupområdet, 0-4 m 
under vattenytan, äro oedogonialer och zygnema
ler överallt närvarande i växlande mängd. Van
lig bland dem är en grov Oedogonium {endast 
påträffad steril) på 2,5-4 m djup, vilken lik
som även Bulbochaete utnyttjas såsom substrat 
av Actinella m. fl. Däremot äro Spir_ogyra-, Mou

geotia- och Zygnema-trådar i regel tämligen fria 
från på växt. 

Exempel : Sjöns centrala del, exponerat läge, · 30/7 
1949. Substrat : Vertikal timmerstock. 

V A T T E N D J U P :  2 m. 
Gallertbeläggning med dominerande Frustulia rhom

boides v. saxonica och subdomin. Lyngbya ( bipunc
tata-likn . & mucicola) .  Betydande inslag av S cyto
nema . figuratum. Arter av nämnvärd men kvantita
tivt underordnad betydelse : Gymbella gracilis, Euno
tia lunaris, Tabellaria }locculosa v. flocculosa, T. 
quadriseptata. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) 

Aphanocapsa delicatis
sima 

Aphanothece clathrata 
v. brevis 

Cht·oococcus limneticus 
- turgidus 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

lilm.) 
- mucicola 
M ett·ismopedia glauca 
- punctata 
OscillatoTia cm·viceps 
SchizothTix sp. ( lacustris-

likn. ) 
Scytonema figuratum 
Tolypothrix Saviczii 

Binucleatt·ia tatrana 

Bu,lbochaete (ster . )  
Oedogonium (ster . )  

Mougeotia (ster . )  
Zygnema (ster. ) 

Closterium gTacile 
v. tenue 

Cosmarium Blyttii 
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- margaritatum 
- renifm·me 
- tetraophthalmum 
Euastrum denticulatum 
- bidentatum 
- binale 
- elegans 
- pectinatum 
Gonatozygon Kinahanii 
Hyalotheca dissiliens 
N etrium digitus 
Penium cylindtt·us 
- polymorphum 
Pleurotaenium Ehren-

bergii 
Spondylosium planum 
Staurastrum obesum 
- subm·bicttlare 
T etmemorus granulatus 

Hyalobryon Tamosum 

Achnanthes · ( flexella) 
- - v. alpestris 
- minutissima 
- - v. cryptocephala 
Actinella punctata 
Amphicampa kemieyelus 
Amphora ovalis 

Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
-:- serians v. brachysira 
- - - f. thermalis 
- subtilissima 
Caloneis ladogensis 

v. densestriata 
- silicula 
Cyclotella kutzingiana 

- - v. planetophora 
Gymbella amphicephala 
- (cistula) 
- cuspidata . 
- gracilis 
- (lae1:is) 
- naviculiformis 
- perpusilla 
- ventricosa 
Diploneis finnica 
Eunotia arcus 
- ( denticulata) 
- exigua 
- - v. campacta 
- faba 
- flexuosa 
- lunaris 
- - v. capitata 
- - v. subarcuata 
- monodon v. bidens 
- paludosa 
- pectinalis v. minor 
- - - f . impressa 
- praett·upta 
- robusta v. diadema 
- __:_ (v. tetraodon ) 
- tenella 
- (triodon) 
- (valida) 
Frustulia Thomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. capitata 
- - - f. undulata 
Fragilaria construens 
- - v. venteT 
Gomphonema acumina-

tum 
- - v. earonatum 

- eonstriotum 
M elosira distans 
- - (v. lirata) 
N avicttla cryptocephala 

· - lobeliae 
- (pupula v. capitata) 
- radiosa 
- - v . . tenella 
N eidium af fine v. am p hi·· 

rhynchus 
- bisulcatum 
-- (Hitchcoclcii) 
Nitz�chia ( gracilis) 
-- f onticola 
- palea f. minuta 
Peronia H eribaudii 
Pinnularia (boTealis) 

(diveTgens v. undu
lata) 
( divergentissima) 

- gibba 
- interTupta 
- (lata) 
- maior 
- micTostauron 
- ( stomatophora) 
- ( platycephala) 
- subcapitata v. hilseana 
- undulata 
- viridis 
Rhopalodia gibba 
Staut·oneis anceps 
- ( phoenicenteron) 
stenopterabia intermedia 
Surirella lineat·is 
- - v. constricta 
Synedra amphicephala 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Cyphoderia margat·itacea 
Euglypha ciliata 
Quadrula symmetrica 
Trinema lineare 
nematod · 

> 4 m under lågvattenlinjen 

På vilket djup mikrovegetationens artuppsätt
ning börjar uttunnas definitivt är icke känt, 
eftersom de fåtaliga proven från mjukbotten icke 
ge säkert besked därom. Ännu på nära 9 m 
djup förekomma diatomeer med till synes oska-
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dat cellinnehåll (E�c,notia monodon v. bidens, E. 
triodon, Frustulia rhomboides & v. saxonica, Na
vicula lobeliae, Pinnularia dactylus, maior och 
viridis, Stenopterobia intermedia, Surirella linea
ris m. fl. ) , vilka möjligen befinna sig i primär
läge på detta djup. De allra flesta av mjukbot
tenvegetationens levande diatornearter saknas 
dock här. N edergränsen för dessa måste befinna 
sig någonstans mellan 4 och 8 m  under lågvatten
linjen. 

Sammanfattning 

Yttre Oldsjön skiljer sig tydligt från sjöarna 
i vattensystemets övre del med avseende på vat
tenkemiska och biologiska förhållanden. En av 
dessa, nämligen Bergsjön, uppvisar dock därvid
lag flera gemensamma egenska per än de övriga 
med Yttre Oldsjön. 

V ad mikrovegetationen beträffar är undersök
ningsmaterialet naturligtvis alltför otillräckligt 
att medgiva säkra och detaljerade upplysningar 
Qm de grundväsentliga olikheter, som utan tvivel 
föreligga mellan Yttre Oldsjön och sjöarna högre 
upp i vattensystemet, men vissa, särskilt iögonen
fallande drag kunna framhållas vid en jämfö
relse mellan Yttre Oldsjön och Övre Oldsjön. 

Av hittills påträffade diatornetaxa i Yttre Old
sjön är majoriteten konstaterad även i övre Old
sjöns flora. Att åtskilliga av övre Oldsjöns dia
tomeer icke äro .funna i Yttre Oldsjön, kan na
turligtvis bero på materialets knapphet. Om man 
bortser från alla sådana, som endast utgöra strö
fynd i övre Oldsjön, ha följande av dess dia
tomeer hittills förgäves eftersökts i Yttre Old
sjön : Achnanthes Holstii, Anomoeoneis decipiens, 
A. follis, A. serians, Eunotia alpina, E. bactriana, 
E. bigibba, E: parallela, E. polyglyphis, E. sep
tentrionalis, E. sudetica, Fragilaria constricta, 
Melosira distans v. alpigena, M. distans v. lirata 

f. lacustris. 
I Yttre Oldsjön leva följande, som synbarligen 

saknas i övre Oldsjöns recenta vegetation (men 
de flesta av dem finnas som fossil i denna sjö ! ) : 

lO - 557672 N. Quennerstedt 

Amphora ovalis, Caloneis silicula, Ceratoneis ar
cus, Gymbella affinis, C. aspera, C. cistula, C. 

cuspidata, C. cymbiformis, C. laevis, C. prostrata, 
C. t�c,midula, Denticula tenuis v. crassula, Dia
tama elongatum & v. tenue, Epithemia argus, 
Fragilaria leptostauron, Gomphonema ac�c,mina
tum, G. constrictum, Hantzschia amphioxys v. 
vivax, Navicula anglica, N. bacillum, N. pupula 
v. capitata, N. tusculoides, N eidium Hitchcockii, 
Pinnularia stomatophora, Stauroneis Smithii, By
nedra ulna samt möjligen Tetraeyelus lacustris 
( ej säkert levande i Yttre Oldsjön) . 

Av de båda sjöarnas gemensamma taxa upp
träda några med betydligt högre frekvens i Y t tre 
Oldsjön, nämligen Achnanthes linearis, A. minu

tissima & v. cryptocephala, Caloneis obtusa, Gym
bella Cesatii, Eunotia flexuosa, Navicula crypto
cephala, N. radiosa, Rhopalodia gibba, Synedra 
ulna v. danica. 

N edanståend e, som förekomma i de flesta prov · 
från övre Oldsjön och av vilka några taxa fin
nas i avsevärd mängd inom vissa djupområden 
där och i flertalet av de andra sjöarna i vatten
systemets övre del, ha däremot en väsentligt 
lägre frekvens i Yttre Oldsjön. Dessa äro : Ach
nanthes marginulata, Amphicampa hemicyclus, 
Anomoeoneis serians v. brachysira, A. subtilis
sima, Gymbella hebridica, Eunotia denticulata 
& v. fennica, E. diodon, E. lu'(l,aris & v. subar
cuata, E. triodon; E. valida, Melosira distans & 
v. lirata, Navicula cocconeiformis, N. lobeliae, Pe

ronia H eribaudii. 
Såso:rr;t framgått av det föregående finns Acti

nella punctata även i denna sjö, alltså f. n. känd 
i sammanlagt fyra av vattensystemets sjöar 
( Övre Oldsjön, Bergsjön, F'isklöstjärn och Yttre 
Oldsjön) .. Endast i Yttre Oldsjön är denna art 
påträffad så djupt som 4 m under vattenytan. 

Även Tabellaria binalis är funnen i ett par 
epilithiska prov på 25-35 cm vattendjup, dock 
endast med ett fåtal säkert levande celler. För
utom i de fyra nämnda sjöarna med Actinella 

förekommer Tabellaria binalis i ytterligare tre 
(Vuongejaure, Skuolkenjaure och Röd vattnet) .  
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R Ö N N Ö S J Ö N 

Miljöbeskrivning 

L Ä G E. Höjd ö. h. 325,0 m, areal 3,0 km2, största 
kända djup 16 m. 

Sedan Långan lämnat Yttre Oldsjön, skär den 
sig ned i den kambrosiluriska berggrunden, bil
dar småforsar och når efter 6 km Rönnösjön på 
10 m lägre nivå. 

Kring Rönnösjön (på generalstabsbL nr 59. 
Hotagen felaktigt betecknad »Rännösjön» ! )  do
minerar granskog med björkinslag, men även be
tydande myrområden finnas. Längs sydstranden · 

förekommer odlad jord, dock av relativt mindre 
omfattning än vid Yttre Oldsjön. 

S J Ö B Ä C K E N. Sjöbäckenet är mycket flackt 
med stora grundområden. En djupränna går till 
en början strax utanför sydstranden utefter sjöns 
övre hälft men böjer sedan av i riktning mot sjö
bäckenets mittlinje. Största påträffade djup är 
drygt 16 m (i sjöns centrala del ) . 

S T R Ä N D E R. Stränderna äro i huvudsak mine
rogena, vanligen med småblock och grus av skif
fer. Sådana av grövre material uppbyggda 
strandbarrikader, som äro utmärkande för sjö
arna högre upp i vattensystemet förekomma en
dast i mycket obetydlig utsträckning. 

S E D I M E N T. sedimenten bestå bl. a. av IDohal
tiga findetritusgyttjor. Utfällningar av limonit 
påträffas i ytlagren av dessa. 

V A T T E N S T  Å N D. Enligt uppgivna värden ( för 
tiden efter vidtagna regleringsåtgärder i Bur
vattnet, Mjölkvattnet och Korsvattnet) omfatta 
de årliga vattenståndsväxlingarna vanligen en 
amplitud av ca 80 cm, frånsett de kortvariga till
fällen då extremhögvattentoppar kunna öka am
plituden till 2 m och däröver. 

På samma sätt soin i Yttre Oldsjön ha regle
ringsåtgärderna högre upp i vattensystemet 
framkallat förändringar i Rönnösjöns naturliga 
vattenståndsförhållanden. Sålunda är den nuva
rande årliga amplituden reducerad dels genom 
något minskat vårhögvatten, dels genom höjt 
vattenstånd under vintermånaderna. Vidare har 
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numera sommarens lågvattenstånd fått en något 
förlängd varaktighet. 

I s. Tidpunkt för isläggning och islossning skil
jer sig knappast från motsvarande i Yttre Old
sjön (fig. 4 ) . 

T R A N s P A R E N s. Transparensen är av samma 
storleksordning som i Yttre Oldsjön, dock med · 
en tendens till lägre värden i Rönnösjön. 

pH, x1 8, K A T J O N E R. pH- och ledningsförmåge
värdena ligga genomgående något högre än i sjö
arna uppströms. Det högsta erhållna Ca-värdet, 
3,0 mgjl, gäller provvatten från närheten av syd
strai1den, vilket filtrerades genom bomull, och är 
därför otillförlitligt. 

l N D UN S T N I N G S Å T E R S T O D. Det enda kända 
värdet för vattnets indunstningsåterstod, 8,6 
mg/l (20/8 1953 ) ,  är praktiskt taget detsamma 
som i Yttre Oldsjön. 

F i sK. Bortsett från röding, vilken enligt orts
bor saknas sedan åtminstone ett 40-tal år till
baka, hyser Rönnösjön samma arter som Yttre 
Oldsjön, nämligen laxöring (Salmo trut ta L. ) ,  
lake [Lot a lota (L. ) ] ,  sik ( Coregonus lavaretus 
L. ) ( inkommen efter inplantering i närheten) ,  
gädda (Esox ltteius L. ) och abborre (Perca flu
viatilis L. ) .  

Kärlväxter 

Artuppsättningen av kärlväxter är såvitt känt 
densamma här som i Yttre Oldsjön. 

H E L OF Y T E R. Av helofyterna ha bestånden av 
Equisetum fluviatile något större omfattning än 
i Yttre Oldsjön, och Hippuris är något vanligare. 

N Y M P H E I D E R. Sparganium angustifolium spe
lar en framträdande roll, särskilt som helt sub
roers i den yppiga isoetidvegetationen, och Ra
nunculus peltatus är betydligt vanligare än i 
Yttre Oldsjön. Nuphar l?J,teum förekommer i 
några små bestånd. 

E L O D E I D E R. Elodeidvegetationen förefaller 
vara av ungefär samma betydelse som i Yttre 
Oldsjön. Särskilt utefter sydstranden äro Pota-
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Tah. XIV. Rönnösjön. Ytvatten. 

Surface water. 

Trans p. Färg mot Temp. 
Katjoner mg/ l 

Datum vitskivan o c pH Kl8 • 1 06 

l l l l l cm 

20/7-46 605 brungrön 18°, 1 6,4 1 1 ,9 
29/7-47 495 brungrön 1 7°,0 6,7 1 6  

31/7-48 1 8°,5 6,7 13,4 
30/7-49 14°,3 6,3 9,5 

20fs-53 665 mörkgrön 15°,6 6,4 1 0,3 

l Bestämn. av katjoner på filtrerat vatten. 
Determination of kations in filtered water. 

mogeton pusillus, Jttncus bulbosus och Myrio
phyllttm alterni/lorum vanliga, medan Potamoge
ton perfol�atus är tämligen sporadisk. 

I S O E T I D E R. Bäst utvecklad är emellertid isoe
tid vegetationen, i vilken Isoetes lacustris domine
rar och bildar de tätaste mattorna på olika av
snitt längs sydstranden, huvudsakligen mellan 
extremlågvattenlinjen och l m därunder. Senaste 
funna maximaldjup för Isoetes i sjön ( 1953 ) är 
ca 2,4 m under lågvattenlinjen. l. echinospora 
har högre frekvens här än i Yttre Oldsjön liksom 
även Ranunculus reptans och Subularia aquatica. 
Lobelia dartmanna ingår tämligen regelbundet i 
bottenvegetationen mellan lågvattenlinjen och l 
m därunder. 

Plankton 

I planktonproven dominera i regel crustaceer, 
men fytoplankternas kvantitativa andel är dock 
påtagligt högre än i Yttre Oldsjön. Rotatarier 
spela emellertid en framträdande roll, och ett 
prov ( 1946 ) innehåller Synchaeta grandis och 
S. pectinata i betydande mängd. I artlistan mar
keras dominerande art med X .  

Artsammansättning : 

Anabaena flos-aquae 
Chroococmts lirnnetictts 
- minutus 
Coelosphaerium naegelianum 
Dactylococcopsis ellipsoideus 

1946 1 947 1948 1949 1953 
20/7 29/7 31/7 30/7 20/8 

+ + 
+ + + 

+ 
+ + + 

+ + 

Ca N a K 

3,00 1 , 15 0, 16  
1,48 0,90 O, l l  

0,88 1 ,01  0, 137 

Gomphosphaeria aponina 
- lacustris 
Merismopedia glauca 
- punctata 
Microcystis elabens 
N ost o c K ihlmanii 
Oscillatoria lacustris 

Cecidochloris stichogloeae 
( på Gloeococcus) 

Chlorangium stentorinum 
(på Diaptamus ) 

Eudorina elegans 

Asterococcus limneticus 
Elakatothrix gelatinosa 
Gloeococcus Schroeteri 
- subarcticus 

Mg 

0,66 
0,60 

Ankistrodesmus falcatus 
Pediastrum araneosum v. ntgu

losum 
- boryanum v. undulatum 

Arthrodesrnus incus 
- - v. indentatus 
Bambusina Borreri 
Closterium K iitzingii 
---,-- setaceum 
Cosmarium margaritiferum 
- quadrum 
C osmocladium saxonicum 
Euast1·um denticulatum 
·- elegans 
- verrucosum 
Gonatozygon Kinahanii 

Sr Mn 

0,0103 < 0,00551 
�«-

0,0065 < 0,0055 

1946 1947 1948 1949 1953 
20/7 29/7 31/7 30/7 20/8 

+ + + 
+ + + + + 

+ + + 
+ 
+ 

+ - + 
+ + 
+ + + 
+ + + 

+ 
+ + + + 

+ �  + 
+ + + + + 
+ + + 

+ + 
+ 

+ + 

+ + + + 
+ + + 
+ + 
+ + + + 

+ 
+ + + 

+ + 
+ 

+ + 
+ 
+ 

+ + ·+ + 
Acta Phytogeogr. Suec. 36 



148 Rönnösfön 

1946 1947 1948 1949 1953 1946 1947 1948 1949 1953 
20/7 29/7 3 1 /7 30/7 20/8 20/7 29/7 31/7 30/7 20/8 

Hyalotheca dissiliens + + + Gonachilus unicornis + + + + + 
- . mucosa + + + + Euchlanis alata + + 
Spondylosium planum + Kellicottia longispina + + + + + 
Staurastrum alterans + Keratella cochlearis + + + + + 
- anatinum + + + + - quadrata dispersa + + 
- - v. denticulatum + + Monostyla lunaris + + + 
- - v. grande + + N otholca limnetica + 
- - v. longibrachiatum + + Pleosoma H udsoni +- + + 
- arctiscon + + Polyarthra vulga1·is + + + x + 
- aristiferum + Synchaeta grandis + + 
- cingulum v. obesum + + + - longipes + + + 
- curvatum v. elongatum + - pectinata + + 
- f'urcigerum v. armigerum + + Testudinella Naumanni + 
- gracile + + + - patina + + + 
- granulosum + 
- J ohnsonii v. depauperatum + Aeroperus harpae + 
- longispinum + + Alanella excisa + + 
- lunatum . v. planetonicum + + + - nana + + 
- paradoxum + + Alonopsis elongata + + 
- pelagicum + + Bosmina coregoni obtusit·ostt�is + x x + + 
- Sebaldii v. ornatum + Chydot·us sphaerictts + 
- teliferum + - Diaphanosoma brachyurum + 
- vestitum v. subanatinum + + Eurycercus lamellatus + 
Xanthidium antilopaeum + + + + Holopedium gibberum + + + + x 
- armatum v. fissum + Ophryoxus gracilis - + 
- cristatum + Polyphemus pediculus + 

Sida crystallina + 
Botryococcus Braunii + + 

+ 
Acanthodiaptomus denticornis + + 

Chrysosphaerella longispina + At·ctodiaptomus laticeps + + - + 
Dinobryon cylindricum + + + Cyclops scutifer x + + + + 
- sertularia + + + + + Diaptamus juv. + + + + + 
- sociale v. americanum + + - - Heterocape appendiculata + - - + 
Hyalobryon ramosum + + + - saliens + + + + + 
M allomonas eaudata + + + + + 
S'ynura uvella + - + 
C eratium carolinianum + + Benthisk algvegetation 
Peridinium W illei + + 
Colacium vesiculosum + + + Ovanför lågvattenlin j en 

(på copepoder) Den endast periodiskt submergerade zonen 

Anomoeoneis exilis + +. + + + 
skiljer sig i mycket från motsvarande i t. ex. 

Gyclotella kutzingiana v. plane- Yttre Oldsjön. Endast en ringa del av strand-
tophora + + + linjen består av stabilt substrat av liknande be-

Surirella robusta + skaffenhet, dvs. stadiga stenblock. I Rönnösjön 
Tabellaria flocculosa v. asterio- förekomma vanligen i stället små skifferblock, 

nelloides + + + ofta lättrörliga, och dessa sakna i regel de amfi-- - v. flocculosa + + + + + biska skorplavarna och krustan resp. det hala 
Tintinnidium fluviatile + + + + överdraget av cyanofyceer. På stabila block kan 
Tintinnopsis lacustris + + + visserligen en dylik vegetation påträffas men 

Asplanchna priodonta + + + + synbarligen endast obetydligt. 
Collotheca sp. + + Efter en tids torrläggning äro både stora och 
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Fig. 37. Rönnösjön. Det mäktiga strandplanet av små skifferblock helt torrlagt vid extremt lågvatten. Sydstranden 
mot V. 3 1 .7 .  1 948. 

Rönnösjön. The vast shore of mica schist boulders totally uneovered at extreme low water. View of south shore facing 
west. 3 1 . 7. 1 948. 

små stenblock vanligen överdragna av en myc
ket detritrlsrik beläggning, innehållande ett tras
sel av diverse trådalger ( cyanofyceer, oedogo
nialer, zygnemaler ) och diatomeskal. Ett par vec
kors submersion av denna zon på sommaren är 
dock tillräcklig för att långa slöjor av M ougeotia 
och Zygnerna samt jättekedjor av Tabellaria floc
culosa v. flocculosa skola utvecklas på nästan allt 
slags substrat. 

Lågvattenlinjen 

Den extrema lågvattenlinjen är här icke lika 
skarpt markerad i mikrovegetationen som i sjö
arna uppströms Rönnösjön. De praktiskt taget 
överallt _närvarande långa slöjorna av zygnema
ler, eventuellt även av oedogonialer, kunna vara 
lika välutvecklade ett stycke ovanför lågvatten
linjen som under denna, och i sådana fall på
träffas dessutom trådformiga cyanofyceer ( t. ex. 
Scytonerna fig��raturn, Schizothrix lacustris ) och 
andra arter såväl ovanför lågvattenlinjen som 
nedanför denna. Ä ven om sådana cyanofyceer 
m. fl. äro konstanta fr. o. m. lågvattenlinjen och 

nedåt och rikligast utvecklade från denna nivå, 
kan synbarligen en relativt kortvarig vatten
ståndshöjning åstadkomma, att denna vegetation 
tämligen snabbt koloniserar nedre delen av den 
intermittent submergerade zonen. Därigenom ut
suddas eller maskeras gränsen mellan det perma
nent och det periodiskt submergerade området. 

Under lågvattenlinjen 

Bortsett från den rikliga oedogonial-zygnemal
påväxten, som uppträder åtminstone ned till 1 ,5 
m under lågvattenlinjen och ofta är dominant i 
vegetationen till detta djup, växlar

_ 
mikrovegeta

tionens sammansättning avsevärt. Vanliga äro 
Scytonerna figuratum och den bipunctata-lik
nande Lyngbya-arten. Sporadiskt uppträda epi
lithiskt (resp. lösliggande i epifytisk och mjuk
bottenvegetation) även Stigonema ocellatum och 
Tolypothrix Saviczii. 

Bland diatomeerna dominerar i regel Tabel
laria flocculosa v. flocculosa inom den närmaste 
decimetern under lågvattenlinjen på allt slags 
substrat (utom på mjukbotten) ,  men f. ö. variera 
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de olika arterna kvantitativt i hög grad. Av öv
riga diatomeer, som äro påträffade i nämnvärd 
mängd, märkas främst l!'rustulia rhomboides v. 
saxonica och dessutom men mera tillfälligt Ach
nanthes minutissima v. cryptocephala, Anomoeo
neis exilis, Eunotia flexuosa, E. lunaris, E. mo
nodon v. bidens, E.  pectinalis & v. ventralis, 
Fragilaria eonsfruens och Tabellaria quadrisep
tata. 

Tillsammans med Lyngbya ( bipunctata-likn. ) 
förekommer fläckvis J!'rustulia rhomboides v.

' 

saxonica i små gallertklumpar men icke på långt 
när av samma mäktighet som i vattnen upp
ströms Rönnösjön. 

Exempel l :  Sjöns östra del, nordöstra stranden, mått
ligt exponerad, 20/7 1946. Substrat : stenblock, verti
kalsida. 

V A T T E N D J U P : 30 cm (= ca 10 cm under lågvat
tenlinjen) . 

Finluddig, helt täckande påväxt, i vilken ingå 
Lyngbya ( bipunctata-likn. ) ,  S chizothrix lacustris, 
Tolypothrix distorta, Mougeotia, Spirogyra, Zygnema, 
Bulboch.aete och Oedogonium (sterila) samt Tabellaria 
flocculosa v. flocculosa ( domin. diatome) , Achnanthes 
minut.issima v. cryptocephala och F1·ustulia rhom
boides v. saxonica. Individrika diatomeer äro dess
utom Gomphonema acuminatum v. cMonatum, G. 
constrictum och Anomoeoneis exilis.-

Huyudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

Aphanocapsa elachista 
- fonticola 
Aphanothece clathrata 

v. brevis 
Chroococcus lirnneticus 
Dichoth1·ix sp. 
Gornphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn.) 
Merismopedia elegans 
- glauca 
N ostoc K ihlrnanii 
Oscillatoria splendida 
Schizothrix lacustris 
Scytonerna figumturn 
Tolypothrix distorta 
- Saviczii 

Binuclearia tatmna 
Mic'rospora stagnorum 
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Bulbochaete (ster. ) 
Oedogoniurn ( ster.) 

Mougeotia ( ster. ) 
Spiragym (ster.) 
Zygnema ( ster. ) 

Arthrodesrnus incus 
Closteriurn cynthia 
- dianae 
- juncidurn 
Cosrnarium Blyttii 
- irnpressulum. 
-- ma1·gariti[erum 
- o1·naturn 
-- praemo1·surn 
- subturnidurn 
- tetraophthalmurn 
Docidium baculurn 
Euastrum ansatum 

bideritaturn 
denticula tum 
elegans 

- insulare 
Hyalotheca dissiliens 
N etrium digitus 
Penium cylindrus 
- polymorphum 
Pleurotaenium clavatum 
- Ehrenbergii 
Spondylosium planum 
Staurastrum anatinum 
- arctiscon 
- obesum 
- ophiura 
- paradoxum 
Tetmemorus granulatus 
Xanthidiurn antilopaeum 

Achnanthes affinis 
- flexella 
- linearis 
- - (v. pusilla) 
-- rnarginulata 
- mimttissima v. crypto-

cephala 
Amphora ovalis 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- serians v. brachys-im 
-- subtilissima 
C aloneis cfr bacill u m 
Cyclotella ki.Uzingiana 

- - v. planetophora 
Gymbella affinis 
- amphicephala 

Cesatii 
cistula 
(cuspidata) 
cyrnbiformis 

- gmcilis 
- microcephala 
- (naviculiformis) 
- perpusilla 
- ventricosa 
Epithemia argus 
Eunotia arcus 

denticulata 
- diadon 
- exigua 
- - v. campacta 
-- faba 
-- flexuosa 
- cfr gracilis 
-- lunaris 
- - v. subarcuata 

- monodon 
- - v. bidens 
--- - v. ma i or 
- pectinalis 
- - v. minor f. intM·-

media 
- - v. ventralis 
- praerupta 
- - (v. inflata) 
- (robusta v. diaderna) 
Fragilaria construens 
- virescens 
- - v. exigua 
F1·ustulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. capitata 
- - - f. undulata 

· Gomphonema acurnina-
tum 

- - v. earonatum 
- eonstriotum 
-- gracile 
-- longiceps v. subclava-

tum f. gracile 
M elosira distans 
N avicula cocconei f orm is 

cfr contenta 
c1·yptocephala 
(lacustris) , 
lobeliae 

- pupula v. 1·ectangu-
laris 

- mdiosa 
- - v. tenella 
N eidiurn bisulcatum 
Nitzschia fonticola 
- (linearis) 
- palea f. minuta 
Pe1·onia Heribaudii 
PinnulMia inten·upta 
- maior 
- - v. linearis 
- ( mesolepta) 
-- rnicrostauron 
- subcapitata v. hilseana 
- undulata 
-- viridis 
(Rhopalodia gibba) 
Stauroneis anceps 
- - (f. gracilis) 
stenopterabia intermedia 
Surirella elegans 
- linearis 
- - v. · constricta 
Synedra acus 

amphicephala 
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- ulna v. danica 
Ta.bellaria flocculosa 

v. flocculosa 
-- quadriseptata 

Mikrozoer : 

Co1·ythion sp. 

Euglypha acanthophora 
Quadrula symmetrica 
Trinema enchelys 
- lineare 

Lecane sp. 
nematod 

Exempel 2: Utanför sydstranden i höjd med SJons 
cenh·ala del, måttligt exponerat läge, 29/7 1947. Sub
sh·at : Isoetes lacustris. 

V A T T E N D J U P :  25 cm (= ca 20 cm under före
gående lågvattenlinje ) .  

Riklig påväxt av domin. Zygnema (ster. ) med 
starkt inslag av Oedogonium (ster. } och Tolypothrix 
distorta. Kvantitativt betydande dessutom : Lyngbya 
(bipunctata-likn.) och diatomeer, bland vilka fläckvis 
Frustulia rhomboides v. saxonica dominerar. F. ö. äro 
följande individrika : Anomoeoneis exilis, Gymbella 
ventricosa, Eunotia flexuosa, E. lunaris, E. monodon 
v. bidens, Gomphonema acuminatum v. coronatum, 
Tabellaria quadriseptata. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. ) 

Aphanocapsa elachista 
Aphanothece microspom 
- stagnina 
Chroococcus limneticus 
Coelosphaerium naegelia-

num 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn. ) 
M e1·ismopedia elegans 
- glauca 
N ostoc K ihlmanii 
Oscillatoria Agardhii 
Phormidium sp. 
S chizothrix lacustris 
S cytonema figuratum 
Stigonema cfr informe 
- ocellatum 
Tolypothrix distorta 

Pediastrum boryanurn., 
- tetras 

Microspora arn.,oena 

Chaetosphaeridiurn., 
Pringsheiniii 

Bulbochaete ( ster. ) 
Oedogonium (ster.)  

Mougeotia ( ster. ) 
Spirogyra (ster. ) 
Zygnema (ster. ) 

Arthrodesrn.,us incus 
- octocornis 
Bambusina Borre1·i 
Closte'rium cynthia 
- venus 
C osmarium Blyttii 
- margaritiferum 
- praemorsum 

rectangulare 
- subcrenatum 
- tetraophthalmum 
Docidium baculum 
Euastrum ansatum 
- bidentatum 
- elegans 
- insulare 
Gonatozygon Kinahanii 
- cfr rn.,onotaenium 

v. pilosellum 
Hyalotheca dissiliens 
Penium cylindrus 
Pleu1·otaenium Ehren-

bergii 
S pondylosium planum 
Staurastrum ophiura 
Staurastrum cfr orbicu-

lare 

- paradoxum 
- pingue 
T etmemorus granulatus 

Achnanthes affinis 
- linearis 
- (marginulata) 
- ininutissima v. c?·ypto-

cephala 
Amphora ovalis 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 
- se rians v. brachysira 
- subtilissima 
( Caloneis silicula v. trun

catula} 
Cyclotella kutzingiana 

v. planetophora 
Gymbella affinis 
- amphicephala 

Cesatii 
cistula 
( cuspidata) 
cymbiformis 

- gracilis 
- mic1·ocephala 
- (naviculiformis) 
- perpusilla 
- 1:ent1·icosa 
Eunotia arcus 

denticz�lata 
- diadon 
- exigua 
- faba 
- flexuosa 
- lunaris 
- - (v. subarcuata) 
- monodon 
- - v. bidens 
- paludosa 
- pectinalis 
- - v. ventralis 
- praerupta 
- 1·obusta v. diaclema 
- (triodon) 
Fragilaria construens 

Sammanfattning 

Frttst·ulia rhomboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina-

tum 
- - v. earonatum 
- - constrictum 
- gracile 
M e lo sira distans 
N a vieula cocconei f orm is 

cryptocephala 
lobeliae 
(pupula v. rectangu
laris) 
radios a 

- - v. tenella 
N eidium bisulcatum 
Peronia Heribaudii 
Pinnularia interrupta 
- maior 
- - v. linearis 
- microstauron 
- subcapitata v. hilseana 
- undulata 
- viridis 
Stauroneis anceps f. gra-

cilis 
-- ( phoenicenteron) 
Stenopterobia intMmedia 
Surirella elegans 
- linea1·is 
- - v. constricta 
- ( robusta v. splendida) 
Synedra acus 
- amphicephala 
-- ulna v. danica 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
-- quadriseptata 

Mikrozoer : 

T rinema linea1·e 
Monostyla sp. 
Synchaeta pectinata 
nematod 

Det makroskopiskt mest iögonenfallande draget 
Rönnösjöns vegetation är den ymniga oedogo

nial-zygnemal-påväxten. Visserligen bilda såda�a 
trådalger yviga, gröna slöjor även på Yttre Old
sjöns isoetidmattor, men i Rönnösjön äro de vid 
samma tid ännu mäktigare. Relativt sett förefalla 
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däremot cyanofyceerna spela mindre roll i vege
tationen än i sjöarna uppströms Rönnösjön. 

Vad diatomeerna beträffar framgår så mycket 
av det ofullständiga undersökningsmaterialet som 
att artuppsättningen närmast överensstämmer 
med den i Yttre Oldsjön. I kvantitativt avseende 
finnas emellertid därvidlag tydliga olikheter mel
lan de båda sjöarnas vegetation. 

Frustulia rhomboides v. saxonica ingår i Yttre 
Oldsjöns mikrovegetation under lågvattenlinjen 
som en ofta väsentlig konstituent, om än icke i 
så mäktiga gallertmassor som högre upp i vatten
systemet. I Rönnösjön däremot spelar Frustulia 

en avsevärt blygsammare roll och är icke i något 
fall påträffad i liknaride anhopningar. 

Anomoeoneis serians v. brachysira, vilken upp
ströms Rönnösjön kan förekomma i individrika 
populationer, vanligen tillsammans med Fru
stulia, är påtagligt lågfrekvent i Rönnösjön. 

Däremot förefaller det, som om Gomphonema 
acuminatum & v. coronatum, G. constrictum,. 
Navicula cryptocephala, N. radiosa, Synedra acus,. 
S, amphicephala och S. ulna v .  danica samt Ta
bellaria quadriseptata åtminstone relativt äro av 
större betydelse i Rönnösjöns än i Yttre Old
sjöns vegetation. 

L A N D Ö  S J Ö N 

Miljöbeskrivning 

L Ä G E. Höjd ö. h. 318,5 m, areal 45,6 km2, 
största djup 76 m. Sjön reglerad sedan 1944 ; 
höjd- och arealvärden avse sjön i oskadat skick. 

Den största av Långans sjöar, 25 km lång och 
nära 3 km på bredaste stället, är huvudsakligen 
omgiven av björkblandad granskog med in
strödda små myrarealer. Endast i ringa omfatt
ning förekommer jordbruk i närheten, och be
byggelsen är här svag. 

S J Ö B Ä CK E N. Genom Landösjön går en djup
ränna, i vilken det största djupet, 76 m, har på
träffats (lodningar av RoswALL 1932 ; LUNDQVIsT 
1936 b, s. 54) .  I sjöns västra del, till vilken mina 
undersökningar koncentrerades, äro stränderna i 
regel tämligen branta, och ett djup av 10 m och 
däröver kan förekomma endast några 10-tal me
ter från land. 

S T R Ä N D E R. Stränderna äro minerogena, ofta 
b lockiga. 

S E D IM E N T. sedimenten utgöras av findetri
tusgyttjor, i vilka diatornehalten kan vara hög. 
E�ligt LuNDQVIsT (l. c . )  kännetecknas sjön av 
resp. mjälig, mjälig diatomacerik, limonithaltig, 
moig limonithaltig diatomacerik findetritusgyttja. 
Bland de fossila diatomeerna nämnes (l. c. ) bl. a . 
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Neidium Hitchcockii, vilken jag även har funnit 
recent här. 

V A T T E N S T Å N D. Enligt vattenståndsdiagram
men är den årliga, naturliga vattenståndsampli
tuden (fr .  o. m. maj 1942 ) beräknad till maxi
malt ca 1,5 m, om även kortvariga högvattentop
par medtagas. Skillnaden mellan vattenstånden 
av längre varaktighet än några få dagar är dock 
endast ca 0,8-1 m. Sedan 1944 är emellertid 
Landösjön reglerad, vilket resulterade däri, att 
vegetationsperiodens vattenstånd hölls maximalt 
l m högre än det normala. Likaså höjdes vinter
månadernas vattenstånd högst ca 70 cm över na
turlig nivå. Den årliga vattenståndsamplituden 
sedan 1944 t. o. m. sept. 1947 omfattade alltjämt 
ca 1,5 m, dock med den skillnaden mot naturliga 
förhållanden, att vårflodens högvatten hade hål
lits kvar under en betydande del av vegetations
perioden. Däremot hade den naturliga extrem
lågvattenlinjen dittills knappast underskridits. 

Vattenståndsdiagrammens värden, satta i rela
tion till den terrestriska vegetationens nedergrän
ser, synas i stort sett svara mot förhållandena i 
andra Långan-sjöar. Genom de förändrade vat
tenstånden ha nämnda nedergränser förskjutits 
uppåt, okänt dock hur mycket. Emellertid har 
1947 död Parmelia saxatilis påträffats på stort 
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T ab. XV . Landös j ön. Pelagiskt ytvatten. 

Surface water. 

Katjoner mg/ l 
Transp. Färg mot Temp. 

Datum 
vitskivan o c pH XIs . 1 06 

l l l l l cm 

19/7-46 690 brungrön 1 511,3 
29/7-47 695 l) 12°,9 

Bestämn� av
. 

katjoner på filtrerat vatten. 

Determination of kations in filtered water. 

6,5 1 7,3 
6,6 15,6 

stenblock i skyddat läge ned till ca 100 cm ovan
för extremlågvattennivån, vilket värde tämligen 
väl överensstämmer med sjöns ursprungliga hög
vattenlinje av något längre varaktighet än de 
extrema vårhögvatten topparna. 

T RA N S P A R E N S. De två transparensvärdena 
äro lägre än �et av LuNDQVIsT (1936 b, s. 54) för 
1934 ( 11/8 ) uppgivna, 9 m. 

pH, x 1 8 , � A T J O N E R. pH och ledningsförmåga 
närma sig samma värden som i Rönnösjön. Från
sett Rönnösjöns osäkra Ca-värde är halten av 
katjoner i Landösjöns vatten överraskande lik 
den i Rönnösjöns vid motsvarande tidpunkt. Vat
tenproven äro emellertid tagna i övre delen av 
Landösjön, varför Långans vattenegenskaper från 
sjöarna högre upp i systemet ännu göra sig starkt 
gällande .  

F i s K. Fiskfaunan utgöres av laxöring (Salmo 
trutta L. ) ,  lake [Lota lota (L . ) ] ,  sik ( Coregonus 
lavaretus L . ) , harr [ Thymallus thymallus (L . )  J ,  
gädda (Esox lucius L . )  och abborre (Perca flu

viatilis L. ) . 

Kärlväxter 

A v helofyter förekommo i sjöns övre del 194 7 
små, glesa bestånd av Equisetum fluviatile i 
skyddat läge. (Vid utloppet fanns åtminstone 
ännu · 1948 Phragmites cornmunis. ) Enligt LANGE 
(1938, s. 53 ) är även Scirpus palustris funnen i 
sjön. Isoetiderna ha emellertid varit de mest 
framträdande kärlväxterna, bland vilka Isoetes 
lacustris dominerade (dominerar n .  I. echino-. 
spora · anföres av LA� GE (o p. c . ) ,  och f. ö. äro 

Ca N a K Mg Sr M n 

1 ,66 1 , 1 5  0, 1 6  0,52 0,0070 < 0,0055 J 

Ranunculus repfans och Subularia aquatica van
liga. övriga· iakttagna arter äro Spargani�tm 
angustifolium, Ranunculus peltatus, Juncus bul
bosus och Myriophyllurn alterniflorum. Vid Ull
dersökningstillfällena var denna vegetation spar
sam i sjöns övre del. 

Plankton 

I de båda planktonproven dominera resp. Cy
clops scutifer och Polyarthra mtlgaris. Mest fram
trädande fytoplankter är i båda fallen Anabae1�a 
flos-aquae. Asterianella gracillima, som här är 
vanlig om också icke särskilt kvantitativt bety
dande, är icke påträffad i någon annan av vat
tensystemets sjöar. 

Förmodligen på grund av de konstlade vatten
ståndsförhållandena ingår tämligen mycket ben
thiskt material i planktonet. I artlistan markeras 
dominerande art med X .  

Artsammansättning : 

..Anabaena flos-aquae 
Chroococcus limneticus 
- minutus 
Coelosphae'rium naegelianum 
Gomphosphaeria aponina 
- lacustris 
Merismopedia elegans 
- glauca 
M icrocystis elabens 
Nostoc Kihlmanii 
Oscillatoria lacustris 

Cecidochloris stichogloeae 
(på Gloeococcus) 

1946 1 947 
19/7 29/7 

+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
- + 
+ 

+ 
+ + 
+ + 
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1946 1947 1946 1947 
19/7 29/7 19/7 29/7 

Chlorangium stentorinum + - rnegacanthum v. scoticum + 
(på eopepoder) - ophiura + + 

Eudorina elegans + - paradoxum + + 
- Sebaldii v. ornatum + + 

.Asterococcus limneticus + + - teliferum + 
Elakatothri.x gelatinosa + - tohopekaligense + 
Gloeococcus Schroete·ri + + - - v. trifw·catum + 
- s·ubarcticus + + Xanthidium antilopaeum + + 

- - v. laeve + 
.Ankistrodesmus falcatus + - cristatum + 
Pediastrum boryanum + 

Botryococcus Braunii + 
.A1·throdesmus incus + + 
- - f. Brebissonii + + Chrysosphaerella longispina + + 
- - f. Joshuae + D·inob1·yon cylind1·icum + + 
- - v. indentatus + + - - v. palt.tstre + + 
Bambusina Borreri + - sertularia + + 
Closterium K utzingii + - sociale v. americanum + 
- libellula + Hyalobryon ramosum + 
- Ralfsii v. hybridum + Mallomonas eaudata + + 
- venus + + Synura uvella + 
Cosmadum Brebissonii v. maximum + 
- contractum + Ceratium carolinianum + 
- - v. ellipsoide�tm + Peridinium W illei + + 
- subtumidum v. Klebsii + 
Desmidium Swartzii - + Colacium 'l:esiculosum + + 
Euastrum bidentat�tm v. speciosum + (på copepoder) 
- denticulatum + 
- oblongurn + .Achnanthes minutissima + + 
- verrucosum + - - v. c1·yptocephala + + 
Gonatozygon K inahanii + + .Anomoeoneis exilis + + 
Hyalotheca dissiliens + Aste·rionella gt·acillima + + 
- mucosa + + Cyclotella kutzingiana + + 
Micrasterias conferta + - - v. planetophora + + 
- papillifera v. glabra + Fragilaria construens + 
- quadrata + + Tabellm·ia flocculosa v. aste1·ionelloides + + 
Pleurotaenium clavatum + + - - v. flocculosa + + 
- earonatum + - quad1·iseptata + + 
- Ehrenbergii + 
Sphaemzosma g1·anulatum + - Tintinnidium fluviatile + + 
Spondylosium planum + + 
Staurastrum alterans + .Asplanchna Her1·icki + 
- anatinum + + - priodonta + 
- - v. den ticulatum + - C onachilus unicot·nis + + 
- - v. grande + + Euchlanis alata + 
- - v. longibrachiaturn + + K ellicottia longispina + + 
- arctiscon + Keratella cochlearis + + 
- a1·cuatum + - quadrata + + 
- cingulum v. obesum + - stipitata + 
- curvatum v. elongatum + Monostyla constricta + 
- dejectum + - lunaris + 
- furcigerum + Pleosoma H udsoni + + 
- gladiosum + Polya1·thra vulgaris x + 
- gracile + Synchaeta longipes + 
- lunatum v. planetonicum + + T estudinella patina + + 
Acta Phytogeogr. Suec. 36 
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Tt·ichotria pocillum 
- tetractis 

Aeroperus harpae 
Alanella nana 
Alonopsis elongata 
Bosmina coregoni obtu,sirostris 
Chydorus sphaericus 
Diaphanosoma brachyurum 
Holopedium gibbe1·um 
O phryoxus gracilis 
Polyphemus pediculus 
Bida crystallina 

Acanthodiaptomus dent·icornis 
Arctadiaptamus laticeps 

, Cyclops scuti[e1· 
Diaptamus juv. 
Eudiaptamus gracilaides 
H eteracope appendiculata 
- saliens 

B_�nthisk algvegetation 
Stabilt substrat 

1946 1947 
19/7 29/7 

+ + 
+ + 
+ 
+ + 

+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ + 
+ + 
+ x 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 

Eftersom sjön undersöktes först sedan regle
ringsåtgärder hade vidtagits, är den ursprung
liga algvegetationens zonering och kvantitativa 
sammansättning okänd. De enstaka prov av ben
thisk mikrovegetation, som föreligga, ge emeller
tid upplysning om en väsentlig kvalitetsskillnad 
i denna vegetation mellan Landösjön och vattnen 
uppströms denna, nämligen beträffande diato
meerna. 

Med hänsyn till substratets beskaffenhet kan 
förutsättas, att fastsittande, makroskopiska cya
nofyceer tidigare ha ingått i vegetationen. Av 
epili thiska sådana på träffades dock blott mikro
skopiska spår, t. ex. Scytonema figuratum, Stigo
nema cfr informe och Tolypothrix distorta ome
delbart under extremlågvattenlinjen. 

Såväl ovanför lågvattenlinjen [upp till ca 0,7 
m höjd (1947 ) J som nedanför denna till åtmin
stone 1,5 m under densamma voro stenblockens 
vertikal- och horisontalsidor bevuxna med en art
rik vegetation av dominerande diatomeer och 
mer eller mindre rikligt inslag av Lyngbya ( bi
punctata-likn. ) .  

I mycket underordnad kvantitet uppträdde 
dessutom oedogonialer, zygnemaler och desmi-

dieer. Ett prov nära den aktuella vattenlinjen 
(1947 ) innehöll dock Oscillatoria cfr irrigua i 
riklig mängd (samdominant med Tabellaria floc
culosa v. flocculosa) . 

Alla epilithiska prov voro starkt detritushal
tiga med en betydande mängd tomma diatome
skal, mest av Achnanthes minutissima v. crypto
cephala och Tabellar·ia floccttlosa v. flocculosa. 

Med avseende på detritusmängden påminde för
hållandena i Landösjön mycket om dem i Mjölk
vattnet 1942, dvs. samma år som sistnämnda sjö 
uppdämdes. 

Kvantitativt mest betydande [förutom nämnda 
Oscillatoria irrigua i ett prov samt i enstaka fall 
Lyngbya ( bipunctata-likn. ) J voro : Achnanthes 
microcephala, A. minutissima v. cryptocephala, 
Anomoeoneis exilis, Tabellaria flocculosa v. floc
culosa samt T. quadr-iseptata. Det förefaller som 
om dominerande taxa vanligen voro omväxlande 
Achnanthes minutissima v. cryptocephala resp. 
T. flocculosa v. floccttlosa, men på grund av art
rikedomen kunde detta svårligen fastställas med 
säkerhet i mer än ett par fall. Samtliga prov 
innehöllo nämligen även en hyalin gallertmassa, 
vilkens ursprung var ovisst förutom vid de till
fällen, då det klart framgick, att den till största 
delen utgjordes av Achnanthes-»stjälkar».  

Åtskilliga andra arter ha påträffats i bety
dande individmängd, även om de trots detta voro 
kvantitativt underlägsna de ovannämnda, t.  ex. 
Gymbella affinis, C. Cesatii, C. cistula, C. cymbi
formis, C. ventricosa, Eunotia flexuosa, Fragi
laria construens, F. eonsfruens v. binodis, Fru
stttlia rhomboides, F. rhomboides v .  saxonica, 
Gomphonema acuminatum v. coronatum, G. con

strictum, Navicula radiosa, Synedra acus, S. acus 
v. radians. 

Anmärkningsvärt är att Frustulia rhomboides 
v. saxonica spelar en sådan underordnad roll i 
Landösjön och icke bildar gallertklumpar liksom 
i de andra sjöarna. 

Artuppsättningen inom området 0,7 m ovan
för till 1 ,5 m under lågvattenlinjen var i stort 
sett tämligen likartad, men en viss ökning av 
totalmä�gden taxa gjorde sig gällande parallellt 
med tilltagande vattendjup nedåt mot lågvatten
linjen. 
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Exempel : Sjöns övre del, ca 4 km öster om Långans 
inflöde, nordstranden, måttligt exponerat läge, 19/7 
1946. Substrat : Stort stenblock, zenityta. 

VA T T E N D J U P :  1,3 m (= ca 20 cm över extrem
lågvattenlinjen) .  

Detritusrik gallertmassa med domin. Achnanthes 
minutissima v. cryptocephala) subdomin. Lyngbya ( bi
punctata-likn. ) .  Subdomin. diatome : Tabellaria floc
culosa v. flocculosa. Individrika äro dessutom : .Ach
nanthes microcephala) Anomoeoneis exilis) Gymbella 
affinis) G. Gesatii) G. cistula) G. cymbiformis) G. ven
tricosa) Fragilaria constt·uens) Frustulia rhomboides 
v. saxonica) Synedra acus v. radians och Tabellaria 
q�tadriseptata. 

Huvudsaklig artsammansättning : 
(Artnamn inom parentes : tveksamt om levande in

divid. )  

Aphanocapsa elachista 
Coelosphaerium naegelia

num 
Gomphosphaeria lacustris 
Lyngbya sp. ( bipunctata-

likn.)  
- mucicola 
JJ1erismopedia glauca 
Oscillatoria tenuis 
Phormidium mucicola 
S chizothrix lacustris 

Pediastrum boryanum 

Oedogonium ( ster. ) 

Mougeotia (ster . )  
Spirogyra (ster. ) 

Glosterium cynthia 
- dianae 
C osmarium impressulum 
- punctulatum 
H yalotheca dissiliens 
N etrium digitus 

Achnanthes depressa 
- (didyma) 
- elliptica 
- flexella 
- - v. alpestris 
- (kryophila) 
- (lapponica) 
- Levandm·i 
- linearis 
- - v. pusilla 
-- marginulata 

microcephala 
- minutissima 
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- - v. cryptocephala 
- nodosa 
-- Suchlandtii 
.A.mphora ovalis 
Anomoeoneis exilis 
- - v. lanceolata 

, - serians v. brachysira 
- subtilissima 
Asterianella gracillima 
Galoneis obtusa 
Geratoneis arcus 
- - (v. amphioxys) 
Gocconeis placentula 
Gyclotella comta · 
- kutzingiana 
- - v. planetophora 
- - v. radiosa 
- - (v. Schumannii) 
- stelligera 
Gymbella affinis 

amphicephala 
Gesatii 
cistula 
cymbiformis 

- ( delicatula) 
- gracilis 
- helvetica 
- mict·ocephala 
- naviculiformis 
- perpusilla 
- prostrata 
- ven_tricosa 
Denticula tenuis v. eras-

sula 
Diatoma elongatum 
- - v. tenue 
Didymosphenia geminata 
Epithemia argus 
Eunotia arcus 

- denticulata 
- exigua 
- - v. campacta 
- faba 
·- flexuosa 
- lunaris 
- - v. subarcuata 
- paludosa 
- pectinalis v. minor 

f. imp1'essa 
- - - f. intermedia 
- - v. ventralis 
- praerupta 
- robusta v. diaderna 
- - v. tetraodon 
- ( septentt·ionalis) 
- veneris 
Fragila1·ia construens 
- - v. binodis 
- leptostau't'on 
- - v. d�tbia 
- pinnata 
-- vi1·escens 
- - v. exigua 
Frustulia t•homboides 
- - v. saxonica 
- - - f. undulata 
Gomphonema acumina-

tum 
- - v. Brebissonii 
- - v. earonatum 
-� constrictum 
- gracile 
- intricatum v. pumilum 

longiceps v. subolava
tum f. gracile 
subtile v. sagitta 

111 elosira distans 
- - v. lirata 
N avicula (bacilliformis) 

cocconei f orm is 
( contenta J 
c't'yptocephala 
(gastrum) 
lacustris 
lobeliae 
minima 
( pseudoscutiformis) 

- pupula 
- - (v. 1'ectangula1'is ) 
- radiosa 

Sammanfattning 

- - v. tenella 
- ( tusculoides) 
N eidium af fine v. amphi-

'thynchus 
· 

- - - (f. undulat-ztm) 
- -; v. longiceps 
- bisulcatum 
- (Hitchcockii) 
- iridis 
Nitzschia (angustata 

v. acuta) 
fonticola 
( gracilis) 
(palea f. minut a) 
(romana) 

Peronia Heribaudii 
Finnularia appendiculata 
___:_ (borealis) 
- Braunii v. amphice

phala 
crucife'ra 
dactylus 
interrupta 
ma i or 

- microstr&ut·on 
- subcapitata v. hilseana 
- tenuis f. subunelata 
- undulata 
Stauroneis anceps 
- - f. gracil,is 
- (legumen) 
- phoenicenteron 
stenopterabia intet·media 
Surirella elegans 
- (lapponica) 
- robusta 
- - (v. splendida) 
Synedra ac·us 
- - v. radians 
- ulna 
- - v. danica 
Tabellaria flocculosa 

v. flocculosa 
- quadriseptata 
Tetraeyelus lacustris 

Mikrozoer : 

Euglypha acanthophora 
Trinema enchelys 
- lineare 
nematod 

Eftersom diatornefloran i Landösjön icke kan 
ha utökats till följd av regleringsåtgärderna utan 
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snarare möjligen har reducerats något, framstår 
kontrasten mot de övriga sjöarnas artuppsätt
ning så mycket tydligare. Det lilla fåtal prov, 
som har undersökts och som naturligtvis endast 
kan ge en ofullständig bild av Landösjöns totala 
flora, innehåller ett avsevärt större antal dia
tornetaxa än vad som är känt i någon annan av 
vattensystemets sjöar. 

Följande diatomeer ha hittills icke påträffats 
uppströms Lal).dösjön i den recenta vegetationen : 

Achnanthes didyma 
- lappanica ' 

- Suchlandtii 
Asterianella gmcillima 
Cemtaneis arcus 

v .  amphiaxys 
Cyclatella camta 
- stelligera 
Gymbella helvetica 
Diatama hiemale 
Didymasphenia geminata 
Eunatia revaluta 
F1·agilaria inte1·media 
- pinnata 

G omphonema intricatum 
v. pumilum 

- subtile 
- - v. sagitta 
N avicula amphibola 
- bacillifarmis 
- gastrum 
-- lapidosa 
- pupula 
Neidium affine v. amphi

rhynchus f. undula
tum 

-- iridis 
Nitzschia kutzingiana 
- romana 

Beträffande de taxa, som Laridösjön har ge
mensamt med sjöarna uppströms, innehålla mikro
proven åtskilliga av sådana i betydligt större 
individrikedom · än prov av motsvarande storlek 
från de andra sjöarna. Detta gäller särskilt Ach
nanthes minutissima, A. minutissima v. crypto
cephala, Gymbella affinis, C. Cesatii, C. cistula, 
C. cymbiformis, C. ventricosa, Denticula tenuis 
v. c1·assula, Diatama elongatum, Fragilaria lep

tostauron, N avicula radiosa, Synedra acus. 
Denna omständighet är ett uttryck för en avse

värd olikhet i de naturliga miljöförhållandena 
och kan icke vara förorsakad av regleringsingrep
pen i Landösjön, även om dessa sannolikt ha 
framkallat förändringar i den ursprungligamikro
vegetationens kvantitativa sammansättning. Att 
de senaste årens konstlade vattenståndsförhållan
den i och för sig skulle medföra en ökad repro"' 
duktion av så många arter, · som nu uppträda 
med hög frekvens strider mot all erfarenhet av 
liknande vattenregleringars yttringar. 

Landösjöns diatorneflora är väsentligt rikare 
än den, som har påträffats i sjöarna högre upp i 
vattensystemet. 
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Miljöfaktorer 

Katjoner 

Sjöarna i Långan-området erbjuda exempel på 
vattenkemiska egenskaper, som äro tämligen 
unika för naturliga vatten. Den extremt låga hal
ten av katjoner ställer områdets övre del i sär
klass. I motsats till det för sjövatten vanliga för
hållandet med Ca som dominant katjon ( se t. ex. 
LOHAMMAR 1938, RoDHE 1949 ) dominerar Na i 
några av de högst belägna sjöarna (Resemejaure, 
Skuolkenjaure, Vuongejaure ) .  

I stort sett ökar katjonhalten nedströms i vat
tensystemet, men icke förrän i Yttre Oldsjön ha 
så höga Ca-värden som l mg/l och däröver upp
mätts. Högsta Na-värdet uppströms Yttre Old
sjön ger analysen från Bergsjön (1 ,02 mg/l) och 
högsta i hela vattensystemet är funnet i Rönnö
sjön och Landösjön (1 ,15 mg/l ) . 

K-halten varierar oregelbundet inom området, 
och lika värden äro funna samma år i f. ö. så 
olikartade sjöar som Skuolkenjaure, övre Old
sjön, Rönnösjön och Landösjön ( 0,16 mg/l ) .  

I vattensystemets övre del har i ett fall Mg
halten visat sig uppgå till maximalt 0,50 mg/l, 
nämligen i Mjölkvattnet ( efter genomförd regle
ring ! ) .  Högsta värde för hela vattensystemet 
( 0,66 mg/l) är funnet i Rönnösjön, det näst 
högsta ( 0,52 mg/l)  i Landösjön. 

Från Rönnösjön har likaså det högsta Sr-vär
det ( 0,0103 mg/l) erhållits. Mn-halten har i alla 
de analyserade vattenproven understigit mätbar 
kvantitet ( 0,0055 mg/l) . 

Specifik ledningsförmåga 

Såsom framgått av det föregående är den spe
cifika ledningsförmågan utomordentligt låg i om-
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rådets övre delar. Det geologiska underlaget, 
svårvittrade graniter och porfyrer och avsakna
den av ett moräntäcke, gör att Resemejaures vat
ten i kemiskt avseende närmast påminner om 
destillerat. 

Ledningsförmågan ökar successivt nedåt i vat
tensystemet men är dock låg inom det fattiga 
granit-porfyrområdet. Först utanför detta, i sjö
arna på kambrosiluren, bli %-värdena av en stor
leksordning, som börjar likna den för ordinärt 
fattiga vatten mera vanliga. I Yttre Oldsjön 
ligga sålunda de högsta funna värdena mellan 
'X.18 11 och 12 · 10-6, i Rönnösjön 'X.18 12-16 · lQ-6 
och i Landösj ön %18 17,3 · l 0-6. 

En motsvarighet till de lägsta 'X.18-värdena i 
Långan-sjöarna är verkligen känd, nämligen 
från några norska sjöar. Av sitt omfattande lim
nologiska material, redovisat i en mängd publika
tioner, ger sålunda STRf}M (1933, 1935, 1944 )  
exempe l  på sådana extremt låga ledningsför
mågevärden (jfr K. THOMASSON 1952 b, s. 231 ) . 

pH 

Samtliga funna pH-värden ligga på skalans 
sura sida och genomsnittligt lägre i systemet 
Korsvattnet-övre Oldsjön med tillflöden (pH 
5,7-6,1 ) än i systemet Burvattnet-Mjölkvatt
net-Bergsjön [pH (5 ,9 ) 1  6,0-6,2 ] .  [ Såsom 
IVERSEN (1929, s. 291 ) framhåller beträffande 
de danska sjöarna, ha pH-mätningarna även i 
Långan-området visat, att 'varje sjö utgör en en
het med avseende på reaktionen, och att endast 
mycket små variationer i pH ha iakttagits vid 
samma tidpunkt i olika delar av respektive sjö. J 
Lägsta värde är funnet i Fisklöstjärn ( pH 5,5 

1 Mjölkvattnet i reglerat tillstånd. 
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-5,7 ) ,  som även har det mest humösa vattnet. 
Det är f. ö. anmärkningsvärt, att rikedomen på 
myrar i de större sjöarnas närmaste omgivningar 
icke ger sig till känna i högre grad på sjövatt
nens pH-standard. (Jämför exempelvis övre Old
sjön, omgiven av avsevärda myrarealer, med 
Korsvattnet, där myrvegetationen är minimal ; 
pH är trots detta snarast något högre i övre Old
sjön ! ) .  En sannolik förklaring till detta förhål
lande är den speciella kombination av myrarnas 
byggnad, av terrängförhållandena och neder
bördsmängden, som utmärker det övre Långan
området och som resulterar i att nederbördsvatt
net till största delen rinner av ytligt över my
rarna utan att tränga ned i torven och snabbt 
når sjön. Såsom f. ö. transparensvärdena visa, 
är sjövattnets färgning av humusämnen ringa 
[Burvattnet, Mjölkvattnet ( före regleringen) ,  
övre Oldsjön J .  

Liksom katjonhalt och ledningsförmåga är pH
värdet genomsnittligt högre utanför granit-por
fyrområdet : Yttre Oldsjön pH 6,1-6,3, Rönnö
sjön pH 6,3-6,7, Landösjön pH 6,5-6,6. 

Temperatur 

I de högt belägna småsjöarna kan temperatu
ren under vegetationsperioden stiga till 18 ° och 
däröver men blir sannolikt sällan eller aldrig så 
hög i det övre områdets stora sjöar, ens i ytvatt
net. Det ·en gång funna värdet på 17 °,3 i Kors
vattnet (ytan) torde utgöra ett undantag. De 
två vertikalserierna från resp. övre Oldsjön och 
Yttre Oldsjön visa endast små variationer från 
ytan till 1 6,5 resp. 9 m djup. 

Is 

Eftersom det endast finns enstaka uppgifter 
om tidpunkten för isläggning och islossning vid 
naturliga förhållanden i de sedermera reglerade 
sjöarna, är det osäkert, hur stora skillnaderna 
beträffande isförhållandena ursprungligen voro 
mellan sjöarna i vattensystemets övre och nedre 
del. Isläggningen torde emellertid vanligen 

·
ha 

inträffat något senare i de stora källsjöarna 
( Burvattnet, Mjölkvattnet, Korsvattnet) än i 

Yttre Oldsjön och Rönnösjön på grund av de be
tydande olikheterna i vattenvolym. Islossningen 
har däremot börjat tidigare i områdets nedre del. 
Istäckets varaktighet synes emellertid i stort sett 
variera inom samma gränser från Rönnösjön 
upp till de stora källsjöarna, dvs. genomsnittligt 
mellan 5 1/2 och 6 1/2 månader ( se fig. 4 ) . 

Transparens och sjöfärg 

Största siktdjup, 1 170 cm (sol och lugnt ) ,  är 
funnet i Korsvattnet ( efter genomförd regle.:. 
ring) . I den oskadade sjön har emellertid LUND
QVIsT ( 1936 b, s. 50 ) noterat 15,5 m. Som väntat 
sjunker transparensen · mot områdets lägre delar. 

Sjöfärg, dvs. färg mot vitskivan strax före för
svinnandet, varierar från mörkblågrön (Kors
vattnet) till grönbrun ( Rönnösjön) men ligger 
huvudsakligen omkring grön. ( Fisklöstjärn, var
ifrån transparensmå tning saknas, har emellertid 
tydligt brunfärgat vatten. ) 

Korrelationen mellan siktdjup-färg och omgi
vande myrarealer är visserligen tydlig, men -
såsom framhållits beträffande pH-värdena - sy
nes det övre Långan-områdets sjövatten i över
raskande ringa grad präglas av · de närmaste om
givningarnas rikedom på myrar. 

Sambandet mellan transparens och färg är på
tagligt (LUNDQVIST 1936 a, THUNMARK 1937,  s. 
91 ff. ) . 

Vattenståndsvariationer 

De naturliga vattenståndsvariationerna under 
året växla avsevärt från sjö till sjö. Genom
gående är (resp. var före vidtagna regleringsåt
gärder ) den genomsnittliga vattenståndsamplitu
den störst i de större sjöarna. Om man bortser 
från mycket kortvariga högvattentoppar, utgör 
(utgjorde ) sålunda den naturliga amplituden ca 
l m och däröver i Mjölkvattnet, Korsvattnet och 
Landösjön, ca 60-80 cm i Burvattriet, övre Old
sjön, Bergsjön, Yttre Oldsjön och Rönnösjön, 
< 50 cm i de övriga undersökta sjöarna, av vilka 
de högst belägna (sjön 1000, Resemejaure, Skuol
kenjaure och Vuongejaure ) icke ha större årlig 
vattenståndsamplitud än ca 20-30 cm. 
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Vegetation 
Kärlväxter 

H E L O F Y T E R. Av helofyterna ( RAUNK.I.tER 1907, 
s.  112) är Equisetum fluviatile mest betydande 
art uppströms Landösjön. I Rönnösjön, Yttre 
Oldsjön och Bergsjön bildar den ställvis täta be
stånd men täcker blott förhållandevis små area
ler. Högre upp i vattensystemet är Equisetum 
fluviatile påträffad i sjöarna till närheten av 
den subalpina regionens övre gräns men spelar 
en obetydlig roll ovanför övre Oldsjön, den högst 
belägna av sjöarna i områdets övre del där slutna 
bestånd förekomma. 

Näst Equisetum fluviatile har Carex rostrata 
den kvantitativt största betydelsen av helofyterna 
uppströms Landösjön. I Yttre Oldsjön förekom
mer den rikligt på grundområdena i sj öns västra 
del, i övre Oldsjön bildar den tillsammans med 
Equisetum en tät bård längs stränderna vid ut
loppet, men avtar liksom Equisetum väsentligt i 
mängd och frekvens på högre nivåer än Övre 
Oldsjöns. 

Phragmites communis uppträder sparsamt i 
Rönnösjön och med ett bestånd i Yttre Oldsjön 

· men är icke funnen i sjöarna uppströms den sist
nämnda. (Däremot finns Phragmites sporadiskt 
i myrarna och vid rinnande vatten högre upp i 
vattensystemet. ) 

Hippuris vulgaris, som är vanlig i Rönnösjön 
och Yttre Oldsjön, växer där ofta helt submers. 
Den är påträffad i Bergsjön och i Långan ovan
för denna sjö men icke i sjöarna högre upp. 

N Y MP H E I D E R. ( Termerna nympheider, elodei
der, isoetider : Du RrnTz 1921, s. 132. ) Endast i 
Rönnösjön och Yttre Oldsjön utgöra nympheider 
ett påtagligt inslag i vegetationen, och framför 
allt gäller detta Sparganium angustifolium. I · 

regel växer dock Sparganium här helt submers 
(och steril) i den yppiga bottenvegetationen a y 
isoetider. Den har påträffats upp till övre Old
sjön men där blott sporadiskt. 

Ranunculus peltatus förekommer från Rönnö
sjön och åtminstone upp till Bergsjön men har 
betydligt lägre frekvens än S parganium angusti
folium. 

Nuphar lute�tm, vilken angives på LANGEs 
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(1938 ) utbredningskarta (nr 62) med en punkt 
på Yttre Oldsjöns plats, har jag icke sett i denna 
eller någon annan av sjöarna uppströms Rönnö
sjön; · 

E L O D E I D ER. I Långan-områdets nedre del äro 
elodeider ställvis rikligt representerade, företrä
desvis med Patamageton pusillus, Myriophyllum 
alterni/lorum och J unc1ts bulb o sus både i Rönnö
sjön oeh Yttre Oldsjön: Dessutom förekommer 
Patamageton perfoliatus i obetydlig omfattning 
i båda dessa sjöar, synbarligen med något högre 
frekvens i Rönnösjön än i Yttre Oldsjön. Dessa 
4 arter fortsätta uppströms Yttre Oldsjön med 
avsevärt minskad frekvens. De finnas i Bergsjön, 
men endast 3 av dem nå övre Oldsjön, där Pata
mageton perfoliattts av allt att döma saknas och 
de övriga äro inskränkta huvudsakligen till sjöns 
grunda utloppsvik. 

I s o E T I D E R. Av Långan-sjöarnas kärlväxter 
har Isoetes lacustris den högsta frekvensen och 
täcker de största arealerna av sjöbottnen. I 
Rönnösjön bildar Isoetes för närvarande de tä
taste mattorna huvudsakligen på vattendjupet ca 
0,5-1,5 m och i Yttre Oldsjön ca 1,2-2,3 m 
under lågvattenlinjen och uppträder f. ö. från 
lågvattenlinjen och tillfälligt ovanför denna ned 
till ca 2,5 m därunder i Rönnösjön, till drygt 
3 m i Yttre Oldsjön. I övre Oldsjön ligger ne
dergränsen maximalt ca 3,6 m under lågvatten
linjen, medan de tätaste mattorna äro begrän
. sade företrädesvis till området mellan 1 ,5  och 
2,5 m under lågvattenlinjen. Före sjöreglering
arna fanns Isoetes lacustris även i Burvattnet och 
Mjölkvattnet, men de dåvarande utbredningsför
hållandena äro där blott fragmentariskt kända. 
I den subalpina sjön Rödvattnet förekommer 
Isoetes lacustris rikligt mellan lågvattenlinjen 
och 3 m djup och bildar den tätaste vegetationen 
mellan 0,5 och 2 m. 

Isoetes echinospora, som har ringa kvantitativ 
betydelse i sjövegetationen och aldrig är funnen 
på så stort vattendjup som I. lacustris, är vanlig 
i Rönnösjön och Bergsjön men har lägre fre
kvens i Yttre Oldsjön och de övriga sjöarna. I 
Rönnösjön, Yttre Oldsjön och Bergsjön har den 
påträffats från den aktuella vattenlinjen (alltså 
även ovanför extremlågvattenlinjen) ned till 
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maximalt ca l m under lågvattenlinjen, i Röd
vattnet til l ca 1 ,5 m djup.  De sporadiska fynden 
av I. echinospora i Övre Oldsjön fördela sig på 
området mellan lågvattenlinjen och 0,5 m där
under. Före sjöregleringarna fanns denna art 
även i Burvattnet och Mjölkvattnet. Icke i någon 
av . Långan-sjöarna · torde I. echinospora före
komma i slutna bestånd på nämnvärt stora ytor. 

Lobelia dartmanna är begränsad till vatten
systemets nedre del och är icke på träffad högre 
upp än till Bergsjön, där den emellertid liksom i 
Rönnösjön och Yttre Oldsjön utgör en kvantita
tivt betydande komponent av isoetidvegetationen. 
Lobelia uppträder från landvegetationens neder
gräns till maximalt ca l m under lågvattenlinjen 
i Yttre Oldsjön och Bergsjön, men icke fullt så 
djupt i Rönnösjön. Täta mattor av Lobelia utan 
inblandning av Isoetes finnas i Yttre Oldsjön 
längs nordstranden inom området ca 70-100 cm 
under lågvattenlinjen, längs sydstranden 40-80 
cm under lågvattenlinjen. Särskilt rikligt före
kommer Lobelia ca 80-90 cm under lågvatten
linjen på de vidsträckta grundområdena i Yttre 
Oldsjöns västra del. 

Ran�mc�dus repfans och Sub�daria aquatica 

äro rikligt företrädda i vattensystemets nedre 
del, i Rönnösjön och Yttre Oldsjön, från land
vegetationens nedergräns till ca l m under låg
vattenlinjen. Även i Bergsjön äro de båda ar
terna vanliga men ha i Övre Oldsjön tydligt 
lägre frekvens. I sistnämnda sjö förekomma de 
dock i regel tillsammans så djupt som mer än 
l m under lågvattenlinjen (vilket innebär att de 
vid högvattenperioder stå på ca 1 1/2 m vatten
djup ) . Före sjöregleringarna funnos de även 1 
Burvattnet ( och Mjölkvattnet )  men ingendera är 
påträffad i någon sjö ovanför den prealpina 
barrskogen. 

Mossor 

De submersa mossorna i det övre Långan-om
rådets sjöar utgöras av arter, som väl eljest blott 
i undantagsfall växa på så stort vattendjup som 
här. Mest spridd av dessa · inom vattensystemet 
förefaller Marsupella aquatica vara, vilken före-

1 1 - 557672 N. Quennerstedt 

kommer rikligt i övre Oldsjön, vidare i Vuonge- , 
jaure, Skuolkenjaure, Rödvattnet och före sjö
regleringarna även i Burvattnet, Mjölkvattnet 
och Korsvattnet. Den uppträder på stenblock 
från lågvattenlinjen till minst l m djup och ofta 
mera, så t. ex. i övre Oldsjön ned till. 4 m under 
lågvattenlinjen. 

Tillsammans med Mars�tpella aq�wtica och ända 
ned till samma djup som denna påträffas .( på
träffades) Polytrichurn gracile, ställvis lika rik
ligt, i övre Oldsjön, Burvattnet och Mj ölkvatt
net. 

Till minst l m under lågvattenlinjen är vidare 
Blindia acuta funnen i övre Oldsjön, Mjölkvatt
net och Rödvattnet, samt Scapania �md�data i 
Mjölkvattnet. 

Dessa mossor saknas synbarligen i d� högst 
belägna sjöarna ( Resemejaure och sjön 1000) och 
äro icke sedda så långt ned i vattensystemet som 
till Yttre Oldsjön. 

Plankton 

I samtliga planktonprov spela zooplankterna 
( crustaceer och rotatorier ) en mycket framträ
dande och i regel dominerande roll. I provet från 
sjön 1000 dominerade dock en fytoplankter, 
Uroglena americana, men även här utgjorde 
rotatorier en väsentlig komponent. 

Fytoplankterna äro vanligen individ- och art
fattiga under sommaren i områdets övre del. 
[ Härvid bortses emellertid från eventuell och 
sannolik förekomst av nannoplankter av en så
dan storleksordning och ringa resistens, att de 
icke stanna i planktonhåven ( Miillergas nr 20 ) 
eller att de förstöras totalt vid formalinfixe
ringen ( jfr RoDHE 1955 ) . ]  

Först så långt ned som i Bergsjön märks en 
tydlig ökning av fytoplanktonkomponenten -
särskilt desmidieerna, och detta tilltagande i art
och individmängd fortsätter mot vattensystemets 
nedre delar. Planktonlistorna från Yttre Oldsjön, 
Rönnösjön och Landösjön präglas av desmidieer 
såsom artrikaste grupp, men trots detta är allt
jämt zooplankterna <.kvantitativt dominerande ; 
även crustaceernas och rotatariernas art- och in� 
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dividantal ökar ju längre ned i vattensystemet 
man kommer. 

Bland de arter, vilka förekomma från Landö
sjön upp till Bergsjön men som med all sanno
likhet saknas högre upp i vattensystemet, kan 
nämnas Anabaena flos-aquae. Icke högre upp än 
till Yttre Oldsjön äro Microcystis elabens, Pedia
strum boryanum och Chrysosphaerella longispina 
påträffade, icke ovanför Landösjön Asterianella 
gracillima. 

Ett gemensamt drag för .sjöarnas plankton, i 
varje fall uppströms Landösjön, är diatomeernas 
ringa betydelse. I vattensystemets övre del ut
göres diatorneinslaget huvudsakligen av utsväm
mat benthiskt material (Anomoeoneis exilis, A.  
serians v. brachysira, Frustulia rhomboides v.  
saxonica, Tabellaria flocculosa v. flocculosa och 
T. quadriseptata m. fl. ) .  Icke ens Cyclotella 
kutzingiana v. planetophora, som dock regelbun
det uppträder i de flesta sjöarnas benthosvegeta
tion, förekommer annat än med enstaka celler i 

· planktonproven. De stjärnformiga kolonierna av 
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides ( == »T. 
f enestrata v. asterionelloides» ) ,  ha endast i un
dantagsfall påträffats i Övre Oldsjön men äro 
något vanligare i Yttre Oldsjön och Rönnösjön 
och betydligt talrikare i Landösjöns plankton. 

Det sedan gammalt kända förhållandet, att · 
diatomeernas maximala förekomst i den plank
tiska årscykeln vanligen infaller under den kalla 
årstiden - senvintern, våren och/ eller hösten -
gör det visserligen sannolikt, att alla plankton
prov i Långan-sjöarna äro tagna under diato
meernas minimiperiod, men även med hänsyn till 
detta ha de en ovanligt blygsam ställning i sjö
arnas plankton. [ Om denna periodicitet, se be
träffande havet t. ex. HENSEN 1887, P. T. CLEVE 
1896 etc . ,  1900, GRAN 1902, 1915, 1927, 1929, A. 
CLEVE-EULER 1917,  BRAARUD 1935, STEEMANN
NIELSEN 1937 ; betr. sjöar t. ex. : ZACHARIAS 1895 a, 
b, APSTEIN 1896, LozERON 1902 ( s. 71 ) ,  WESEN
BERG-LUND 1904, A. CLEVE-EULER 1912, KURZ 
1913 (s .  369 ) och bland de senaste årens under
sökningar t. ex. LuND 1949 a, b, 1950, 1954, 1955 
och E .  W. TAYLOR 1955 (s .  54 ) (planktondiato
meer ) , RA o 1955 och RouND 1955 (benthiska ar
ter. ) ]  
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Benthisk algvegetation 

Vid jämförelse mellan de .undersökta sjöarnas 
benthiska algvegetation finner man, att artan
talet i stort sett minskar från vattensystemets 
nedre till dess övre del. Samtidigt ger sig även 
en tydlig förskjutning i kvantitetsförhållande.na 
till känna hos de arter, som äro närvarande hela 
vägen uppåt i vattensystemet. 

Landösjöns artuppsättning av diatomeer är på
tagligt högre än i sjöarna ovanför, men eftersom 
sjön icke undersöktes före genomförd vatten
�eglering, är dess naturliga vegetation föga känd. 
Vad som . emellertid utmärker den nuvarande 
mikrovegetationen i Landösjön förutom artrike
domen, är det relativt stora antalet arter, som 
uppträda med betydande individrikedom (abun
dans ; sådana arter äro angivna i undersöknings
materialet under rubriken Landösjön) .  Detta för
hållande torde ha varit karakteristiskt även för 
den ursprungliga vegetationen, eftersom man mö
ter en motsvarighet därtill också i Rönnösjön och 
- fastän mindre utpräglat - i Yttre Oldsjön. 

I Rönnösjön är visserligen diatomeernas andel 
i vegetationen betydande men icke på långt när 
så framträdande som i Landösjön med där rå
dande abnorma vattenståndsförhållanden. I stäl
let präglas påväxten i väsentlig grad av oedogo
nialer och zygnemaler (Bulbochaete-, Oedogo
nium-, Mougeotia-, Spirogyra- och Zygnema-ar
ter, av vilka ingen hittills har påträffats i moget 
fertilt tillstånd) .  En del av de högre upp i vat
tensystemet vanliga cyanofyceerna (t. ex. Scyto
nema figuratum, St-igonema ocellatum, Tolypo
thrix Saviczii) förekomma även här men sanno
likt . med betydligt lägre frekvens. Det bör emel
lertid i detta sammanhang särskilt understrykas, 
att dessa cyanofyceer uppträda rikligast på sta
bilt substrat och att sådant av det slag, som ut
märker sjöarna uppströms Rönnösjön, är betyd
ligt sällsyntare här. 

Yttre Oldsjöns likheter med Rönnösjön yttra 
sig bl. a. i den välutvecklade om också ej fullt så 
mäktiga oedogonial-zygnemal-påväxten, i närva
ron av diatomeer, som synbarligen saknas i sjö
arna högre upp (se sammanfattningen under 
rubriken Yttre Oldsjön om diatomeer, icke sedda 
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i övre Oldsjön, av vilka de flesta däremot finnas 
i Rönnösjön) och i vissa diatornearters kvantitets
förhållanden. Liksom i Rönnösjön uppträda så-

.
lunda Achnanthes linearis, A. minutissima & Y. 

cryptocephala, . Galoneis obt�tsa, Gymbella Ge
satii, Eunotia flexuosa, Navicula cryptocephala, 
N. radiosa, Rhopalodia gibba och Synedra ulna 
v. danica med högre frekvens än vad som är känt 
från sjöarna uppströms Yttre Oldsjön. Å andra 
sidan finner man drag i Yttre Oldsjöns vegeta
tion, som avvika från förhållandena i Rönnösjön 
men återkomma högre upp i vattensystemet. Be-; 
träffande diatomeerna gäller detta Anomoeoneis 
serians v. brachysira och Frustulia rhomboides 
v: saxonica, vilka ha avsevärt högre frekvens och 
förekomma i betydligt individrikare populationer 
(ofta som gallertklumpar) än nedströms Y t tre 
Oldsjön. Vidare äro de redan nämnda cyanofy
ceerna (Scytonema fig�tratum, Stigonema ocel
latum, Tolypothrix Saviczii) rikligare företrädda 
i Yttre Oldsjön liksom högre upp i vattensyste
met. 

Den tenderande minskningen av mikrovegeta
tionens totala artuppsättning mot vattensyste
mets högre delar är dock icke så påtaglig i Berg
sjön. Undersökningsmaterialet därifrån är visser
ligen alltför litet för att tillåta en detaljerad 
j ämförelse med Yttre Oldsjön resp. med sjöarna 
på något högre nivåer än Bergsjön. Men de få
taliga proven visa dock med avseende på artrike� 
domen betydande likheter med Yttre Oldsjön, 
samtidigt som abundansförhållandena hos vissa 
arter mera påminna om Övre Oldsjön. Varje en- · 
skilt prov i Bergsjön kan således innehålla ett . 
liknande antal cyanofyce-, desmidie- och diatome
arter som motsvarande prov i Yttre Oldsjön, 
dvs. en större mängd arter än samma slags prov 
i exempelvis Övre Oldsjön. Däremot uppträda 
Frustulia-Lyngbya-gallertmassor, Stigonema ocel
latum och Tolypothrix Saviczii med en frekvens 
och abundans som förefaller mera likna förhål
landena i övre Oldsjön än i Yttre Oldsjön. 

Övre Oldsjöns benthiska algvegetation känne
tecknas av en regelbundenhet, som icke är känd 
i någon annan Långan-sjö av motsvarande stor
leksordning. Cyanofyceer och diatomeer äro de 
förhärskande alggrupperna. Oedogonialer, zygne-

maler och desmidieer ha däremot avgjort mindre 
betydelse i den totala vegetationen än i sjöarna 
på,,· lägre nivå, och det är särskilt överraskande, 
att desmidieerna äro så påtagligt art- och indi
vidfattiga här. Om Övre Oldsjöns mikrobenthos
vegetation på stabilt substrat icke är unik, har 
dock någon motsvarighet till denna mig veterligt 
icke beskrivits. 

Beträffande släktet Stigonerna, som är kvanti
tativt väl representerat här, påpekar W. R. TAY
LOR (1954, s. 385 ) med hänvisning till ett tidi
gare arbete ( TAYLOR 1928 ) , att Stigonema-arter 
»are striking elements in the flora>> i Kanadas 
fjällområden i motsats till förhållandena i Skan
derna enligt vad han funnit i de fåtaliga littera
turuppgifterna om algfloran i skandinaviska 
fjälltrakter. Redan ScHMIDLE ( 1898 ) och BoRGE 
( 1913 ) nämna visserligen Stigonema i sina art
förteckningar men utan antydan om abundans, 
och det lilla som jag själv har sett av områdena, 
där ScHMIDLEs och BoRGEs fyndlokaler äro be
lägna, Arjeplogs socken resp. Abisko-området, 
motsäger icke TAYLORs uppfattning . . Av TAYLORs 
( 1928 ) beskrivning framgår �mellertid, att den 
kanadensiska algfloran innehåller åtskilliga ar
ter, som saknas i Långan-området och endast äro 
kända från betydligt näringsrikare miljö, t. ex. 
Va�wheria, Ghara, H ydrurus etc. 

Cyanofyceer och diatomeer prägla således vege
tationen i högre grad i vattensystemets övre del, 
trots att det totala artantalet är mindre än på 
lägre nivåer. 

I jämförelse med Yttre Oldsjön saknar alltså 
övre Oldsjön åtskilliga diatornearter ( se tab. över 
fossil diatameflora med Fragilaria leptostauron 
v. dubia resp. sammanfattningen av Yttre Old
sjöns mikrovegetation) ,  men i stället visa en del 
diatomeer ökad frekvens och abundans, och dess
utom tillkomma några arter, som icke ha påträf
fats i Yttre Oldsjöns recenta vegetation. ökad 
frekvens och abundans i övre Oldsjön ha : Ach
nanthes marginulata, Amphicampa hemicyclus, 
Anomoeoneis serians v. brachysira, A. subtilis
sima, Gymbella hebridica, Eunotia denticulata 
& v. fennica, E. diodon, E. exigua, E. lunaris & 
v. subarcuata, E. triodon, E. valida, Frustulia 
rhomboides v. saxonica, Melosira distans & v. 
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lirat-a, Navicula coceone'iformis, N. lobeliae., Pe
ronia Heribaudii, 'Pinn�tlaria gibbä, Stenopte-
1·obia intermedia. · Nytillkomna (enligt vad. som 
hittills' är känt .av det ofullständiga undersök
ningsmaterialet) äro : Achnanthes Holstii, Ana� 
moeoneis : decipiens;· A. follis (A. serians, :vilken 
dock sannolikt lever i . Yttre Oldsjön) ,  Eunotia 
alpina, E. bactriana, E. bigibba, E. parallela, E. 
polyglyphis, E. septentrionalis, E. sudetica, Fra

gil'aria1 · constricta, Meloiira · distans v. alpigena, 
M. distans v. lirata -f. lacustris. Kvantitativt sär� 
·skilt framträdande i den förstnämnda gruppen 
äro Anomoeoneis ser·ians v. brachysira, Fntst·ulia 
rhomboides v. saxonica och Peronia Heribaudii. 

Det som är känt av Burvattnets och Mjölkvatt
nets vegetation · före· sjöreglering·arna överens� 
stämmer i - mycket med Övre Oldsjön. Sannolikt 
har emellertid den totala artuppsättning-en varit 
något större i Mjölkvattnet. 

J u högre u p p i vattensystemet man kommer 
dess artfattigare blir vegetationen. Korsvattnets 
mikrobenthos före ödeläggelsen genom uppdäm
ningen · saknade tydligen åtskilliga av Övre Old
sjöns arter, och av · de närvarande voro många 
sällsyntare än i Övre Oldsjön. Detta gäller såväl 
diatomeer som desmidieer. Utmärkande för Kors
vattnet var även det djupare läget �v vegetatio
nens nedergränser. 

I det extrema fallet, Resemejaure, bestämmes 
vegetationsbilden nästan helt av cyanofyceer, och 
av dessa äro Dichothrix N ordstedtii särskilt fram
trädande. Denna art tenderar f. ö. att öka i be
tydelse ovanför övre Oldsjön och har synbarli
gen en större vertikalamplitud uppströms denna 
sjö. En annan cyanofyce, som gör sig starkare 
gällande på högre nivåer, är Gloeocapsa sangui
ne·a. Diatomeerna äro i Resemejaure mycket svagt 
representerade om också bättre än desinidieerna, 
av vilka endast en och annan cell har påträffats. 

I · den mest humösa av sjöarna i det övre 
Långan-området, Fisklöstjärn (på högre nivå än 
övre Oldsjön) ,  är desmidieinslaget märkbart 
starkare än i Övre Oldsjön. Även om det funna 
antalet desmidiearter icke skiljer sig nämnvärt 
från övre . Oldsjöns artuppsättning, är dock fre
lrvensen av dessa större i Fisklöstjärn. Bland dia
tömeerna .i Fisklöstjärn visa likaledes några ar-
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ter påtagligt högre frekvens, nämligen Actinella 
punctata, Amph.icampa hemicyclus, Anamoeqn,eis 
serians, Eun.otia polyglyphis, E. triodon, Fragi

laria constr.icta, stenopterabia intermedia och 
Tabellaria binalis. 
· · Den benthiska mikrovegetationens förändringar 

nedifrån uppåt i vattensystemet kan sammanfat
tas med följande schematiska . karakteristik. 

Det (i Rönnösjön) .starkt framträdande insla
get av oedogonialer och zygnemaler i den tij,m
ligen artrika vegetationen, som f� ö. präglas av 
cyanofyce;er, dia tomeer och desmidieer, minskar
successivt. Parallellt därmed avtar. diatomeernas 
och desmidieernas artmängd, och blott ett ringa 
antal arter uppträda med stor . frekvens och 
abundans. Cyanofycetofsar (Dichothrix-, Scyto
nema-, Stigonema- och Tolypothrix-arter ) få allt 
större kvantitativ betydelse tillsammans med dia
tomeer, av vilka endast ett litet. fåtal arter upp
träda med stor abundans framför allt Frustulia 
1·homboides v. saxonica. Däremot äro . desinidie
erna art- och individfattiga ( övre Oldsjön, Kors
vattnet etc. men få dock ökad frekvens i den 
mera humösa Fisklöstjärn) .  

Diatomeer tillsammans med cyanofyceer ut
göra de bäst företrädda grupperna i sjöarna på 
högre nivåer med ett undantag, Resemejaure, 
där även diatomeerna ha trätt tillbaka och tyngd
punkten kommit att överflyttas helt på cyano
f:rceerna. 

Sambandet mellan några miljöfaktorer 
och vegetationen 

Katjoner, pH 

Den tydliga parallellitet, som föreligger mel
lan förändringar i vattenkemien, särskilt katjon
halten och mikrovegetationen inom området (jfr 
QuENNERSTEDT 1953 ) indicerar, att vegetationens 
kvalitativa sammansättning till väsentlig del be
stämmes av de vattenkemiska förhållandena. Vil
ket eller vilka .. ämnen som utgör (a)  minimifak
tor (er )  för olika arter [jfr t. ex. RICHTER ( 1906 ) ,  
PEARSALL ( 1922,. 1923, 1932 ) ' GRAN ( 1,931 ) , HA�� 
V;EY (1937, 19�0 ) , CHU ( 1943 ) ,. : RQPHE , ( 1948 ) 
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m.  fl. ] kan givetvis icke fastställas på grundval 
av undersökningsmaterialet .  

Skillnaderna mellan övre Oldsjöns och det 
nedre Långan-områdets diatomeflora, vilka ha be
rörts i samband med de fossila flororna i Övre 
Oldsjön, behöva emellertid icke nödvändigtvis 
vara orsakade enbart av vattnets olika salthalt, 
eftersom även pH-differensen är av sådan stor
leksordning, att den möjligen kan ha väsentlig 
betydelse i detta fall ( jfr FRITSCH 1931, s. 249, 
HusTEDT 1938, s. 277 ff. ) .  Inom områdets övre 
del däremot, där skillnaderna i sjövattnens pH 
äro små (om man bortser från Fisklöstjärn) ,  kan 
dock denna faktor icke gärna vara bestämmande 
för olikheterna i vegetationen. Den utpräglade 
diatornefattigdomen i Resemejaure kan således 
icke skyllas på vattnets pH utan på den låga 
halten av resp. totala bristen på ett eller flera 
ämnen. 

Denna tendens mot en alltmer utpräglad art
fattigdom och större enformighet i vegetationen 
i vattensystemets övre del är ett gott exempel på 
den av THIENEMANN ( 1 920, s. 10 )  formulerade 
»zweites Grundprinzip der Biocoenotik : Je mehr 
sich die Lebensbedingungen eines Biotops vom 
Normalen und fiir die meisten Organismen Opti
malen entfernen, um so artenärmer wird die 
Biocoenose, um so charakteristischer wird sie ,  in 
um so grösserem Individuenreichtum treten die 
einzelnen Arten auf.» (Jfr THIENEMANN 1918, 
s. 10 . ) 

Fisklöstjärn med de lägsta funna av de under
sökta sjöarnas pH-värden ( 5,5-5,7 ) är som 
nämnts även den mest humösa av dessa sjöar. 
Vilken eller vilka av vattnets kemiska egenska
per som i detta fall inverka avgörande på vege
tationens sammansättning är okänt. Som IvER
SEN ( 1929, s. 290 ) har framhållit, är det många 
gånger icke möjligt att finna någon korrelation 
mellan pH, humushalt och kalkhalt (j f� SJöRs · 

1950, s. 251 ff. ) .  Det är emellertid ofrånkomligt 
att vissa drag i vegetationsbilden ofta återkomma 
i vatten, som äro humusfärgade .. I Långan-om
rådet träffar man på åtskilliga likheter mellan 
kärr(ms och några. av sjöarnas - i synnerhet 
Fisklöstjärns - artuppsättning med tämligen 
många gemensamma · arter ( cyanofyceer, desmi-

dieer och diatomeer ) .  A v dessa spelar Frush�lia 
rhomboides v. saxonica ofta en kvantitativt myc
ket framträdande roll ; vanliga i kärren äro dess
utom Etmotia- och Pinnularia-arter. 

Norrländska sjöar med humusfärgat vatten 
sakna 

. 
sällan diatomeerna Achnanthes flexella, 

Amphicampa hmnicyclt�s, Anomoeoneis serians . 
och serians v. brachysira, A. subtilissima, Et�
notia exigua, E. lunaris, E. praen�pta, E. trio
don, Pinnularia gibba, P. interrupta, P. maior, 
P. mic1·ostauron, Stenopterobia intermedia. Vad 
en av Fisklöstjärns diatomeer beträffar, Acti
nella punctata, vilken här förekommer i högre 
frekvens än i någon annan av Långan-sjöarna, 
svarar dess uppträdande tämligen väl mot KoL
BEs (1948, s. 460 ) sammanfattande karakteristik 
av denna arts miljökrav, något som har bekräf
tats ytterligare genom ett betydande antal ny
tillkomma fynd under senare år [KoLBE 1950, 
KoLBE & SrLFVERSPARRE 1950, s. 92, MöLDER 
1 951 a, s. 1 1  ( 1955, s. 308 : .fossil ! ) , FoG ED 1 952, 
s. 109, Jy)RGENSEN 1952 ] . Likartade förhållanden 
gälla f. ö. även Tabellaria binalis (omnämnd, 
resp. särskilt behandlad i de flesta av de här cite
rade arbetena) .  

Vattenstånd 

Vid beskrivningen av vegetationen i det före
gående ha alla djupvärden såvitt möjligt hän
förts till en O-nivå = extremlågvattenlinjen. 
Denna är visserligen icke konstant men har ·bio
logiskt sett avgörande betydelse och är vanligen 
ganska lätt att identifiera. 

Landvegetationens naturliga
· 
gränser mot · sjön 

ha kunnat sättas i relation till vattenståndskur
vor från några av sjöarna [övre Oldsjön, Yttre 
Oldsjön och Rönnösjön (fleråriga serier ) ,  Berg
sjön (kortare tid ) , Korsvattnet, Burvattnet och 
Mjölkvattnet (från · tiden omedelbart före upp
dämningen) ] . Det har därvid visat sig, att neder
gränsen för den slutna hedvegetationen i skyddat 
läge motsvarar extremhögvattenlinjen - ( jfr SAN
TEssoN 1939 a, s. 68 ) ,  vilket betyder att exempel
vis Calluna, Empetntm, Vaccinium, Bet'tf,la etc. 
icke tolerera submersion mer än en mycket kort 
tid, högst några få dagar under året. Sannolikt 
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är submersionstoleransen f. ö. beroende av års
tiden och därför av varierande längd för samma 
art. Den på klippor och stora block ofta skarpa 
nedergränsen för epilithiska, -icke amfibiska land
lavar, t. ex. Parmelia saxatilis, Gyrophora deusta 
( jfr BLOMGREN & NAUMANN 1925, s. 8, NAUMANN 
I931, s. 168, SANTESSON 1939 a, b ) , ligger vanli
gen några cm lägre än hedvegetationens gräns, 
och längst ned av dessa lavar når ofta Rhizocar
pon geographicum, vilken synes tåla submersion 
överraskande länge för att vara landväxt. (Det 
kollektiv, som en icke-lichenolog benämner »geo
graphicum» kan ju innehålla arter, som visa olika 
tolerans för submersion ! ) .  Denna lavgräns är 
som SANTEssoN ( 1939 a, s. 63 ) framhåller icke en 
fix linje, lika litet som hedvegetationens neder
gräns, utan bestämmes av vattenståndet. Vid ex
trema högvattentoppar kunna således dessa land
lavar dödas. På grund av deras långsamma till
växt ( SANTESSON op. C . ,  S. 63, JULIN 1948, S .  134 ) 
dröjer det emellertid åtskilliga år efter ett för 
dem katastrofalt högvattenstånd, innan de ånyo 
ha hunnit återtaga sitt förutvarande utbrednings
område i full utstrackning. [JULIN (l. c . ) fann 
att detta icke skett ens efter 24 år ! ] -

Extremlågvattenlinjen i skyddat läge marke
rar i regel den övre gränsen för en tät vegeta
tion, i vilken tofsformiga cyanofyceer utgöra en 
på stabilt substrat väsentlig del. Från samma 
nivå och nedåt är artuppsättningen av diato
meer (och av desmidieer och andra alger) större 
än högre upp, och hit men icke högre uppträder 
Frustulia rhomboides v. saxonica som makrosko
piska gallertklumpar. Vissa arter kunna emeller
tid snabbt kolonisera området ovanför extrem
lågvattenlinjen, då det submergeras, nämligen 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa, T. quadrisep
tata, Eunotia lunaris, Peronia Heribaudii, even
tuellt äve·n Achnanthes minutissima v. crypto
cephala ( sistnämnda art i vattensystemets lägre 
del ) samt Binuclearia, oedogonialer och zygne
maler ( jfr BREHM & RUTTNER 1926, s. 302 ) .  Art
antalet är dock ringa ovanför lågvattenlinjen i 
skyddat läge. 

I exponerat läge däremot förskjutas gränserna 
uppåt. De tofsformiga cyanofyceerna bli betyd
ligt vanligare ovanför lågvattenlinjen och art-
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rikedomen över huvud taget större än eljest. 
Detta är ju också endast att vänta i enlighet med 
den av Du RIETZ (1939, s. 32) benämnda WmAR 
BRE�NERs lag om stormvågornas övre gräns på 
exponerad strand såsom biologisk motsvarighet 
tiil högvattenlinjen i skyddat läge (BRENNER 
1916, s. 181,  189 ; jfr Du RIETZ 1940, s. 103 ) .  

I det för många växter kritiska området mel
lan högsta och lägsta vattenlinjen är submer
sions- resp. torrläggningstidens längd en av de 
viktigaste faktorerna (naturligtvis i kombination 
med fysikalisk-kemiska och mekaniska förhållan
den ) .  Den benthiska algvegetationen utgöres här 
således av en tämligen permanent uppsättning 
arter, som kunna överleva en kortare eller längre 
tids torrläggning ( t. ex. Gloeocapsa sanguinea, 
vissa Schizothrix-arter) . Dessutom uppträda tid
vis sådana, som icke uthärda torrläggning, och 
med avseende på dessa bestämmes vegetationens 
sammansättning av den hastighet, med vilken 
dylika arter kolonisera tillfälligt submergerat 
område och där tillväxa. De främsta snabbkolo
nisatörerna under vegetationsperioden äro tydli
gen Tabellaria flocculosa v. flocculosa och quadri
septata, Binuclearia, oedogonialer och zyg·nema
ler, tätt följda av (Achnanthes minutissima v. 
cryptocephala, betydande endast nedströms Övre 
Oldsjön ! )  , Anomoeoneis exilis, A. serians v. 
brachysira, E unotia lunaris och Peronia H eri
baudii. Till dessa arter ansluter sig även Fru
stulia rhomboides v. saxonica, vilken sällan sak
nas på ett substrat efter några timmars submer
sion, men denna diatorne kan dock icke tävla med 
de övriga i reproduktionshastighet och gör sig 
således icke alls kvantitativt gällande. Att F

'
ru

stulia sällan saknas, sammanhänger väl närmast 
med dess utomordentligt rika förekomst . i det 
övre områdets sj öar. _ [ Kolonisationshastigheten 
har studerats vid enstaka tillfällen, framför allt 
i Övre Oldsjön, där jag sökt följa påväxtens för
ändringar på naturligt substrat under en kortare 
tid vid stigande vattenstånd (juli 1947, 1949, 
aug. 1953 ) .  Dessutom ha ett par . objektglas, ut
placerade under ett dygn på grunt vatten kolo
niserats av nämnda arter, dock endast med en
staka celler. ] 

Under högsommaren torde i Övre Oldsjön 
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minst l veckas submersion fordras för a t t dessa 
snabbkolonisatörer, f;ämst Tabellaria flocc'u,losa 
v. flocculosa, skola nå betydande kvantiteter ( tal
rika kedjor med > 100 celler ) .  Såsom tidigare 
framhållits om diatomeernas periodicitet har 
varje art med största sannolikhet varierande 
kolonisationshastighet under året. 

Belysande för submersionstidens betydelse är 
förekomsten av Frustulia i gallertmassor. Som 
nämnts uppträder Frust'ulia icke i massförekomst 
()Vanför extremlågvattenlinjen, nämligen på na
turligt, stabilt substrat ( icke heller på starkt 
exponerad strand där · f. ö. en del av den per
manent submergerade vegetationen förmår växa 
ovanför lågvattenlinjen) .  I Yttre Oldsjön på
träffades emellertid gallertmassor av Frustulia 
ända uppe vid den aktuella vattenlinjen, ovan
för lågvattenlinjen, men då endast på ett sub
strat, som följde vattenytans fluktuationer under 
året, en förankrad timmerstock i sjöns centrala 
del. 

Frustulia synes alltså kräva en avsevärd tid 
för att bilda dylika gallertmassor (och dessutom 
för vågsvall relativt skyddade områden) ,  på 
samma sätt som de fastsittande cyanofycetof
sarna Scytonerna figttraturn, Stigonerna ocella
turn, Tolypothrix Saviczii m. fl. fordra längre tid 
än blott en vegetationsperiod för att nå maximal 
utveckling ( jfr B uDDE 1942, s. 228 ) . 

Tidsfaktorns betydelse blir särskilt framträ
dande i de extl'ema miljöförhållanden, som en 
hård sjöreglering åstadkommer, då vattenståndet 
tvingas fluktuera våldsamt under året. De enda 
arter, som över huvud taget kunna bli relativt 
individrika t. ex. i Korsvattnet, Burvattnet och 
Mjölkvattnet, äro just sådana snabbkolonisatö
rer, nämligen Tabellaria flocculosa v. flocculosa 
( & quadriseptataj obetydligt i Korsvattnet) ,  Bi
nuclearia och event. oedogonialer och zygnemaler 
men sådana dock sparsamt i förhållande till Ta
b ellaria. 

Substrat 

Såsom framgått av det redovisade undersök
ningsmaterialet bestämmes den benthiska alg
vegetationens sammansättning i väsentlig grad av 

substratets beskaffenhet. I stort sett torde därvid 
substratets kemiska egenskaper vara av föga be
tydelse. Avgörande är i stället substratets stabili
tet. Stabila stenblock av hårda, svårvittrade berg
arter ha sålunda generellt en rikligare påväxt än 
mera lättvittrade (t. ex. glimmerskiffer) .  Likaså 
hysa döda, relativt stabila delar av kärlväxter 
och mossor flera epifyter än levande. 

Vidare sakna små granit- och porfyrblock med 
labilt läge de tofsformiga cyanofyceerna oc"h Fru
stulia-massorna även på det vattendjup, där så
dana finnas på stabilt substrat, och äro i stället 
bevuxna huvudsakligen med snabbkolonisatörer, 
nämligen Tabellaria flocculosa v. flocculosa, Pe
ronia, Binuclearia. 

Ä ven beträffande korrelationen mellan på väx
ten och substratet är alltså tidsfaktorn av mycket 
stor betydelse . . 

Den särpräglade vegetation, som LuND ( 1942, 
s. 277 ) har funnit på mjukbotten och som är 
väsentligt skild från den epifytiska, har synbar
ligen icke någon direkt motsvarighet i Långan
sjöarna. 

Konkurrens 

Det svåranalyserade komplex av miljöfaktorer, 
som här sammanfattas under beteckningen kon
kurrens, yttrar sig i enskilda taxas varierande 
frekvens inom ett och samma djupområde. Det 
förefaller som om exempelvis Anornoeoneis exilis, 
Eunotia lunaris, Permtia Heribaudii och Tabel
laria flocculosa v. flocculosa ofta uppträda regel
löst blandade om varandra som epifyter. En
staka detaljundersökningar (särskilt i Övre Old
sjön) synas dock visa, att Tabellaria flocculosa 
v. flocculosa ( och T. quadriseptata) kunna göra 
sig mest gällande kvantitativt endast där de 
andra arterna saknas. Påväxtfria delar av Carex 
rostrata, Equiseturn fluviatile och Tolypothrix 
Saviczii, som submergeras, koloniseras först av 
Tabellaria. Successivt komma därefter de övriga, 
som förefalla att i viss utsträckning tränga un
dan Tabellaria från de djupast belägna delarna 
av substratet. 

Binuclearia-, Oedogoniurn- och zygnemaltrådar 
äro vanligen mycket sparsamt bevuxna med epi-
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fyter i vattensystemets övre del. Där dessa tråd
alger uppträda rikligt på ringa vattendjup, äro 
Tabellm·ia-kedjorna (och övria diatomeer ) fåta
ligare än på substrat, som sakna nämnda tråd
alger. 

De perifera delarna av Scytonerna figuraturn� 
Stigonerna ocellaturn och· Tolypothrix Saviczii 
hysa i allmänhet en på växt av . i huvudsak de 
nämnda snabbkoloniserande diatomeerna. De ba
sala delarna av dessa cyanofycetofsar äro där
emot ofta inbäddade i en gallertmassa av Fnt
stttlia rhornboides v. saxonica, Lyngbya-arter etc. 
I denna gallertmassa äro· som regel snabbkoloni
satörerna av starkt underordnad betydelse och 
avsevärt fåtaligare än utanför gallertmassan. De 
hopkedjade timmerstockarna i Yttre Oldsjön äro 
rikligt bevuxna med bl. a. F1·ustulia i gallert
klumpar. Mellan 3 och 4 m vattendjup har dock 
Frusittlia här trätt tillbaka och i stället utgöra 
en Lyngbya, Scytonema figuraittrn och en grov
trådig Oedogonium påväxtens dominerande kom
ponenter. På de grovtrådiga algerna uppträda 
lika rikligt som på de fläckar, där Frusittlia-gal
lert saknades vid vattenytan, Anmnoeoneis exilis, 
Eunotia flexuosa, E. lttnaris, Peronia Heribaudii, 
Tabellaria flocculosa v. flocculosa och T. quadr-i
septata ( och dessutom Actinella punctata, vilken 
eljest icke är funnen fastsittande på större djup 
än 50 cm under lågvattenlinjen) .  

Sjöregleringarnas inverkan på 
vegetationen 

Då inventeringen av sjövegetationen påbörja
des i området 1942, hade åtgärder redan vidta
gits att höja vattenståndet i Korsvattnet, Bur
vattnet och Mjölkvattnet. Därvid hade den ur
sprungliga vegetationen delvis förstörts i sist
nämnda sjö men kunde dock i väsentlig grad re
konstrueras. H u vu d dragen av vegetationen i de 
största sjöarna i områdets övre del var således 
känd före den totala omdaningen. Däremot fin
nas endast enstaka data rörande vattenbeskaffen
heten tiden före de stora förändringarna. 

De av LuNDQVIsT ( 1936 b) meddelade pR-vär
dena från Långan-sjöarna äro osäkra och icke 
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direkt jämförbara med senare erhållna. Lu�D
QVIST (op. c., s. 7 )  har nämligen använt sig av 
»CZENSNYs metod», synbarligen den av CzENSNY 
(1925, s. 618)  beskrivna meto-den för en approxi 
mativ bestämning i fält av vis.sa pH-gränsvärden, 
vilken icke gör anspråk på någon högre grad av 
exakthet. [Korsvattnet (LUNDQVIsT op. c., s. 50) 
uppg·es sålunda ha pH 5,4 något som är högst 
osannolikt, i synnerhet vid jämförelse med öv
riga sjöars värden från · samma tid. ] 

Burvattnets och Mjölkvattnets pH-värden 
( 6,5 ) från 1942 vid den påbörjade up]>däm
ningen äro högre än senare er hållna, men där- 
emot var vattnets specifika ledningsförmåga den .. 
samma då som 1948, vilket synes innebära, att 
vattnets halt av salter icke har ändrats väsen t .  
ligt, sedan vattenregleringarna genomförde3. 
Detta är sannolikt även då · va t tenanalyserna för 
Burvattnet och Mjölkvattnet från 1948 sättas i 
relation till dem för de andra sjöarna i vatten . . 
systemet. 

LuNDQVISTs (op .  c . ,  s. 47, 50, 54 ) och mina 
transparensvärden skilja sig från varandra mest 
beträffande Korsvattnet, Burvattnet och Landö
sjön. Härvid bör påpekas att LuNDQVISTs secchi
skiva mätte 14 cm i diam., min 25 cm. Den av 
THUNMARK (1937, s. 85 ff. ) redovisade statistiska 
undersökningen över resp. skivtypers transpa
rensvärden visar, att den större skivan ger prak
tiskt taget genomgående högre transparensvär
den än den mindre vid siktdjup över 6 m, vilket 
således betyder att mina värden böra reduceras 
något, då de jämföras _med LuNDQvrsTs. Skillna
derna torde dock i föreliggande fall vara av 
ringa betydelse. 

Ä ven om enstaka transparensvärden icke kunna 
tillmätas bevisvärde, är det i och för sig rimligt 
att räkna med något reducerad transparens i de 
nu hårt reglerade sjöarna. 

Ingenting har framkommit, som tyder på att 
vattnets fysikalisk-kemiska egenskaper har för
ändrats i väsentlig grad på grund av genomförda 
sjöregleringar. [ Tillfälligt ha dock avsevärda 
mängder o.rganiskt och oorganiskt material spo
hits ned i Långan, bl. a. vid företagna rensningar 
i sundet mellan Stora och Lilla Burvattnet och 
vid dammläget i Mjölkvattnet. Enligt uppgift 
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Fig. 38. Korsvattnet. Stranden vid västra dammfästet, mot NV. Fjällhed eroderad upp till dämningsgränsen. 22.7 .  1 947.  
Korsvattnet. The shore by the west end of the dam, facing N.W. The heath is eroded as far as dammed level. 2.2 .7 .  1 947. 

var vattnet tidvis grumlat ända ned till Rönnö
sjön. J 

Den ursprungliga vegetationen i de reglerade 
sjöarna har spolierats. Såsom framgått av det 
föregående är det vattenståndsväxlingarna, sonT 
ha uteslutit existensmöjligheterna för alla peren
nerande växter, dvs. kärlväxter, mossor, lavar, 
tofs- och krustaformig a cyanofyceer och alla ö v
riga organismer, vilkas förekomst är beroende av 
dessa växter. Endast snabbkolonisatörerna ( Ta
bellar·ia, Bin�wlearia, zygnemaler och event. oedo
gonialer ) kunna nu i bästa fall göra sig kvanti
tativt gällande i form av ett ytterst fint ludd. 
Ä ven om en stor del av de reglerade sjöarnas 
ursprungliga artuppsättning av diatomeer allt
jämt kan påträffas, torde ingen annan än Ta
bella?·ia uppträda i nämnvärd mängd, således 
t. ex. aldrig Frustulia i gallertmassor. 

Då registret för de reglerade vattenståndsväx
lingarna sträcker sig nedanför den ursprungliga 
lågvattennivån, är det alltså givet, att effekten 
blir den ovannämnda men icke endast under 
denna förutsättning. I Korsvattnet t. ex. har vat
tenståndet icke (förrän i slutet av 1954) kunnat 
sänkas under ursprunglig lågvattennivå, men 
trots detta har regleringen resulterat i samma 
förödelse här som i Burvattnet och Mjölkvattnet. 

Vattenytans höjning medför, att de fotiskt be
tingade nedergränserna för den perenna vegeta
tionen flyttas upp, och om vattenståndshöjningen 
är av den storleksordning och varaktig·het som i 
Korsvattnet, räcker detta för att utrota de fast
sittande, perenna växterna. [ Samma resultat av 
regleringsåtgärder har jag haft tillfälle att iakt
taga bl. a. i Skellefte älvs vattensystem, där sjön 
Sädvajaure har undersökts före ( 1952 ) och efter 
( 1954 ) skärpt reglering. ]  

D e  genomförda sjöregleringarnas effekt på 
vegetationen i vattensystemet berör ic!w blott de 
reglerade sjöarna själva. Ä ven nedströms vat
tenmagasinen ha vissa förändringar iakttagits, 
vilka måste vara framkallade av regleringsåtgär
derna. 

Sedan 1946 då Yttre Oldsjön och Rönnösjön 
först undersöktes närmare, har mängden av 
Equiseturm fluviatile tilltagit något om också obe
tydligt i båda sjöarna, och detsamma synes gälla 
även nympheiderna ( Sparganiwn angustifoli�trm, 
Ranuncul�ts peltahu) och elodeiderna (M yrio
phyllurn alterniflontrn och J �tncus bttlbosus ) .  På
taglig är ökningen av isoetiderna, främst Lobelia, 
på grundområden nära land. Huruvida även ne
dergränsen för Lobelia har flyttats sedan 1946, 
har icke konstaterats - däremot för Isoetes la-
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custris i Yttre Oldsjön, där nedergränsen har 
förskjutits mellan l och 3 vertikaldecimeter 
nedåt. 

Så rikligt som oedogonialer och zygnemaler nu
mera uppträda i de båda sjöarna, förekomma de 
icke 1942 och enligt samstämmiga uppgifter icke 
heller tidigare. Dessa trådalger �ro nämligen av 
speciellt intresse för ortsbefolkningen, emedan de 
lätt lossna, driva omkring i sjön och fastna i fisk
redskapen. 

Regleringarna högre upp i området ha med
fört, att den årliga vattenståndsamplituden min
skat något i Yttre Oldsjön och Rönnösjön. De 
ursprungliga högvattentopparna vid vårflödet ha 
sålunda beskurits, och vinterns vattenstånd har 
genomsnittligt höjts. Vidare har sommarens låg
vattenstånd fått förlängd varaktighet. Sedan 
1942 (och åtminstone fram till hösten 1953 ) har 
vatteny.tan i Yttre Oldsjön icke heller någon 
gång sjunkit under tidigare extremlågvatten
linje. De iakttagna vattenståndsförändringarna 
äro emellertid av relativt liten omfattning. 

I Yttre Oldsjön är den övre gränsen för rik
lig förekow-st av Lobelia flyttad något närmare 
land, och dess läge stämmer vackert med vatten
ståndsdiagrammens värden för vintern, satta i 
relation till istäckets mäktighet. Eftersom denna 
gräns med största sannolikhet här bestämmes av 
isens eroderande verkan, förklaras gränsförskjut
ningen ·mot land därav att vintervattenståndet 
höjts. 

Nedergr,änsen för Isoetes lacustris är här tyd
ligen fotiskt betingad, eftersom man kan bortse 
från konkurrens och edafiska faktorer (jfr CARL
soN 1902, S .  30, THUNMARK 1931, s. 146, LUTHER 
1951 a, s. 72, IvERSEN 1929, s. 297, MISRA 1938, 
s. 439,  LuTHER 1951 b, s. 281 ) .  Korrelationen 
mellan denna nedergräns och transparensvärdena 
är ofrånkomlig. (Nedergränsen i Rönnösjön ca 
2,5 m, i Yttre Oldsjön drygt 3 m, i Övre Old
sjön 3,6 m under lågvattenlinjen ; jfr även ne
dergränserna för de tofsformiga cyanofyceerna i 
övre Oldsjön och Korsvattnet ; i sistnämnda sjö 
nådde vegetationen av sådana alger till större 
djup än i Övre Oldsjö n. ) · 

Till följd av att den årliga vattenståndsampli
tuden har minskat, har således Isoetes fått möj-
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lighet att sprida sig till något djupare belägna 
delar av bottnen. 

Den iakttagna ökningen av oedogonial-zygne
mal-påväxten kan sättas i relation till de för
ändrade vattenståndsförhållandena. Genom gene
rellt mindre våldsamma växlingar i vattenstånds
fluktuationerna under vegetationsperioden ha 
nämligen dessa alger fått större möjlig·het att 
utvecklas maximalt och kunna nu nå en längd, 
som icke var möjlig vid naturliga variationer i 
vattenståndet. Eftersom dessutom kärlväxterna 
ökat sitt utbredningsområde, har oedogonial
zygnemal-påväxten därmed även fått ökad till
gä,ng på lämpligt substrat. 

Den närmaste effekten av vattenregleringarna 
i Långans källsjöområde har således blivit, att 
den perenna vegetationen har spolierats totalt i 
de reglerade sjöarna utan påvisbara väsentliga 
förändringar av de vattenkemiska förhållandena. 
Vidare har vegetationen qkat något i två av sjö
arna nedströms regleringsmagasinen, särskilt be
träffande påväxten av oedogonialer och zygne
maler. 

Allmänlimnologiska synpunkter på 
Långan-området 

Sjöarna i det övre Långan-området represen
tera ett extremfall bland näringsfattiga vatten, 
betingat av särpräglade geologiska och klimato
logiska förhållanden. Regionalt karakteriseras 
denna del av Jämtland av LuNDQVIsT ( 1939, över
siktskartan) som ett järnrikt område i den oligo
trofa fjällregionen. 

I en rad arbeten (sammanfattade bl. a. i NAu
MANN 1919 b )  visade NAUMANN N- och P-haltens 
stora betydelse för vattnens näringsstandard. 

TEILING ( 1916  b )  framhöll, att den av honom 
urskilda »kaledoniska fytoplanktonformationen» 
kunde betraktas som den primära, åtminstone på 
arkeisk berggrund »där försmutsning ej inträdt», 
medan den baltiska fytoplanktonformationen 
vore att »jämställa med fastmarkens kulturfor
mationer, en vattnets ogräsformation>> ( op. c . ,  s. 
516, 517 ) .  

Sedan även en förbättrad analysmetodik be-
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Fig. 3 9 .  Burvattnet. Sydöstra stranden a v  Stora Burvattnet. Eroderad morän vid dämningsgränsen, c a  4 m över den 
naturliga högvattenlinjen. Genom regleringen kan vattenståndet även sänkas till 2 ,2  m under naturlig lågvattenlinje, 
varför den totala vattenståndsamplituden numera är maximalt drygt 7 m. 26.7. 1948. · 

Burvattnet. South-east shore of Stora Burvattnet. Eroded till at dammed level, about 4 metres above the natural high
water mark. Through regulation the water-level can even be lowered to 2.2 m under the natural low-water mark: thus 
the total range is over 7 metres. 26.7.  1 948. 

träffande N och P började tillämpas i den hydro
biologiska forskningen ( ATKINS 1923, HARVEY 
1926 etc. ; se GESSNER 1935 ) ,  har det regionala 
sambandet mellan vattentyp och tillgång på dessa 
ämnen utgjort en centralpunkt i den limnolo� 
giska diskussionen. Nyligen ansåg sig f. ö. THo
MAs ( 1953, 1955 ) ha funnit, att kväve- och fos
forföreningar ensamma utgöra minimiämnen för 
planktonproduktionen i ett antal schweiziska 
sjöar . 

Korrelationen mellan vattenkemi, i synnerhet 
N- och P-standard, och mikrovegetation är nu
mera axiomatisk. Att även andra ämnen än nitra
ter och fosfater kunna vara miniroifaktorer är 
dessutom känt (se t. ex. de i samband med 
Långan-sjöarnas vattenkemi tidigare citerade ar
betena) .  

En regional jämförelse mellan låglandets och 
fjällområdets vatten kompliceras emellertid av 
de starkt framträdande klimatiska skillnaderna. 
För att karakterisera enskilda arters autekologi 
användas också ofta sådana beteckningar som 
»kallvattendiatome», »arktisk-alpin form», »nor-

disk-alpin» (sistnän1nda beteckning kanske dock 
snarast avsedd som geografiskt-topografiskt be
grepp) .  Med tanke främst på det klimatiska fak
torskomplexet ställde också BRUTSCHY (1930) 
frågan : >>Gibt es eine spezifisch alpine Algen
flora �» Han fastslog emellertid ( op. c. ,  s. 76 )  
»Allein viele als alpin (und arktisch) bezeich
nete Arten kommen auch an geeigneten stand
orten anderwärts vor», och följande ( spärrat hos 
författaren) »Die wenigen nachgewiesenermassen 
alpinen Endemismen verschwinden in der Uber
zahl der allgemein verbreiteten Arten derart, 
dass von einer spezifisch alpinen Algenflora, we
nigstens im Sinne der Phanerogamenflora nicht 
gesprochen werden kann. >> 

BAcHMANNs ( 1921, s. 177 ) slutsats om algflo
ran på Grönland, där han funnit 400 för områ
det nya taxa, lyder »- - - dass von einer fiir 
Grönland charakteristischen Algenflora lmine 
Rede sein kann.» Liknande uppfattning beträf
fande diatornefloran på höga nivåer i Sudeterna 
gav dessförinnan HusTEDT ( 1914, s. 21 ff. ) ut
tryck för : >>Meine obigen Ausfiihrungen sollten 
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zeigen, dass die Bezeichnung 'alpin ' oder 'ruol1-
tan ' fiir die Bacillariaceen nicht anwendbar ist» 
( op. c . ,  s. 23 ) ,  men han betonade starkt tempera
turens betydelse. 

MESSIKOMMER (1942, s. 386 ) hävdar emellertid 
en motsatt uppfattning och pekar på det förhål
landet, att en betydande procent av den schwei
ziska algfloran på lägre nivåer saknas i Alperna 
ovanför ca 2 200 m höjd på grund av - som han 
anser - klimatet och att ett antal arter synas 
vara bundna till i huvudsak alpin eller arktisk 
miljö. Avsaknaden av myrar ovanför nämnda 
nivå innebär emellertid icke, att alger, som van
ligen uppträda i myrvatten, nödvändigtvis sak
nas på stora höjder i Alperna, eftersom de vat
tenkemiska förhållandena där uppe många 
gånger erbjuda även sådana alger lämpliga livs
betingelser (o p. c., - s . 387 ) .  

Ännu är emellertid vattnens mikrovegetation 
alldeles för litet känd för att man skall våga 
påstå med bestämdhet, att t .  ex. en viss diatome
art är bunden till enbart arktisk eller alpin miljö. 
[I Colorados alpina planktonflora har 0LIVE 
(1955 ) icke funnit en enda art, som är bunden 
till vatten på höga nivåer (�öjligen däremot en 
crustace ) . J 

Ur produktionsbiologisk synpunkt är det även 
av intresse, att ett individrikt plankton kan före
komma i sjöar på 3 000-3 500 m höjd (o p. c . ) .  
GEssNER (1950, s. 192 ) har f. ö. i Oberbayern icke 
funnit något direkt samband mellan fytoplank
tonproduktionen (uttryckt i klorofyllhalt) och 
de undersökta sjöarnas areal, vattenvolym och 
höjd ö. h. 

De högst belägna vattnen i Nordeuropa känne
tecknas vanligen av ett relativt ringa antal arter 
i mikrovegetationen. Den mot högre nivåer suc
cessivt minskade artuppsättningen bland algerna 
[se t. ex. IsRAELssoN ( 1942, s. 7 1 )  betr. rödalger J 
kommer till synes även i Långan-området. Dock 
är att märka, att detta avtagande i artantal icke 
förlöper parallellt med stigande höjd. Så t. ex. 
har »sjön 1000» på högre nivå än Resemejaure 
en artrikare mikrovegetation än denna. 

De kvalitativa skillnaderna mellan olika bio
topers mikrovegetation kunna naturligtvis även 
antagas vara förorsakade av de enskilda arternas 
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ojämna spridningsförmåga. Det förefaller ju 
egendomligt, att exempelvis en av . . Långan-områ
dets' vanligaste diatomeer, Cyclotella kutzingiana 
v. planetophora, ännu icke har påträffats levande 
i Rödvattnet, som i andra avseenden visar stora 
likheter med de sjöar, där Cyclotella är vanlig. 
rrrots detta och andra exempel räknar jag emel
lertid icke med mikroalgernas olikartade sprid
ningsförmåga såsom orsak till de kvalitativa 
skillnaderna i stort mellan Långan-sjöarnas 
mikrovegetation. Mikroalgerna synas nämligen 
till stor del vara kosmopolitiska, och artlistor 
från vitt skilda områden visa många gånger över
raskande likheter [BoYE PETERSEN ( 1935, s. 53 ) 
t. ex. ,  fann i huvudsak samma artuppsättning 
alger i danska trädgårdar som på absolut jung
frulig mark på Grönland ! J .  

Luftspridning såsom en väsentlig orsak till 
kryptogamers - geografiska utbredning har be
-visats främst genom PETTERssoNs ( 1940) grund
läggande undersökningar, även om algologer re
dan under 1800-talet, t. ex. WILLE ( 1897, s. 12) , 
givit uttryck åt liknande_ uppfattning. (Betr. 
litteratur i denna fråga se PETTERssoN o p. c . ) 
Själv har j ag en gång be,�ittnat, att vatten från 
en regnskur innehöll bl. a. två levande alger, 
nämligen N etriwrn digit1ts och H antzschia am
phioxys. 

Inom ett och samma vattensystem äro algernas 
spridningsmöjligheter naturligtvis ännu större, 
icke minst tack vare djur, t. ex. sjöfåglar och 
smågnagare. (Betr. Långan-områdets vertebrat
fauna se FAXEN 1948. ) 

Den för varje sjö i Långan-oinrådet utmär
kande mikrovegetationen är således främst be
tingad av de aktuella miljöfaktorerna. I regel 
synes därvid vattenkemien vara utslagsgivande. 

. Förändringarna i övre Oldsjöns diatameflora 
under postglacial tid belyser det ovan sagda. Ti
den närmast efter det att lera utgjorde övre 
Oldsjöns dominerande sediment, var diatorneflo
ran här betydligt mera lik den nuvarande i vat
tensystemets nedre del, än vad Övre Oldsjöns re
centa flora nu är. Miljöförhållandena i övre Old
sjön böra således en gång· ha visat större lik
heter med de nuvarande i :Gandösjön. De påtag
liga skillnader, som i nutiden råda 'mellan övre 
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Oldsjön och LandösjÖih
. 
gälla fra�för 

som är känCav dessa sjöars vattenkemi 
halt, ledningsförmåga) .  

allt det . Dactylococcopsis ellipsoideus som stenotrofa in
( katjon� dikatorer ) .  »These lakes represen t, ·: . .. , the ex-

_ Åtskilliga av övre Dldsjöns fossila . och senare 
försvunna diatomeer utgöras av arter, som en
dast äro kända från vatten med högre salthalt än 
övre Oldsjöns nutida. Deras försvinnande från 
övre Oldsjön bör därför rimligtvis vara orsakad 
av förändrade miljöförhållanden, nämligen all
mänt uttryckt en sänkt näringsstandard, sanno
likt främst genom sänkt salthalt . . Under postgla
cial tid har således Övre Oldsjön förändrats ge
nom en alltmer markerad meiotrofiering. 

Avsevärda förändringar i mikrovegetationen 
kunna emellertid inträffa utan påvisbara väsent
liga förändringar av vattnets pH, ledningsför
måga och katjonhalt. I de hårt reglerade Långan-' 
sjöarna ha . i stället vattenståndsfluktuationerna 
framkallat en oerhörd uta�mning av vegetatio
nen, främst kvantitativt men även kvalitativt. 

I sitt senast publicerade schema över korrela
tionen mellan plankton och trofigrad i svenska 
vatten karakteriserar TEILING ( 1955 ,  f. l )  de al
pina sjöarnas planktonsamhällen som »Desmi
dieta» (med Tabellaria flocculosa v. pelagica och 

treme end of oligotrophy and are rich in des
mids.» (L c. ) 

Det övre Långan-områdets vatten passa emel
lertid icke in i detta schema. Uppströms Yttre 
Oldsjön och Bergsjön är planktonfloran extremt 
desmidiefattig. Långan-sjöarna gå med andra ord 
utanför ramen av det TEILINGska trofischemats 
extrema oligotrofi, vilket blott ytterligare bely
ser dessa vattens utomordentliga särprägel. 

Långan har ännu icke reglerats i planerad om
fattning, och alltjämt är Övre Oldsjön orörd. 
Förberedelser ha emellertid vidtagits för att 
reglera även denna sjö, som olyckligtvis är be
lägen i ett vattensystem, tillhörande »Sveriges 
mest utnyttjade kraftkälla» , Indalsälven (NEL
soN 1946 ) .  

Vågar man ändå hoppas, att en av vårt lands 
mest särpräglade sjöar trots detta skall undgå det 
hotande ödet : att förvandlas till reglerbart vat
tenmag'asin för att beskattas med största möjliga 
effektivitet och därigenom ödeläggas ? 



V. Artförteckning med taxonomiska anmärkningar 

Följande förteckning innehåller påträffade 
taxa i Långan-sjöarnas mikrovegetation - ben
thos och plankton. Eftersom denna undersökning 
främst gäller diatomeerna, ha övriga grupper 
icke behandlats lika utförligt, och listan över 
dessa kan icke göra anspråk på större fullstän
dighet än att visa artuppsättningen i stora drag. 

Beträffande cyanofyceerna [denna »possibly 
more suitable designation» (FRITSCH 1945, s. 768 )  
föredrar jag framför »myxofyceer» J h a  dessa 
endast delvis bearbetats. Nomenklaturen följer 
huvudsakligen GEITLER 1930-32. 

Bestämningslitteratur för desmidieerna har till 
väsentlig del varit WEsT & WEsT 1904-1923 och 
KRIEGER 1933-39. 

Några av l.Jångan-materialets arter tillhöra det 
av TEILING ( 1948 ) upprättade släktet Staurodes
mus. I avvaktan på den utlovade, mera detalje
rade förteckningen över de arter, · som skola föras 
till detta släkte (o p. c., s. 77 )  , har j ag emellertid 
icke tillämpat denna släktuppdelning i artlis
torna. 

Diatomeerna ha placerats främst i denna för
teckning, vilken eljest i huvudsak följer FRITSCH 
1935 & 1945, men sist bland .mikrofyterna i de 
särskilda artlistorna vid vegetationsbeskriv
ningen. Endast för diatomeerna har förekomst i 
sjöarna angivits . . 

För diatomeerna göras hänvisningar till be
skrivningar och bilder, med vilka Långan-mate
rialets taxa synas överensstämma. För enkelhets 
skull har därvid i många fall endast ett arbete 
citerats, oavsett om flera beskrivningar äro till
lämpliga. 

Tyvärr har det dock icke varit mig möjligt att 
i önskvärd utsträckning taga ställning till den 
omarbetning av diatometaxonomien, soin förelig-
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ger i A. CLEVE-EULERs just fullbordade stora 
flora, bl. a. av den anledningen att bestämnings
arbetet med Långan-materialet till stor del var 
avslutat, innan . floran utkom. Dessutom fordra 
flera släkten ytterligare revision [så omarbetar 
t. ex. BERG bl. a. Pinnularia och sitt första utkast 
till revision av Eunotia (BERG 1939) J ,  och upp
fattningarna i taxonomiska frågor äro i vissa 
fall starkt diverger�nde bland diatomologerna. 
Beträffande Stenopterobia påbörjade jag för åt
skilliga år sedan undersökningar över dess taxo
nomi och ekologi men har icke avslutat dessa. 

Diatomeer 

Achnanthes affinis GRUNOW ; ( HusTEDT 19307 
f. 282 ; 1933, f. 826 ) .  Y. Oldsj . ,  Foss. ö .  Oldsj . 

A. austriaca HusTEDT ( 1930, f. 285 ; 1933,  s. 
384, f. 831 ) .  ö. Oldsj . ,  Korsv. 

A. austriaca v. helvetica HusTEDT (1933, s. 385, 
f. 831 g-k) . Landösj .-ö. Oldsj . 

A. biasolettiana (KuTz. ) GRuNow ; (HusTEDT 
1 933, f. 823 ) .  Mjölkv. 

A. depressa ( CLEVE) HusTEDT ( 1933, s. 417, 
f. 870) . Landösj .-ö. Oldsj . ,  Bergsj .-Burv. 

A. didyma HusTEDT ( 1933, s. 405, f. 857 ) .  
Landösj . 

A. elliptica ( CLEVE) A. OLEVE-EDLER ( 1953 b, 
s. 1 6, f. 509 a-d) . Sporadisk ö. Oldsj . ,  Bergsj . 
etc. 

A. flexella (KuTz. ) BRuN ; ( HusTEDT 1930, f. 
270 ; 1933, f. 869 ) .  Vanlig i vattensystemet. 

A. flexella v. alpestris BRUN ; ( HusTEDT 1930, 
f. 271 ; 1933, f. 869 c-d ) .  Vanl. i vattensyste
met. 
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A. Holstii CLEVE ( 1881, s. 13, T. 1 6, f. 6, 7 ) .  
ö.  Oldsj . ,  Mjölkv. etc. 

A. kryophila BoYE PETERSEN (1924, s. 316,  f. 
6 ) . Sporadisk i vattensystemet. 

A. lapponica HusTEDT (1924, s. 549, T. 17,  f. 8, 
9 )  . Landösj . 

A. Levanderi HUSTEDT ( 1933, s. 404, f. 856) . 
Landösj . ,  ö. Oldsj . 

A. linearis (W. SMITH) GRuNow ; ( HusTEDT 
1930, f. 276 ; 1933, f. 821 a-b ) . De större 
Långan-sjöarna. 

A. linearis v. pttsilla GRUNQW ; (HusTEDT 1933, 
f. 821 c-d) . Landösj.-ö. Oldsj . ,  Mjölkv. 

A. marginulata GRUNOW ; (HusTEDT 1930, f. 
299 ; 1933, f. 855 a, b ) . Landösj .-Ö. Oldsj . ,  
Mjölkv. 

A. microeephala (KuTz. ) GRUNOW ; (HusTEDT 
· 1930, f. 273 ; 1933, f. 819 ) .  Landösj .-ö. Oldsj . 

A. minutissima KuTz. ; (HusTEDT 1 930, f. 274 ; 
1933, f. 820 a-c ) . Landösj .,-Ö. Oldsj . 

A. minutissima v. eryptoeephala GRUNOW ; 
( HusTEDT 1933,  f. 820 d, e ) . Vanligast i nedre 
Långan-området, funnen upp till Vuongejaure. 

A. montana KRASSKE ( 1929, s. 350, f. 8 ;  Hu
STEDT 1930, f. 303 ; 1933, f. 847 ) .  Landösj . ,  Ö .  
Oldsj . ,  Mjölkv. 

A. nodosa A. CLEVE (1900, s. 13, f. 8 ;  HusTEDT 
1933, f. 861 ) .  Landösj . ,  ö. Oldsj . 

A. rupestris KRASSKE ( 1932, s. 105, f. 10 ; Hu
ST_EDT 1933, f. 859 ) . Landösj . ,  ö. Oldsj . 

A. Suehlandtii HusTEDT (1933, s. 406, f. 859 B ) . 
Landösj . 

A. trinodis (W. SMITH) GRUNOW ; (HusTEDT 
1933, f. 825) . ö. Oldsj . ( skal ) . 

Aetinella punetata LEWis ; ( QuENNERSTEDT 
1949, f. 2) . Y. Oldsj . ,  Bergsj . ,  ö. Oldsj . ,  Fisk
löstj . Fig. 16 .  

Amphieampa kemieyelus (EHRENB. ) KARSTEN ; 
( HusTEDT 1930, f. 201 ) .  Vanlig. 

Amphora ovalis KuTz. ; (HusTEDT 1930, f. 628 ) .  
Landösj'.-Y. Oldsj . ,  foss. ö .  Oldsj . 

A. ovalis v. libyca (EHRENB. ) CLEVE ; (A. 
CLEVE-EULER 1953 b, f. 666 a, b ) . Landösj.-Y. 
Oldsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

Anomoeoneis deeipiens (HusTEDT) A. CLEVE
EuLER ( 1953 b, s. 200 ; HusTEDT 1930, f. 432 ) .  
Bergsj . ,  Mjölkv., ö .  Oldsj . ,  Fisklöstj . 

A. exilis (KuTz. ) CLEVE ; (A. CLEVE-EULER 
1953 b, f. 921 ) .  Mycket vanlig. 

A. exilis v. laneeolata A. MAYER ( 1919,  T. 7, f. 
12...,_ 14) . Lika vanlig som föregående. 

A. follis ( EHRENB. ) CLEVE ; (HusTEDT 1930, f .  
431 ) .  Bergsj . ,  ö.  Oldsj . ,  Fisklöstj . 

A. serians (BREB . ) CLEVE ; ( HusTEDT 1930, f. 
426 ) .  Tämligen vanlig uppströms Y. Oldsj . 

A. serians v. braehysira (BREB . ) HusTEDT 

( 1930, f. 427 ) . En av de vanligaste diatomeerna i 
området. 

A. serians v. braehysira f. thermalis ( GRUNOW) 
HusTEDT (1930, f. 428 ) . Vanlig. 

A. subtilissima ( CLEVE) KoLBE ( 1951 b, s. 1 16, 
f. 4-6 ) . Syn. : N a vieula subtilissima CLEVE. KoL

BEs undersökningar ha tydligt visat, att denna 
art bör överföras till släktet Anomoeoneis, efter
som den äger de för detta släkte utmärkande vå
giga längslinjerna. Mycket vanlig. 

A. zellensis ( GRuNow) CLEVE ; (HusTEDT 1930, 
f. 430)  . ·  Landösj .-ö. Oldsj . ,  sannolikt levande i 
ö. Oldsj . men sällsynt ; Mjölkv. , Burv. 

A. zellensis v. linearis HusTEDT ; (A. CLEVE
EuLER 1953 b, f. 920 f-h) . Y. Oldsj . ,  foss . . ö. 
Oldsj . 

Asterianella graeillima (HANTZSCH) HElBERG 
sensu MAYER 1937, s. 73 och A. CLEVE-EULER 
1953 a, s. 76 ;· ( jfr dock W. BocK 1953,  s. 52 ff. ) .  
Landösj . 

Caloneis baeillum ( GRuNow) MERESCHKOWSKY ; 
(HusTEDT 1930, f. 360 b) . Y. Oldsj . ,  ö. Oldsj . 
(skal) . 

C. ladogensis CLEVE ; (HusTEDT 1930, f. 353 ; 
A. CLEVE-EULER 1955, s. 94, f. 1137 a) . ö. Oldsj . 

C. ladogensis v. densestriata 0sTRUP ( 1910, s. 
12, T. I, 4) . Y. Oldsj . ,  ö. Oldsj . ,  Mjölkv. 

C. obtusa (W. SMITH) CLEVE ; ( HusTEDT 1930, 
f. 373 ) .  Landösj .-ö. Oldsj. 

C. sehumanniana ( GRuNow) CLEVE v. bieon
stricta ( GRuNow) CLEVE ; ( HusTEDT 1930, f. 
370 ) .  Foss. ö. Oldsj . 

C. silieula (EHRENB. ) CLEVE ; ( HusTEDT 1930, 
f. 362 ) . Rönnösj . ?, Y. Oldsj." 

C. silieula v. truneatula GRUNOW ; ( HusTEDT 
1930, f. 363 ) . Rönnösj .-ö. Oldsj . 
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Gampyl.odiscus hiberniC'tbS EHRENB . ; (A. CLEVE
EuLER 1952, s. 129 ; HusTEDT 1930, f. 872 ) . Foss. 
ö. Oldsj � 

Ceratoneis . arc'tts (EHRENB. } KuTz . ; ( HusTEPT 
1932, f. 684 a, b ) . Landösj .-Y . . Oldsj . ,  foss. ö.  
Oldsj . 

C. arc'tts v. amphioxys ( RABENH . )  BRUN ; ( Hu
STEDT 1932, f. 684 d ) .  Landösj . 

C. arCUS V. · linearis l-IOLMBOE ; ( l-IUSTEDT 1932, 
f. 684 c ) . Rönnösj . 

Cocconeis cholnokyana A. CLEVE-EULER (1934, 
s. 43, f. 55) . Landösj . ( ? ) ;  foss. Ö: Oldsj . 

C. placentula EHRENB . ; ( HusTEDT 1933, f. 
802 b ) . Landösj . ,  ö .  Oldsj . ett par fya1.1d. 

Cyclotella antiq'tta vV. SMITH ; ( HusTEDT 1927 
�30, f. 1 80) . Foss. ö.  Oldsj . 

C. comta (EHRENB. )  KuTz. ; ( HusTEDT 1927-
30, f. 1 83 ) .  Landösj . ,  foss. ö. Oldsj . Fig. 22. 

C. comta v. oligactis ( EHRENB . )  GRUNOW ; 
(VAN HEuRcK 1880-81, pl. 93, f. 18,  19 ; Hu
STEDT 1927-30, f. 1 83 e, f ) . Foss. ö.  Oldsj . 

C. kiitzingiana THWAITES ; ( l-IUSTEDT 1927-30, 
f. 171 ) . V anl. i området. 

C. kiitzingiana v. planetophora FRICKE ; (Hu
STEDT 1927-30, f. 171 c ) .  Mycket vanlig. 

C. kiitzingiana V. radiosa FRICKE ; ( l-IUSTEDT 
1927-30, f. 171 b) . Landösj . ,  Bergsj . ,  foss. ö.  
Oldsj . 

C. kiitzingiana v. Sch'ttmannii GRuNow ; (VAN 
HEURCK 1880-81, pl. 94, f. 2, 3 ) .  Landösj .-ö. 
Oldsj . ,  Bergsj .-Burv. 

C .. stelligera CLE:VE & GRUNOW ; ( HusTEDT 1927 
-30, f. 172 ) �  Landösj . ,  foss. ö.  Oldsj . 

Gymbella aequalis W. SMITH ; (A. CLEVE-EULER 
1955, f� 1199 m-r ) .  F oss. ö. Oldsj" . 

C. affinis KuTz. ; ( HusTEDT 1930, f. 671 ) . 
Landösj .-Y. Oldsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

C. amphicephala NÄGELI ; ( HusTEDT 1930, f. 
651 ) . Landösj.-Y. Oldsj . ,  ö.  Oldsj . rec. � ' foss. 

C. amphioxys (KuTz. ? )  GRUNOW ; ( HusTEDT 
1930, f. 648 ) . Foss. ö. Oldsj . 

C. angustata (W. SMITH) CLEVE ; ( HusTEDT 
1930, f. 639 ) . Foss. ö. Oldsj . 

C. aspera ( EHRENB . )  CLEVE ; ( HusTEDT 1930, 
f. 680 ) . Landösj .-Y. Oldsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

C. b-ouZeana BRUN & · HERIB. ; · (A. CLEVE-EULER 
1955, f. 1249 a.-:d,) . ö, Old$j . 

C. Cesatii ( RABENH . )  GRUNOW ; ( HusTEDT 1930, 
f. 638 ) . Landösj .-ö. Oldsj . ,  Bergsj . 

C. cistula ( HEMPRICH) GRUNOW ; ( HU:STEDT 
1930, f. 676 a) . Landösj .-Y. Oldsj . ,  f oss . . Ö .· 
Oldsj . 

C. cistula v. maculata ( KuTz. ) VAN l-IEURCK ; 
( HusTEDT 1930, f. 676 b) . Foss. ö. Oldsj . 

C. cuspidata KuTz. ; (A. CLEVE-EULER 1955, 
f. 1217 ) .  Landösj .-Y. Oldsj . ,  foss. ö .  Oldsj . 

C. cymbiformis (KuT�. ) VAN l-IEURCK ; ( Hu
STEDT 1930, f. 672 ) . Landösj.-Y. Oldsj . ,  foss. ö .  
Oldsj . 

C. delicat'ttla KuTz. ; ( HusTEDT 1930, f. 642 ) .  
Landösj . ,  Rönnösj . ,  Fisklöstj . ,  foss. ö .  Oldsj . 

C. Ehrenbergii KuTz. ; ( HusTEDT 1930, f. 656 ) . 
Foss. ö. Oldsj . 

C. gracilis ( RABENH. ) CLEVE ; ( HusTEDT 1930, 
f. 663 ) .  Mycket vanlig. 

C. hebridica ( GREGORY) GRuNow ; ( HusTEDT 
1930, f. 662 ) . Vanligare i vattensystemets övre 
del. 

C. helvetica KuTz. ; ( HusTEDT 1930, f. 678 ) .  
I_.�andösj . ,  foss. ö .  Oldsj . 

C. incerta GRUNOW ; ( HusTEDT 1930, f. 665) . 
Landösj .-ö. Oldsj . ,  Korsv. 

C. laevis NÄGELI ; (A.  CLEVE-EULER 1955, f. 
1234 ) . Y. Oldsj . ,  Bergsj . 

C. lanceolata (EHRENB. ) VAN HEURCK ; ( Hu
STEDT 1930, f. 679 )-. Y. Oldsj . ,  ö. Oldsj . 

C. rnicrocephala GRuNow ; (A. CLEVE-EULER 
1955, f. 1193 ) . J_.�andösj .-Y. Oldsj . ,  Bergsj . ,  ö .  
Oldsj . 

C. naviculiformis AUERSWALD ; ( HUSTEDT 1930, 
f. 653) . Vanl. i områdets övre del. 

C. perpusilla A. CLEVE ; (A. CLEVE-EULER 1955, 
f. 1232 ) . Vanlig. · 

C. prostrata (BERKELEY) CLEVE ; ( HusTEDT 
1930, f. 659 ) .  Landösj .-Y. Oldsj . 

C. tumidula GRUNOW ; ( HUSTEDT 1930, f. 669 ) . 
Y. Oldsj . 

C. turgida ( GREGORY) CLEVE ; ( HusTEDT 1930, 
f. 660) . Landösj .-ö. Oldsj . 

C. ventricosa KuTz. ; ( HusTEDT 1930, f. 661 ) . 
Vanlig. 

Dentic'ttla tenuis KuTz. ; ( HusTEDT 1930, f. 
723 ) . Foss. ö.  Oldsj . 

D. ten'ttis v. erassula (NÄGELI) HusTEDT (1930, 
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f.  724 ) . Landösj.-,-Y. Oldsj . ,  foss. ö.  Oldsj . Fig. 
21 b . 

. Diatoma anceps (EHRENB. )  KmcHNER ; (Hu 
STEDT 1930, f. 117 ; 1931 b, f. 632 ) .  ö. Oldsj . 
( rec. n .  

D .  elongatum (I.1YNGB. )  AGARDH ; ( HusTEDT 
1931 b, f. 629 .a, b ) . Landösj .-Y. Oldsj . 

D. elongatum v. tenue ( AGARDH) VAN HEURCK ; 
( HusTEDT 1931 b, f. 629 g ) . Landösj.-Y. Oldsj . ,  
foss. ö .  Oldsj . 

D. hiemale (LYNGB. ) HElBERG ; ( HusTEDT 
1931 b, f. 631 a-c ) . Landösj . 

D. vulgare BoRY ; ( HusTEDT 1931 b, f. 628 a
d ) .  Y. Oldsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

D. v�tJgare v. productum GRUNOW ; ( HusTEDT 
1931 b, f. 628 e'-f) . Foss. ö. Oldsj . 

Didymosphenia geminata (LYNGB. ) M. ScHMIDT ; 

( HusTEDT 1930, f. 682) . Landösj . 
Diploneis boldtiana CLEVE ( 1891, s. 43, T. 2,  

f. · 12 ; HusTEDT 1937, f. 1067 ) .  Sannolikt denna i 
sjön 1000. 

D. elliptica ( KuTz. ) CLEVE ; ( HusTEDT 1937, 
f. 1077 a ) . Landösj .-ö. Oldsj . ,  Korsv. 

D. finnica (EHRENB. ) CLEVE ( 1891, T. 2, f. 11 ; 
HusTEDT 1937, f. 1064 a, b ) . Landösj .-ö. Oldsj . 

D. Petersenii HusTEDT (1937, s. 676, f. 1068 f 
-h) .  Foss. ö. Oldsj . 

Epithemia argus KuTz. ; ( HusTEDT 1930, f. 
727 a) . Landösj.-Y. Oldsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

E. argus v. alpestris GRUNOW ; ( HusTEDT 1930, 
f. 727 b ) . Foss. ö.  Oldsj . 

E. sorex KuTz. ; ( HUSTEDT 1930, f. 736 ; A. 
CLEVE-EULER 1952, f .  1412 a, b ) . Foss. ö .  Oldsj . 

Eunotia alpina (NÄGELI) HusTEDT ( 1932, f. 
770) . Bergsj . ,  ö.  Oldsj . 

E. arcus EHRENB. ; ( H  USTEDT 1932, f. 7 48 c ; 
A. CLEVE-EULER 1953 a, f. 463 a-d ) .  Vanlig. 

E. arcus v. bidens GRUNOW ; ( HusTEDT 1932, 
f. 748 d ) . ö. Oldsj . ,  Mjölkv. 

E. bactriana EHRENB. ; ( HusTEDT 1932, f. 777 ) . 
ö .  Oldsj . ,  Korsv. , Vuongej . ,  Mjölkv. , Fisklöstj . 

E. bident'ltla W. SMITH ; ( HusTEDT 1932, f. 744) . 
Från Y. Oldsj . och uppåt i vattensystemet. 

E. bigibba KuTz . ; ( HusTEDT 1932, f. 747 B, a, 
b ) . ö. Oldsj . ,  Korsv. 

E. bigibba v. pumila GRUNOW ; ( HusTEDT 1932, 
f. 747 B,  c-h) . ö .  Oldsj . 

1 2 - 557672 N. Quennerstedt 

E. crista galli CLEVE (1891, s. 57 ; HusTEDT 
1932, f. 760 ) . Foss. ö. Oldsj . 

E. denticulata (BREB . )  RABENH. ; ( HusTEDT 
1932, f. 757 a-d) . Vanl. , särskilt områdets övre 
del. 

E. denticulata v. fennica HusTEDT ( 1932, f. 
757 e-i ) . Vanligare än föregående. 

E. diadon EHRENB. ; ( HusTEDT 1932, f. 742) . 
Vanl. från Landösj . till vattensystemets övre del. 

E. elegans 0sTRUP ; (nec sensu HusTEDT ! BoYE 
PETERSEN 1950, s. 5, pl. l, f. l, 2 ) .  Enst. Landösj . 
-Bergsj . ,  ö. Oldsj . ,  Mjölkv. 

E. exigua (BREB. )  RABENH. ; (BoYE PETERSEN 
1950, s. 8 ff. ,  pl. l, f. 3-13 ) .  Vanlig. 

E. exigua v. bidens HusTEDT
. 

( 1930, f. 224 ) . 
Y. Oldsj . ,  ö. Oldsj . 

E. exigua v. campacta HusTEDT ( 1930, f. 225 ; 
1932,  f. 751 t ) . Vanlig. 

E. faba (EHRENB. )  GRUNOW ; ( HusTEDT 1932, 
f. 767 ) .  Vanlig. 

E. flexuosa (BREB. ) · KuTz. ; ( HusTEDT 1932, 
f. 778 ) .  Landösj .-ö. Oldsj.-Kors., Bergsj . Van
lig endast upp till Y. Oldsj . 

E. gracilis (EHRENB. ) RABENH. ; ( HusTEDT 1 932, 
f. 771 ) .  Landösj .-ö. Oldsj . 

E. lapponica GRuNow (mscr. i A. CLEVE 1 895, 
s. 29, f. 29, 30 ; HusTEDT 1932, f. 762 ) . Landösj . 
-Korsv., Bergsj.-Burv., Rödv., Fisklöstj . 

E. lwwris (EHRENB. ) GRUNOW ; ( HusTEDT 
1932, f. 769 ) .  Vanlig. 

E. lunaris v. capitata GRUNOW ; ( HusTEDT 1932, 
f. 769 c ) . Vanlig. 

E. lunaris v. subarcuata (NÄGELI ) GRUNOW ; 
( HusTEDT 1932, f. 769 f-h) . Vanligare än före
gående. 

E. Meisteri HusTEDT ( 1932, f. 755 ) .  Hela om
rådet. 

E. Meisteri v. bidens HusTEDT ( 1932, f. 
755 m) . Y. Oldsj ., ö.  Oldsj . ,  Korsv. 

E. monodon EHRENB. ; ( HusTEDT 1932, s. 305, 
f. 772 a, b ) . Vanlig. 

E. monodon v. bidens ( GREGORY) W. SMITH ; 
( HUSTEDT 1930, S. 186,  f. 256 ; 1932, S. 306, f. 
772 ) .  På grundval av skaländarnas form hos 
denna tvåpuckliga diatorne urskilj er A. OLEVE
EDLER ( 1953 a, s. 120) två från varandra skilda 
taxa. Båda identifieras med Himantidium bidens 
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GREGORY ( 1854, pl. 4, f. 21 ) .  GREGORY ( op. c. ,  
s. 100) kommenterar sin fig. 21 på följande sätt : 
»These figures represent several varieties of Hi
mantidium bidens in which the two dorsal promi
nences are seen, as the valve lengthens, to sink, 
and finally to disappear, leaving a nearly 
straight line. But the apices never vary. The 
modifications of this, as of all the Himantidia 
in the deposit, as well as of Eunotia bigibba and 
Finnularia divergens, above figured, are quite 
endless.» 

Av de fyra avbildade skalen har ett jämnt run
dade ändar och motsvarar A. CLEVES »Eunotia 

tibia � bidens ( GREG. ) » . rrvå ha ändar, som äro 
»breit kopfig, nicht zuriickgebogen, an der dor
salen Seite ± deutlich schräg abgeflacht» [A. 
CLEVE op. c. ,  s. 121 : »E. jemtlandica ( F  oNT. ) 
mh.»  J ,  medan det fjärde skalet (längst t. h. ) är 
jämnt rundat i ena änden men något »schräg 
abgeflacht» i den andra. W. SMITH ( 1856, pl. 60, 
f. 286 � :  »Himantidium rnajus �» ) återger ett 
skal med jämnt rundade ändar, utan tvivel 
samma taxon, som finns företrädd i GREGORYs 
fig. 21, och VAN HEURCK [ 1880-81,  pl. 34, f. 15 : 
»E. major v. bidens (GREG. ) W. SMITH» J följer 
därvidlag SMITH. FoNTELLS ( 1917, s. 54, pl. l, 
f. 25) »E. media A. CL. var. ? jemtlandica» lik
nar mycket HusTEnTs ( 1932) fig. 772 d. 

Beträffande skalens dimensioner och strie
ringens täthet saknas tillräckligt statistiskt un
derlag (A. CLEVE L c. E. tibia: längd 60-130 !J., 
bredd 9-12 !J., 10-14 str.jlO !J., vilka värden 
även synas vara gällande för »� bidens» ; »E. 
jemtlandica» : L 50-75 !J., br. 11-15 !J., 13-16 
str.jlO !-1) . De mörfologiska olikheterna mellan de 
båda av A. CLEVE urskilda taxa äro emellertid 
onekligen betydande i extrema fall ( se op. c . ,  
f .  457 b-e resp. 458 a-c) . Trots detta är en 
dylik variationsamplitud tänkbar för en och 
samma art, vilket bl. a. GEITLER ( 1932 ) har visat, 
t. ex. beträffande variationen inom en och samma 
klon av E unotia f ormica (o p. c . ,  s .  67 f f. ) .  

V ad synonymiken beträffar är i detta fall även 
Eunotia monodon resp. monodon v. major sensu 
HusTEDT (1930, 1932) av intresse. HusTEDTs 
( 1930, f. 255 ; 1932, f. 772 c) »monodon v. major 
(W. SMITH) HusTEDT» benämner A. CLEVE 
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( op. c., s. 119 ,  f. 456 i-l) »E. major y linearis 
A. CLEVE». Fig. 456 i »nach GREGORY» är syn
barligen den nedersta av GREGORYs ( 1854, pl. 4, 
f. 21 ) »Himantidium bidens», vilken saknar 
pucklar och har skaländar liknande H USTEDTs 
fig. 772 c. Såsom synonym anför A. CLEVE (resp. 
HusTEDT) Himantidium maius W. SMITH, 1856,  
pl.  33, f. 286,  som emellertid icke har den form 
på skaländarna, som utgör ett karakteristikum 
för »y linearis», utan i stället jämnt rundade så
dana i överensstämmelse med »E. tibia» A. 
Cleve ! 

A. CLEVEs ( op. c . ,  s. 120) »E. tibia � bidens», 
dvs. den med jämnt rundade skaländar, är no
terad från Värmland men »sonst im Gebiet kaum 
nachgewiesen». Däremot är (op.  c. ) »E. jemtlan
dica», dvs. sådana som representera HusTEDTS 
fig. 772 d vanliga i fennoskandiska vatten. I 
Långan-området äro i enstaka f.all ( fossilt och 
recent material i övre Oldsjön) »tibia �· bidens» 
påträffad, bl. a. ett skal som praktiskt taget helt 
överensstämmer med det högra i GREGORYs 
(op.  c . ) fig. 21 . De allra flesta individen likna 
dock mest HusTEDTs fig. 772 d. 

Vanlig i hela vattensystemet (utom i de högst 
belägna sjöarna) . 

E. monodon v. ma i or (W. SMITH) H USTEDT 
( 1932, f. 772 c) . Vanlig. 

E. paludosa GRuNow ; (BoYE PETERSEN 1950, 
s. 8,  pl. l, f .  14-21 ) .  Vanlig. 

E. parallela EHRENB. ; ( HusTEDT 1932, f. 768) . 
ö. Oldsj . ,  Korsv., Rödv. ,  Fisklöstj . 

E. pectinalis (DILLW. ? KuTz. ) RABENH. ; ( Hu
STEDT 1932, f. 763 a) . Landösj .-Korsv.-Vu
ongej . ,  Bergs j .  

E. pectinalis v .  minor (KuTz. ) RABENH. ; (Hu
STEDT 1 932, f. 763 d-f) . Vanlig. 

E. pectinalis v. minor f. impressa (EHRENB. )  
HusTEDT ( 1932, f. 763 g, h) . Landösj.-Korsv. ,  
Bergsj.-Mjölkv. 

E. pectinalis v. minor f. intermedia KRASSKE ; 
(HusTEDT 1932, f. 763 1-o) . Vanlig. 

E. pectinalis v. undulata RALFS ;  (HusTEDT 
1932, f. 763 i ) . ö. Oldsj . ,  Mjölkv. 

E. pectinalis v. ventralis (EHRENB: ) HusTEDT 
( 1932, f. 763 b, c ) .  Landösj .-ö. Oldsj . ,  Bergsj . 

E. polyglyphis GRUNOW ; ( HusTEDT 1932, f. 
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761 ) .  ö. Oldsj . ,  Korsv., Vuongej . ,  Röd v., Fisk
löstj . 

E. praerupta Er-IRENB. ; ( HusTEDT 1932, f. 
747 A, a ) . Vanlig. 

E. praentpta v. bidens (W. SMITIT) GRUNOW ; 
( HusTEDT 1932, f. 747 A, i, l, m) . Y. Oldsj . ,  ö.  
Oldsj . ,  Korsv. , sporadisk. 

E. praerupta v. infl(Ita GRUNOW ; (HusTEDT 
1932, f. 747 A, f, g) . Vanlig. 

E. revaluta A. CLEVE (1932, s. 32, f. 59 ) .  
Landösj . ( skal) . 

E. robusta RALFS ; ( HusTEDT 193.2, f. 740 a-h ) . 
ö .  Oldsj ., Fisklöstj . 

E. robusta v. diaderna (EHRENB . )  RALFS ; ( Hu
STEDT 1930, f. 205 ) . Landösj .-ö. Oldsj . ,  Korsv. ,  
Bergsj . ,  Fisklöstj . 

E. robttsta v. tetraodon ( EHRENB. ) RALFS ; 
(HusTEDT 1932, f. 740 i ) . Landösj .-ö. Oldsj . ,  
Fisklöstj . 

E. septentrionalis 0sTRUP ; (BoYE PETERSEN 
1950, s. 10, pl. 2, f. 1-9 ) . Landösj . ,  ö. Oldsj . ,  
Korsv. ,  Mjölkv. 

E. Steineckei BoYE PETERSEN ( 1950, s. 11 ,  pl. 
2, f .  10-15) . Y. Oldsj .-ö. Oldsj . ,  Bergsj .
Burv., Fisklöstj . ,  täml. vanl. 

E. sudetica O. MULLER ; ( HusTEDT 1932, f. 
764 a, b ) . ö. Oldsj . ,  Korsv., Mjölkv., Röd v., sjön 
1000. 

E. sudetica v. bidens HusTEDT (1932, f. 764 c, 
d ) .  ö. Oldsj . ,  Korsv. 

E. tenella ( GRuNow) HusTEDT ; ( BOYE PETER
SEN 1950, S. 12, p l. 2, f. 16-25) .  Vanlig. 

E. triodon EHRENB. ; (HusTEDT 1932, f. 741 ) .  
Vanligare i områdets övre del. 

E. valida HusTEDT ( 1932, f. 754 ) . Rönnösj .
Korsv., Bergsj .-Burv. ,  Rödv., Fisklöstj . 

E. veneris ( KuTz. ) O .  MULLER ; ( HusTEDT 
1930, f. 245 ) .  Landösj .-Korsv., Bergsj .-Burv. ,  
Rödv. ,  Fisklöstj . 

Fragilaria constricta EHRENB. (1854, T. 16, · 

f. I, 19, 20 ; HusTEDT 1931 b, f. 674b, c ) . Bergsj . ,  
ö .  Oldsj . ,  Fisklöstj . 

F. constricta f. stricta A. CLEVE ; ( HusTEDT 
1 931 b, f. 674 d, e ) . Bergsj . ,  ö. Oldsj . 

F. construens (EHRENB . )  GRUNOW ; (HusTEDT 
1931 b, f. 670 a-c ) . Landösj .-ö. Oldsj . ,  Bergsj . ,  
sporadisk i områdets _ övre del. 

F. construens v. binadis (EHRENB . )  GRUNOW ; 
( HusTEDT 1931 b, f. 670 d-g) . Landösj .-Y. 
Oldsj . ,  ö. Oldsj . enstaka. 

F. construens v. venter GRUNOW ; (HusTEDT 
1931 b, f. 670 h-m) . Landösj.-Y. Oldsj . ,  foss. 
ö. Oldsj . 

F. intermedia GRUNOW ; (V AN HEURCK 1880-
81, pl. 45, f. 10 ; HusTEDT 1931 b, f. 666 ) .  
Landösj . 

F. leptostauron (EHRENB. )  HusTEDT (1931 b, 
f. 668 a-f) . Landösj.-Y. Oldsj . 

F. leptostauron v. dubia GRUNOW ; (A. CLEVE-; 
EULER 1953 a, f. 347 p-u) . Landösj.-Y. Oldsj . 
sporadisk, foss. ö. Oldsj . Fig. 21 c, 22. 

F. pinnata EHRENB. ; (HusTEDT 1931 b,  f. 671 a 
-i) .  Landösj . ,  foss. ö. Oldsj . 

F. rumpens (KuTz. ) CARLSON ( 1913, T. 2, f. 
17 ,  18 ; H USTEDT 1932, f. 697 a, b ;  A. CLEVE
EuLER 1953 a, s. 42) . Rönnösj . ( osäker bestämn. ) .  

F. virescens RALFS ; (HusTEDT 1931 b, f. 672 A, 
a, b ) . Vanlig. 

F. virescens v. exigua GRUNOW ; ( A. CLEVE
EuLER 1953 a, f. 361 o, p ) .  ö. Oldsj . 

F. virescens v. mesolepta voN ScHÖNFELDT ; (A.  
CLEVE-EULER 1953 a,  f. 361 c ;  HusTEDT 1931 b, 
f. 672 A,  c ) .  Bergsj . ,  foss. ö.  Oldsj . 

Frustulia rhomboides ( EHRENB. ) DE ToNI ; 
( HusTEDT 1937, f. 1098 a ) . Mycket vanlig. 

F. rhomboides v. saxonica ( RABENH. ) DE ToNI ; 
( HusTEDT 1937, f. 1099 a ) .  Mycket vanl. Fig. 15. 

F. rhomboides v. saxonica f. capitata (A. 
MAYER) HusTEDT ; ( A. MAYER 1916, T. 3, f. 7 ) .  
Enstaka tillsammans med föregående. 

F. rhomboides v. s-axonica f. undulata HusTEDT 
(1937, f. 1099 b ) . Mycket vanlig. 

Gomphonema acuminatum EHRENB. ; ( HusTEDT 
1930, f. 683 ) . Landösj .-Y. Oldsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

G. acuminatttm v. Brebissonii (KuTz. ) CLEVE ; 
(HusTEDT 1930, f. 685 ) .  Landösj . ,  Bergsj . ,  foss. 
ö. Oldsj . 

G. acuminatum v. earonatum ( EHRENB. )  W. 
SMITH ; ( HusTEDT 1930, f. 684 ) . Mycket vanlig. 

G. angustatum ( KuTz. ) RABENH. ; (HusTEDT 
1930, f. 690 ) . Skuolkenj . (osäker bestämn. ) ,  f oss. 
ö. Oldsj . 

G. constrictum EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 
714) . Landösj.-Y. Oldsj . ,  foss. ö .  Oldsj . 

Acta Phyto[JeO[Jr. Suec. 36 



180 Artförteckning 

G. gracile EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 702 ) . 
J_;andösj.-Korsv., Vuongej . ,  Mjölkv. 

G. gracile v. auritum (A. BRAUN) CLEVE ; ( A. 
CLEVE-EULER 1955, f. 1281 i ) . Bergsj . ( skal) . 

G. intricatum KuTz. v. pumilum GRUNOW ; 
( HUSTEDT 1930, f. 699 ; A. CLEVE-EULER 1955, 
f. 1283 n, o ) . Landösj . ,  foss. ö.  Oldsj . 

G. longiceps EHRENB. v. subclavatum GRUNOW ; 
( HusTEDT 1930, f. 705) . Landösj .-Y. Oldsj ., 
f oss. ö.  O ldsj . 

G. longi.ceps v. subclavatum f. gracile HusTEDT 
( 1930, f. 706 ) .  Täml. vanl. ,  upp till Vuongej . ;  till 
Burv. 

G. subtile EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 709 ) . 

Landösj . ,  foss. ö. Oldsj . 
G. subtile v. sagitta ( ScHUMANN ) CLEVE ; ( Hu

STEDT 1930, f. 710 ) . Landösj . ,  Bergsj . 
Gyrosigma acuminatum (KuTz. ) RABENH. ; (W. 

SMITH 1853; pl. 21 ,  f. 217 ; HusTEDT 1930, f. 329 ; 
A. CLEVE-EULER 1952, f. 1346 b) . Fisklöstj . 
( skal) . 

Ilantzschia amphioxys (EHRENB. ) GRUNOW v. 
vivax ( HANTZSCH) GRUNOW ; (HusTEDT 1930, f. 
750) . Y. Oldsj . ,  foss. ö .  Oldsj . 

Melosira distans (EHRENB . )  KuTz. ; (HusTEDT 
1927-30, f. 110 a-f, i ) . I hela området.. 

M. distans v. alpigena GRUNOW ; ( HusTEDT 1927 
-30, f. 110 g) . ö. Oldsj . 

M. distans v. lirata (EHRENB. ) BETHGE ; (Hu
S'l'EDT 1927-30, f. 111 a-c) . Vanlig. 

M. distans v. lirata f. lacustris ( GRuNow) 
BETHGE ( 1925, s. 41 ; HusTEDT 1927-30, f. 111 e ) . 
Bergsj . ,  ö. Oldsj . ,  Mjölkv. 

M. distans v. lirata f. seriata O. MuLLER ; (Hu
STEDT 1927-30, f. 111 d ) .  Foss, ö. Oldsj . 

M. italica ssp. subarctica O. MULLER (1906, s. 
78, T. 2, f. 7 ;  HusTEDT 1927-30, f. 109 b ) . Foss. 
ö. Oldsj : 

M. roeseana RABENH. ; ( HusTEDT 1927-30, f. 
112 ) .  Foss. ö.  Oldsj . 

Meridian circttlare AGARDH ; (HusTEDT 1931 b, 
f. 627 a-e ) . Landösj.-Y. Oldsj . ,  ö .  Oldsj . en
staka i recent vegetation, vanligare fossil. 

Navicula americana EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, 
f. 464) . Foss. ö. Oldsj . · 

N. amphibola CLEVE ; ( A. CLEVE-EULER 1953 b, 
f. 734) . Landösj . ( skal) � . 
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N. anglica RALFS ; ( HusTEDT 1930, f. 530, 531 ) .  
Landösj .-Y. Oldsj . ,  foss. ö .  Oldsj . 

N. atomus (NÄGELI) GRuNow ; (HusTEDT 1930, 
f. 484) . Landösj .-ö. Oldsj . 

N. bacilliformis GRUNOW ; (HusTEDT 1930, f. 
446 ; A. CLEVE-EULER 1953 b, f. 892 a) . Landösj . 
(skal ) . 

N. bacillum EHRENB. ; (HusTEDT 1930, f. 465) . 
Y. Oldsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

N. bacillum v. gregoryana GRUNOW ; (HusTEDT 
1930, f. 466 ) .  Foss. ö. Oldsj . 

N. cari EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 512 ) .  Y. 
Oldsj . ,  Bergsj . ,  ö. Oldsj . ,  l\ijölkv. Sällsynt. 

N. coccone�formis GREGORY ; (HusTEDT 1930, f. 
493 ) . Vanl. i större delen av området. 

N. contenta GRUNOW ; (HusTEDT 1930, f. 458 a) . 
Landösj . ,  Röd v. ( skal) . 

N. cryptocephala KuTz . ; ( HusTEDT 1930, f. 
496 ) .  Landösj .-ö. Oldsj . ,  Bergsj .-Mjölkv. 

N. cryptocephala v. exilis GRUNOW ; ( HusTEDT 
1930, s. 295 ; A. CLEVE-EULER 1953 b, f. 813 c-e, 
k ) . Rönnösj . ,  ö. Oldsj . (rec. n ,  foss. 

N. cuspidata KuTz. ; ( HusTEDT 1930, f. 433 ) . 
Foss. ö. Oldsj . 

N. ·dicephala (EHRENB. ) W. SMITH ; ( HusTEDT 
1930, f. 526 ) .  Foss. ö. Oldsj . 

N. gastrum EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 537 ) . 
Landösj . (skal ) . 

N. hungarica GRUNOW ; ( HusTEDT 1930, f. 506 ) .  
Foss. ö .  Oldsj . 

N. hungarica v. capitata (EHRENB . )  CLEVE ; 
( HusTEDT 1930, f. 508 ) .  Foss. ö. Oldsj . 

N. Hustedtii KRASSKE ; ( HusTEDT 1930, f. 449 ) .  
Landösj . (skal) , ö .  Oldsj . ( skal) . 

N. Krasskei HusTEDT ( 1930, s. 287, f. 481 ) .  ö.  
Oldsj . ,  Korsv. 

N. lacustris GREGORY ; ( CLEVE 1891, s. 34, p l. 
II, 14 ; HusTEDT 1930, f. 555 ) . Landösj . ,  Rönnösj . 
( skal ) .  

N. lapidosa KRASSKE ( 1929 , s .  354, f .  7 ;  A. 
CLEVE-EULER 1953 b, f. 901 ) .  Landösj . ( skal) . 

N. lobeliae J�RGENSEN (1948, s. 59, pl. II, 21 ) .  
Syn : N. cincta v. linearis 0sTRUP ( 1910, s. 76, 
pl. II, 52) .  Sannolikt identisk med N. radiosa v. 
subrostrata CLEVE ( 1895, s. 17 ) sensu A. CLEVE
EuLER ( 1939, f. 52 ; · 1953 b, s. 156, f. 816 g, h) . 
P. T. CLEVE (L c. ) : syn. : Pinnula1·ia tenuis GRE-
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GORY ( 1854, s. 97, pl .  IV,  9 )  1 - N. lobeliae äger 
inga morfologiska likheter med N. radiosa. Van
lig men saknas i Resemejaure . Se fig. 21 a. 

N. minima GRUNOW ; ( HusTEDT 1930, f. 441 ) .  
Landösj . ,  Bergsj . ,  ö .  Oldsj . ,  sjön 1000 ( skal ) . 

N. minima v. atomoides (GRUNOW) CLEVE ; 
( HusTEDT 1930, f. 442 ) . Y. Oldsj . ,  ö. Oldsj . 

N. rn·in'lf:scula GRUNOW ; ( HusTEDT 1930, f. 483 ) . 
ö. Oldsj . (skal ) . 

N. pseudosc1dijormis HusTEDT ( 1930, s. 291 , 
f. 495 ) .  Landösj . ,  Bergsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

N. pup�tla KtiTz. ; ( HusTEDT 1930, f. 467 a ;  A. 
CLEVE-EULER 1953 b, f.  890 a-c) . Landösj . 
( skal ) , foss. ö. Oldsj . 

N. p�tpula v. capitata HusTEDT (1930, f. 467 c ) .  
Y .  Oldsj . ,  Bergsj . ,  foss. ö .  Oldsj . 

N. pupula v. rectangttlar·is ( GREGORY) GRu
NOW ; ( A. CLEVE-EULER 1953 b, f. 890 d) . Lan
dÖsj . ,  Rönnösj . ,  ö. Oldsj . (rec. ? ) , foss. 

N. radiosa KtiTz. ; ( HusTEDT 1930, f. 513 ; A. 
CLEVE-EULER 1953 b, f. 816 a-c) . Landösj .
ö. Oldsj . 

N. radiosa v. tenella (BREB . )  GRUNOW ; ( Hu
STEDT 1930, s. 299 ; A. CLEVE-EULER 1953 b, f. 
816 m, n) . Vanlig. 

N. rotaeana ( RABENH. )  GRUNOW ; ( HusTEDT 
1930, f. 445 ; A. CLEVE-EuLER 1953 b, f. 900 a, 
b ) . ö. Oldsj ., Korsv. ( skal ) . 

N. scutiformis GRUNOW ; ( HusTEDT 1930, s. 290, 
f. 494) . Y. Oldsj . ,  Bergsj . ,  ö. Oldsj . 

N. sökrensis v. inflata KRASSKE ( 1929, s. 373 ; 
A. CLEVE-EULER 1955, s. 13 »Pinnularia sökren
sis y inflata KRASSKE», f. 988 d, e ) . Ännu ej ut
rett, om arten hör till N a vieula eller Pinnularia; 
j fr HusTEDT 1930, s. 289. ö. Oldsj . ,  Korsv. 

N. tttsculoides A. CLEVE-EULER ( 1953 b, s. 119,  
f. 739 c, d ;  HusTEDT 1930, f. 552 »N. tuscula» ) .  
Landösj.-Y. Oldsj . ,  foss. ö.  Oldsj . 

N. variostriata KRASSKE ; ( HusTEDT 1930, f. 
447 ; A. CLEVE-EULER 1953 b, f. 871 ) .  Bergsj . 
(skal ) . 

N. vulpina KtiTZ . ; ( HusTEDT 1930, f. 504 ; A. 
CLEVE-EULER 1953 b, f. 815) . Foss. ö.  Oldsj . 

Neidiurn affine (EHRENB. ) CLEVE ; ( HusTEDT 
1 930, f. 376 ) . Korsv. ( skal ) , foss. ö. Oldsj ; 

N. affine v. a;mphirhynckus ( EHRENB. ) CLEVE ; 
( HUSTEDT 1930, f. 377 ; A. CLEVE-EULER 1955, s. 

114 »N. amphirkynckus» ) .  Landösj .-Ö. Oldsj . ,  
Korsv. , Bergsj .-Burv. , Rödv. ,  Fisklöstj . 

N. affine v. amph-irkynckus f. undulatum Hu
STEDT ( 1930, s. 243 ) .  Landösj . ( skal ) . 

N. affine v. longiceps ( GREGORY) CLEVE ; ( Hu
STEDT 1930, f. 378) . Landösj . ,  Bergsj . ,  ö. Oldsj ., 
Korsv. 

N. bisulcatum (l.-AGERSTEDT) CLEVE ; (LAGER

STEDT 1873, s. 31,  T. I, 8 ;  HusTEDT 1930, f. 374 ; 
A. CLEVE-EULER 1955, f. 1155 a ) .  Landösj .
Korsv. , Bergsj .-Burv. ,  Rödv. , Fisklöstj . 

N. bisulcat�trn f. undulatttm O.  MULLER ; ( Hu
STEDT 1930, f. 375 ; A. CLEVE-EULER 1955, f. 
1155 d) . ö.  Oldsj . . 

N. Hitckcockii (EHRENB. )  CLEVE ; (A. CLEVE
EuLER 1955, f. 1169 a) . Landösj . ,  Y. Oldsj . ,  foss. 
ö. Oldsj . (se fig. 21 d) . 

N. ir·idis (EHRENB . )  CLEVE ; ( HusTEDT 1930, 
f. 379 ; A. CLEVE-EULER 1955, f. 1174 a, b) . 
Landösj . ,  foss. ö .  Oldsj . 

N. iridis f. vernale REICHELT ; ( HusTEDT 1930, 
f. 380) . ö.  Oldsj . (skal i ett rec. prov ; vanl. som 
f oss. ) .  

N. iridis v. amphigomphus ( EHRENB. ) VAN 
HEURCK ; ( HUSTEDT 1930, f. 382 ; A. CLEVE-EULER 
1955, f. 1168 a, b ) . Landösj . ,  ö. Oldsj . ( i  ett rec. 
prov, vanl. som fossil ) .  

N. iridis v. ampliatum ( EHRENB. ) CLEVE ; (Hu
STEDT 1930, f. 381 ; A. CLEVE-EULER 1955, f. 
1174 d, e ) . Foss. ö.  Oldsj . 

N. prod'ltetwrn (W. SMITH) CLEVE ; ( HusTEDT 
1930, f. 383 ; A. CLEVE-EULER 1955, f. 1171 a-c ) .  
Y. Oldsj . ,  Bergsj . (skal) . 

Nitzschia ang�tstata (W. SMITH) GRUNOW v. 
acuta GRuNow ; ( HusTEDT 1930, f. 768) . Landösj . 
-Korsv.-Skuolkenj . ,  Bergsj .-Burv. , Rödv. ,  
Fisklöstj . 

N. denticula GRUNOW ; ( HusTEDT 1930, f. 780 ; 
A. CLEVE-EuLER 1952, f. 1451 a ) .  Foss. ö. Oldsj . 

N. dissipata (KtiTz. ) GRuNow ; ( HusTEDT 1930, 
f. 789 ; A. CLEVE-EULER 1952, f. 1463 a-d) . ö. 
Oldsj . ( skal ) .  

N .  Jonticola GRUNOW ; (HusTEDT 1930, f .  880 ; 
A. CLEVE-EULER 1952, f. 1500 a-c ) .  Vanlig. 

N. gracilis HANTZSCH ; ( HusTEDT 1930, f. 794 ; 
A. CLEVE-EULER 1952, f. 1493 a) . Landösj.-Y. 
Oldsj . ,  ö. Oldsj . ( skal ) ,  Mjölkv. 
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N. hantzschiana RABENH. ; ( HusTEDT 1930, f. 
797 ; A. CLEVE-EULER 1952, f.  1498 a-c) . 
Landösj . ,  Y. Oldsj . ,  ö. Oldsj . 

N. kutzingiana HILSE ; ( HusTEDT 1930, f. 802 ; 
A. CLEVE-EULER 1952, f. 1505 a-c ) .  Landösj . 
( skal ) . 

N. linearis W. SMITH ; ( HusTEDT 1930, f. 784 ; 
A. CLEVE-EULER 1952, f. 1480 a-d ) . Rönnösj . 
( skal ) . 

N. palea (KuTz. )  W. SMITH f. minuta BLEISCH ; 

(A. CLEVE-EULER 1952, f. 1504 b ;  VAN HEURCK 
1880-81, pl. 69, f. 23 ) .  Landösj .-ö. Oldsj . ,  
Bergsj . 

N. romana GRUNOW ; ( HusTEDT 1930, f. 799 ; 
A. CLEVE-EULER 1952, f. 1500 d-h) . Landösj . 
( skal ) , foss. ö. Oldsj . 

N. sublinearis HusTEDT (1930, s. 411, f. 786 ) .  
Mjölkv. ( osäker bestämn. ) .  

Peronia Heribaudii BRUN & PERAGALLO [ »Pe
roniopsis Heribaudi (Brun et Her. ) » HusTEDT 
( 1952 ; 1930, f. 202) J .  Alla sjöar ; särskilt vanlig 
i ö. Oldsj . Fig. 16,  17.  

Finnularia acuminata W. SMITH ( 1853, s. 55, 
pl.  18, f. 164 ; A. CLEVE-EULER 1955, s. 38, f.  
1046 a-c) . Fisklöstj . 

P. appendiculata (AGARDH) CLEVE ; ( HusTEDT 
1930, f. 570 a ;  A. CLEVE-EULER 1955, f. l004 a, 
c ) . Landösj.-Y. Oldsj . ,  ö. Oldsj . ,  Korsv. ( skal) , 
Fisklöstj . 

P. appendiculata v. budensis GRUNOW ; ( Hu
STEDT 1930, f. 570 b ;  A. CLEVE-EULER 1955, f. 
1004 k ) .  Bergsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

P. borealis EHRENB. ; ( A. CLEVE-EULER 1955, 
s. 32, f. 1037 a-c) . Endast skal sedda i Landösj . ,  
ö .  Oldsj . ,  Korsv., Mjölkv., Burv. 

P. Brandelii CLEVE ( 1891, pl. I, 9 ;  A. CLEVE
EuLER 1955, f. 1055 a) . Foss. ö. Oldsj . 

P. Braunii ( GRuNow) CLEVE v. amphicephala 
(A. MAYER) HusTEDT (1930, s. 319, f. 578 ; A. 
CLEVE-EULER 1955, f. 1088 i ,  j ) .  Landösj .-ö. 
Oldsj . ,  Fisklöstj . 

P. brevicostata CLEVE ( 1891, pl. I ,· 5 ;  A. CLEVE
EULER 1955, f. 1045 a, b ) . ö. Oldsj . ,  Fisklöstj . 

P. crucifera A. CLEVE (1955, s. 36,  f. 1044 b, 
c) . Landös j .-ö. O ldsj . ,  Bergsj . ,  Fisklöst j. 

P. dactylus EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 615 ; 
A. CLEVE-EULER 1955, f. 1100 a, b ) . Vanlig. 
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P. divergens W. SMITH ; ( A. CLEVE-EULER 1955, 
f. 1071 a) . ö .  Oldsj . 

P. divergens v. elliptica GRUNOW ; ( HusTEDT 
1930, f. 590) . Foss. ö. Oldsj . 

P. divergens v. undulata H:ERrn. & PERAGALLO ; 
( HusTEDT 1930, f. 591 ) .  Y. Oldsj . ,  Bergsj . ,  ö.  
O ldsj . ( skal i re c. prov, f oss. ) . 

P. divergentissima ( GRUNOW) CLEJE ; ( Hu
STEDT 1930, f. 581 ) .  Y. Oldsj . ,  Bergsj . ,  Mjölkv., 
ö.  Oldsj . ( skal i rec. prov, foss. ) .  

P. episcopalis CLEVE ; ( HusTEDT 1930, f. 592 ) .  
ö .  Oldsj . (rec. ? ,  foss. ) .  

P. gentilis ( DONKIN) CLEVE ; (A. CLEVE-EULER 
1955, f. 1114) . Y. Oldsj ., ö. Oldsj . ( rec. ?, foss. ) .  

P. gibba EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 600) . 
Vanlig. 

P. gibba f. subundulata MAYER ; ( HusTEDT 
1930, f. 601 ) .  Mjölkv., foss. ö .  Oldsj . 

P. gibba v. linearis HusTEDT ( 1930, f. 604) . Y. 
Oldsj . ,  ö .  Oldsj . ,  Rödv. (skal) . 

P. gibba v. mesogongyla (EHRENB. )  HusTEDT 
( 1930, f. 603 ) .  ö. Oldsj . 

P. gibba v. parva (EHRENB. )  GRUNOW ; ( Hu
STEDT 1930, f. 602) . Foss. ö. Oldsj . 

P. gracillima GREGORY ? emend. A. CLEVE ( 1955, 
s. 17, f. 1000 a-c) . ö.  Oldsj . ,  Korsv. ,  Bergsj . ,  
Rödv. , Fisklöstj . 

P. hemiptera (KuTz. )  RABENH. ; ( A. CLEVE
EuLER 1955, s. 35, f. 1042 a, b ) . ö. Oldsj . ,  Bergsj . ,  
Fisklöstj . 

P. interrupta W. SMITH ; ( HusTEDT 1930, f. 
573 ) .  Vanlig. 

P. interntpta f. minutissima HusTEDT (1930, 
f. 574) . ö. Oldsj . ,  Korsv. ,  Bergsj . 

P. karelica CLEVE ; (A. CLEVE-EULER 1955, s .  
19, f. 1009 f) . Röd v .  

P. lata ( BR:EB. ) W. SMITH ; (A. CLEVE-E . 1955, 
f. 1038 c ) .  Landösj .-Korsv. ,  Mjölkv., Rödv. 

P. legumen EHRENB. ; ( Hus'rEDT 1930, f. 587) . 
Bergsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

P. leptosoma f. Grunowii ( GRuNow) A. CLEVE 
(1955, s. 12, f. 986 a, b ) . F oss. ö. Oldsj . 

P. maior (KuTz. )  CLEVE ; ( HusTEDT 1930, f. 
614) . Vanlig. 

P. maior v. lienaris CLEVE ; ( A. CLEVE-EULER 
1955, f. 1094 c-e ) . Y. Oldsj .-ö. Oldsj . ,  Bergsj . 
-Burv.,  Fisklöstj . 
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P. mesolepta ( EHRENB. ) vV. SMITH ; ( HusTEDT 
1930, f. 575 a ;  A. CLEVE-EuLER 1955, f. 1087 b) . 
Vanlig, sporadisk i områdets övre del. 

P. microstauron ( EHRENB. ) CLEVE ; ( HusTEDT 
1930, f. 582 ) .  Vanlig. 

P. microstauron f. biundulata O. MULLER ; 
( HusTEDT 1930, f. 583 ) .  ö. Oldsj . ( skal ) . 

P. microstauron v. Brebissonii (KuTz . ) Hu
STEDT (1930, f. 584) . Y. Oldsj . ,  ö. Oldsj . 

P. microstauron v. Brebissonii f. diminuta 
GRUNOW ; ( HusTEDT 1930, f. 585) . Y. Oldsj . ,  ö. 
Oldsj . ,  Rödv. 

P. molaris (GRuNow) CLEVE ; . ( HusTEDT 1930, 
f. 568 ) . ö.  Oldsj . ,  Korsv. 

P. nobilis EHRENB. ; (A. CLEVE-EULER 1955, f. 
1113 ) .  Foss. ö .  Oldsj . 

P. nodosa EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 611 ) .  
Foss. ö .  Oldsj . 

P. platycephala (EHRENB. )  CLEVE ( 1891, pl. 
II, l ;  HusTEDT 1930, f. 593 ) . Y. Oldsj . ,  ö. Oldsj . 
( rec. enstaka, f oss. vanl. ) . 

P. stomatophora ( GRUNOW) CLEVE ; ( HusTEDT 
1930, f. 605 ) .  Y. Oldsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

P. striata A. CLEVE (1955, s. 13, f. 987 a, b ) . 
ö. Oldsj . ,  Korsv. ( 1942 ) ,  Bergsj . ,  Rödv., Fisk
löstj .  

P. s�tbcapitata GREGORY ; ( HusTEDT 1930, f.  
571 ) .  Y. Oldsj . ,  Bergsj . ,  ö.  Oldsj . ,  Skuolkenj . 

P. subcapitata v. hilseana (JANISCH) O.  MuL
LER ; (A. CLEVE-E . 1955, f. 1090 o, r ) . Vanlig. 

P. subsolaris ( GRuNow) CLEVE ; ( HusTEDT 
1930, f. 588 ) . Mjölkv. ( skal ) , foss. ö. Oldsj . 

P. tenuis f. sub�tndata ( GREGORY) A. CLEVE 
( 1955, s. 15,  f. 991 c, d) . Vanlig. 

P. ttndulata GREGORY ; ( HusTEDT 1930, f. 
565 a) . Vanlig. 

P. viridis (NITZSCH) EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, 
f. 617 a ;  A. CLEVE-EULER 1955, f. 1103 a, b ) .  
Vanlig. 

P. vi1·idis v. sudetica ( HILsE) HusTEDT ( 1930, 
f. 617 b ) . Y.  Oldsj .-Korsv. ,  Vuongej . ,  Skuol
kenj . ,  Bergsj .-Burv. , Rödv., Fisklöstj. 

Rhopalodia gibba ( EHRENB. ) O. MuLLER ; ( Hu
STEDT 1930, f. 740) . Landösj . ,  Y. Oldsj . ,  Bergsj . ,  
ö. Oldsj . ( rec. ? ,  foss. ) .  

Stauroneis a'fl.ceps EHRENB. ; ( ij:usTEDT 1930, f. 
405) . Vanlig. 

S. anceps f. gracilis ( EHRENB. ) CLEVE ; ( Hu
STEDT 1930, f. 406) . Vanlig. 

S. anceps f. linearis (EHRENB. ) CLEVE ; ( Hu

STEDT 1930, f. 407 ) . ö. Oldsj . ,  Korsv., Mjölkv., 
Fisklöstj . 

S. anceps V. hyalina BRUN & PERAGALLO ; ( Hu
STEDT 1930, f. 408 ) . Y. Oldsj .-Korsv. 

S. legumen EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 419 ) .  
Landösj . ,  Y. Oldsj .-ö. Oldsj . ,  Bergsj . ,  Mjölkv. 

S. phoenicenteron EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 
404) . Landösj .-Korsv. , Vuongej . ,  Bergsj .
Burv. ,  Rödv., Fisklöstj . 

S. pygmaea KRIEGER ; ( HUSTEDT 1930, f. 409 ) .  
ö .  Oldsj . ( skal ) . 

S. Smithii GRUNOW ; ( HusTEDT 1930, f. 420) . 
Y. Oldsj . 

Stenopterobia intermedia (LEwis) HusTEDT 
( 1930, f. 830) . Vanlig. 

S. intermedia v. capitata FoNTELL ( 1917, s. 
46, T. II, 46 ; A. CLEVE-EULER 1952, s. 100, f.  
1522 e,  f ) . THUNMARK (1942, S .  259 ) gÖr denna 
diatorne till egen art, »Stenopterobia capitata», 
emedan han icke funnit några övergångar mel
lan intermedia och capitata beträffande polernas 
ansvällning. Samma prov från Långan-sjöar 

· kunna emellertid innehålla Stenopterobia med 
alla grader av polansvällning, varför jag t. v .  
ansluter mig till .FoNTELLs och A. CLEVES nomen
klatur. Y. Oldsj . ,  ö. Oldsj . 

Sttrirella angusta KuTz . ; ( HusTEDT 1930, f. 
844, 845 ; A. CLEVE-EULER 1952, f. 1566 m ) . ö .  
Oldsj . 

S. delicatissima LEWis ; ( HusTEDT 1930, f. 846, 
847 ) .  Bergsj . ,  ö. Oldsj . ,  Korsv. (skal) , Fisklöstj . 

S. elegans EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 858, 
859 ) .  Landösj .-Y. Oldsj . 

S. lapponica A. CLEVE ( 1895, s. 25 ; 1952, s .  
118 ,  f. 1558 a-d ) . Landösj . ,  ö .  Oldsj . ,  Korsv. 

S. ]inearis W. SMITH ; (A. CLEVE-EULER 1952, 
s. 109, f .  1535 a, b ) . Vanlig. 

S. linearis v. constricta ( EHRENB. ) GRUNOW ; 
( HUSTEDT 1930, f. 839 ; A. CLEVE-EULER 1952, 
f. 1535 g, h ) . Landösj .-Korsv. , Bergsj .-Burv. 
etc. ,  ej lika vanlig som föregående. 

S. robusta EHRENB. ; ( HusTEDT 1930, f. 850 ; 
A. CLEVE-EULER 1952, f. 1524 a-c) . Landösj .
Y. Oldsj ., Bergsj . ,  ö .  Oldsj . 

Acta Phytogeog1·. Suec. 36 



184 Artförteckning 

S. robusta v. sp�end,ida (EHRENB . )  VAN 
HEURCK ; ( HUSTEDT 1930, f. 851, 852 ; A. CLEVE
EuLER 1952, f. 1524 h) . Landösj.-Y. Oldsj . ,  ö. 
Oldsj . 

S. tenera GREGORY ; ( HusTEDT 1930, f. 853 ; 
A. CLEVE-EULER 1952, f. 1525 a,· b ) . Y. Oldsj . 
( osäkert ) ,  foss. ö. Oldsj . 

Synedra acus KuTz. ; ( HusTEDT 1932, s. 201 , 

f. 693 a) . Landösj.-Y. Oldsj . ,  ö. Oldsj . 
S. ac�ts v. radians (KuTz. ) HusTEDT ( 1930, f. 

171 ; 1932, f. 693 b ) .  Landösj . ,  Rönnösj . 
S. amphicepha�a KuTz. ; ( HusTEDT 1930, f. 

173 ; 1932, f. 696 a ;  A. CLEVE-EULER. 1953 a, f. 
378 a, b ) .  Landösj .-ö. Oldsj . ,  Skuolkenj . 

S. amphicepha�a v. austriaca GRUNOW ; (Hu
STEDT 1932, f. 696 b-d) . Rönnösj ; ,  Y. Oldsj . 

S. parasitica . (W. SMITH)  HusTEDT (1930, f. 
195 ; 1932, f. 695 a, b ) . Foss. ö .  Oldsj . 

S. parasitica v. s·ubconstricta ( GRuNow) Hu
STEDT ( 1930, f. 196 ; 1932, f. 695 c ) . Korsv. (skal) , 
foss. ö. Oldsj . 

S. ulna (NITZSCH) EriRENB. ; ( HusTEDT 1932, 
f. 691 A, a) . LandÖSJ .:_Y. Oldsj . ,  foss. ö. Oldsj . 

S. ulna v. amphirhynchus (EHRENB. ) GRuNow ; 
( HusTEDT 1930, f. 167 ; 1932, f. 691 A, e ) .  Y. 
Oldsj . ,  ö. Oldsj . 

S. ulna v. danica (KuTz. ) GRuNow ; ( HusTEDT 
1930, f. 168 ; 1932, f. 691 A, f) . Landösj .-ö. 
Oldsj . ,  Mjölkv. 

Tabellaria binalis (EHRENB . )  GRUNOW ; ( QuEN-
JERSTEDT 1949, s. 88 ff., f. 3 ) . Syn. : Fragilaria 
binadis EHRENBERG ( 1854, pl. XVI, f. II, 36 ; nec 
Fragilaria ? binalis EHRENB. op. c . ,  pl. XIV, f. 
52 ! ) . Y. Oldsj . ,  Bergsj . ,  ö. Oldsj . ,  Vuongej . ,  
Skuolkenj . ,  Rödv., Fisklöstj. Vanligast i Fisk
löstj . 

T. flocculosa (RoTH)  KuTz. ; (KNUDSON 1952, 
1953 a, b, 1955 ) .  Områdets mest spridda dia
to me. 

T. flocculosa v. asterionelloides ( GRuNow) 
KNUDSON (1952, s. 437 ) . Landösjön-ö. Oldsj . ,  i 
sistn. sjö sporadisk. 

T. flo�culosa v. flocculosa (ROTH)  KNUDSON 
(1952, s. 436, f. 5 ) . Mycket vanlig (utom i Rese
mejaure ) .  

T. quadriseptata KNUDSON ( 1952, s. 436, f. 6 i 
-n) .  Tidigare har »T. fenestrata>> resp. »fene-
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strata v. intermedia>> angivits från området 
(QUENNERSTEDT 1949, 1953 ) ,  vilka benämningar 
motsvara T. quadriseptata och flocculosa v. floc
culosa. Vanlig, men med avtagande frekvens i 
områdets övre del ; saknas sannolikt i de högst 
belägna sj öarna. 

Tetraeyelus lac1tstris RALFS ;  ( HusTEDT 1930, 
f. 95 ) .  Landösj . ,  Rönnösj . ,  Y. Oldsj . ( rec. ? ) , foss. 
ö. Oldsj . 

T. lacustris v. strumasus ( EHRENB. ) HusTE�T 
( 1930, f. 96 ) .  Foss. ö. Oldsj . 

Rhodofyceer 

Batrachosperrnwn densum SmoD. 
B. vagwrn ( RoTH) AG. 

J är n bakterier 

Gallionella ferruginea EHRENB. 
Leptothrix discaphora (ScHWERs) DORFF 
L. ochracea KuTz. 
L. siderapaus ( MoL. ) CHoL. 
Hideroderrna limneticwn NAUMANN 

Cyanofyceer 

Anabaena circinalis RAimNH. 
A. flos-aquae (LYNGB. )  BREB. 
Aphanocapsa delicatissima W. et G. S. WEsT 
A .  elachista W. et G. S. WEsT 
A. Jonticola HANSG. 
A. pulchra (KuTz. ) RABENH. 
Aphanothece clathrata \VEsT et WEsT v .  brevis 

BACHM. 
A. microspora (MENEGH. ) RABENI·I. 
A. nidulans P. RICHTER 
A. stagnina ( SPRENG . )  A. BRAUN 
Calothr·ix parietina THURET 

. Capsosira Brebissonii KuTz. 
Chroococc�ts limneticus LEMM. 
C. min�dus (KuTz. ) NÄGELI 
C. turgidus ( KuTz .. ) NÄGELI 
Clastidium setigerum KmcHNER 
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Coelosphaerium kiitzingianum NÄGELI 
C. naegelianum UNGER 
Dactylococcopsis ellipsoideus ( ScHRÖDER) TEI-

LING ( 1946) 
D. fascicularis LEMM. 
D. Smith ii R. et F. C HO DAT 
Dichothrix gypsophila (KuTz . )  BoRN. et FLAH. 
D. Nordstedtii BoRN . et FLAH. 
D. orsiniana BoRN. et FLAH. 
Gloeocapsa sangttinea ( AG. ) Kfuz. emend. JAAG 

( 1940, 1945 ) 
Gloeothece l·inearis SCHMIDLE et LAUTERBORN 
Gomphosphaeria aponina KuTz. 
G. lacustris CHODAT 
Hapalosiphon pttrnilus KmcHN. ex BoRN. et 

FLAH. 
Ly ng by a aerugineo-coerulea (K UTZ. ) GoM. 
L. mucicola LEMM. 
111.erismopedia elegans A. BRAUN 
M. glauca ( EHRENB. ) NÄGELI 
M. punctata MEYEN 
Microcoleus sttbtorttlostts (BREB. ) GoM. 
Microcystis elabens KuTz. 
Nostoc Kihlmanii LEMM. 
Oscillatoria Agardhii GoM. 
O. curviceps AG. 
O. irrigua KuTz. 
O. lacustris (KLEB . )  GEITL. 
O. rubescens D. C. 
O. splendida GREV. 
O. tenttis AG. 
Phorrnidiurn laminosum GoM. 
P. mucicola HuB.-PESTALOZZI et NAUMANN 
P. tenue ( MENEGH. ) GoM. 
Rhabdoderma Gorskii W oLosz. 
Schizothrix Bratmi1: (A. BRAUN) GoM . 
S. fuscescens KuTz. 
S. lacttstris A. BRAUN 
Scytonerna crispwrn (AG. ) BoRN . 
S. figuratum C.  AG. 
S. hormaides (KuTz. ) BORN . et FLAH. 
S. informe KtiTZ. 
S. mamillos1trn (LYNGB . )  AG. 
S. mesentericurn GEITL. 
S. minutum (AG. ) HASSAL 
S. ocellafttmt THURET 
Synechococcus aer1tginosus NÄGELI 

S. maior ScHRÖTER 
Tolypothrix distorta KuTz. 
T. Saviczii KossiNSK. 
T. tenttis KuTz. 

Chlamydomonadaler 

Cecidochloris stichogloeae SKUJA (1948) 
Chlorangium stentorinum (EHRENB . ) STEIN 
Eudori·na elegans EHRENB. 
Pandorina rnontm BoRY 

Terrasporaler 

Asterococcus limneticus G. M. SMITH 
Elakatothrix gelatinosa WILLE 
Gloeococcus Schroeteri ( CHOD. ) LEMM. 
G. subarcticus SKUJA ( mscr. ) 

Chlorococcaler 

Ankistrodesmus falcatus ( CoRDA) RALFS 
A. falcatus v. radiatus ( CHODAT) LEMM. 
J[entrosphaera Facciolae BoRZI 
Kirchneriella lunaris ( KIRCHN. )  Mömus 
Oocystis Borgei SNow 
O. eremosphaeria G. M. SMITH 
O .  lacustris CHODAT 
Pediastrum araneosum RACIB. 
P. araneosum v. regulosum G. M. SMITH 
P. boryanttm ( TURPIN) MENEGH. 
P. boryan'um v. tmdulatum WILLE 
P. tetras (EHRENB. )  RALFS 
Scenedesrnus ab'l.tndans (KrRCHN. ) CHODAT 

Ulotrichaler 

Binuclearia tatrana WrTTR. 
Microspora arnoena ( KuTz. ) RABENH. 
M. pachyderma (WILLE) LAGERH. 
M. stagnprum (KuTz. ) J_;AGERH. 
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Chaetophoraler 

Chaetophora elegans (RoTH) AG. 
Chaetosphaeridium Pringsheimii KLEB. 

Oedogonialer 

Bulbochaete repanda WITTR. 

Desmidieer 

Art krodesmus incus (BREB . )  HAss. 
A. incus f. Brebissonii RA cm. [ Staurodesmus 

glabrus ssp. Brebissonii f. limnophilus TEILING 
( 1948 ) ] 

A. incus f. J oshuae GuTw. [Statwodesmtts J oshttae 
ssp. J oshuae TElLIN G (o p. c. ) ] 

A. incus v. indentatus WEsT et WEsT [Staurodes
mus indentattts ssp. indentattts et f. brevispi
nus TElLIN G (o p. C. ) ] 

A. octocornis EHRENB. 
A. quiriferus W. et G. S. WEsT 
Bambusina Borreri ( RALFS) CLEVE 
Closterittm aciculare T. WEsT 
C. cynthia DE NoTARis 
C. dianae EHRENB. 
C. didymotocum RALFS 
C. gracile BREB. v. tenue (LEMM. ) WEsT et WEsT 
C. intermedium RALFS 
C. J enneri RALFS 
C. juncidum RALFS 
c. K utzingii BREB. 
C. libellula FoCKE 
C. libellula v. intermedium (RoY et BrssET) G. S. 

WEsT 
C. navic'ula ( BREB. ) LUTKEM. 
C. pronum BREB. 
C. Ralfsii BREB. v. hybridum RABENH. 
C. setaceum EHRENB. 
C. setaceum v. elongatum WEsT et WEsT 
C. striolatum EHRENB. 
C. ulna FocKE 
C. ven'us KuTz. 
Cosnw1·ium amoenum BREB. 
C. angulosttm Bmf:B . 
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C. angulosum v. concinnum ( RABENH. ) W EST et 
WEsT 

c. Blyttii WILLE 
C. Blyttii v. novae-sylvae WEsT et WEsT 
C. botrytis MENEGH. 
C. Brebissonii MENEGH. v. maximum CEDERCREUTZ 
C. contractum KmcHN. 
C. coniraetum v. ellipsoidcum (ELFV. ) WEsT et 

WEsT 
C. crenatum RALFS 
C. depressum (NÄG. ) LuND. v. ackondrum 

(BoLDT) WEsT et WEsT 
C. impressulum ELFV. 
C. margaritatum (LuND. ) RoY et Brss. 
C. margaritiferum MENEGH. 
C. Meneghinii BREB. 
C. ornatum RALFS 
C. praemorsum BREB. 
C. pseudobroomei vVOLLE 
C. pseudopyramidatum LuND. 
C. punctulatum BREB. 
C. quadntm LuND. 
C. rectangulare GRuN. 
C. reniforme ( RALFS) ARCH. 
C. sexnotatttm GuTW. v. tristriatum (LuTKEM. ) 

SCHMIDLE 
C. sub er enatum HANTZSCH 
C. subtumidum NoRDST. 
C. subtumidum v. Klebsii ( GuTw. ) WEsT et WEsT 
C. tetraophthalmum BREB. 
C. tumidum LUND. 
C. venustum ( BREB . )  ARCH. 
C. venustum v. majtts WrTTR. 
Cosmocladium saxonicum DE BARY 
Cylindrocystis Brebissonii MENEGH. 
Desmidittm Swartzii AGARDH 
Docidium baculum BREB. 
Euastrum affine RALFS 
E. ansatum RALFS 
E. bidentatum NÄGELI 
E. bidentatum v. speciosttm (BoLDT) ScHMIDLE 
E. binale ( TuRP. ) EHRENB. 
E. binale v. Gtdwinskii ScHMIDLE 
E. binale v. seetum TuRN. 
E. crassum (BREB. )  KuTz. 
E. dentic'ulatum (KmcHN. )  GAY 
E. didelta ( TuRP. ) RALFS 
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E. dubium NÄGELI 
E. elegans (BR:En. ) KuTz. 
E. gemmatum BREB. 
E. humerosum RALFS v. evol�ttum KRIEGER 
E. inerme ( RALFS) LuND. 
E. insulare (WITTR. ) RoY 
E. montanum WEsT et WEsT 
E. obesum JosHUA 
E. oblongum ( GREV. ) RALFS 
E. pectinatum BREB. 
E. pinnatum RALFS 
E. verrucosum EHRENB. 
Gonatozygon Kinahanii (ARCH. ) RABENH. 
G. monotaenium DE BARY 
G. monotaenium v. pilosellum NoRDST. 
Hyalotheca dissiliens ( J. E. SMITH) BREB. 
H. mucosa ( MERT. ) EHRENB. 
Micrasterias conferta LuND. 
M. denticulata BREB. 
1JI. denticulata v. intermedia NoRDST. 
M. fimbriata RALFS 
11!. papillifera BREB. 
M. papillifera v. glabra NoiiDST. 
M. quadra ta (BuLNH. )  THUNMARK 
M. radiata HAss. 
M. sol (EHRENB. ) KuTz. 
M. sol v. ornata NoRDST. 
M. truncata ( CoRDA) BREB. 
N etrium digitus ( EHRENB. ) I TZIGS. et RoTHE 
N. digitus v .  Naegelii (BREB. )  KRIEGER 
N. oblongum (DE BARY) LUTKEM. 
N. oblongum v. cylindric1tm WEsT et WEsT 
Penium cylindrus (EHRENB. ) BREB. 
P. margaritaceum (EHRENB. ) BREB. 
P. polymorphum PER TY 
P. spirostriolatum BARKER 
Pleurotaenium clavatum ( KuTz. ap . RALFS) DE 

BARY 
P. earonatum (BREB . )  RABENH. 
P. Ehrenbergii (BREB. ) DE BARY 
Sphaerozosma excavatum RALFS v. subquadratwn 

WEsT et WEsT 

S. gr·anulatum RoY et Biss. 
Spondylosium papillosum WEsT et WEsT 
S. planum (WoLLE) WEsT et WEsT 
Staurastrum alternans BREB. 
S. anatinum CooKE et WILLS 

• 

S. anatinum v. curtum G. M. SMITH 
S. anatinum v. denticulat u m G. M. SMITH 
S. anatinum v. grande WEsT et WEsT 

S. anatinum v. longibrachiatum WEsT et WEsT 
S. arachne RALFS 
S. arctiscon (EHRENB. )  LUND 
S. arcuatum N ORDST. 
S. aristiferum RALFS 
S. brachiatum RALFS 
S. brasiliense NoRDST. v. Lundellii WEsT et WEsT 
S. cingulum (WEsT et WEsT) G. M. SMITH 
S. cingulum v. obesum G. M. SMITH 
s. curvatum w. vVEST v. elongatum G. M. SMITH 
S. dejectum BREB. [Staurodesmus dejectus TEI-

LING ( 1948 ) ] 
S. f ureatum ( EHRENB. )  BREB. 
S. furcigerum BREB. 
S. furcigerum f. armigerum (BREB. ) NoRDST. 
S. gladiosum TuRN. 
S. gracile RALFS 
S. granulasurn (EHRENB. )  RALFS 
S. Johnsonii WEsT et WEsT v. depauperatum 

G. M. SMITH 
S. longisp�num ARCH. 
S. lunatum RALFS v. planetonicum WEsT et WEsT 
S. margaritaceum ( EHRENB. ) MENEGH. 
S. megacanthum LuND. v. scoticum WEsT et WEsT 
S. ophiura LuND. 
S. orbiculare RALFS 
S. pachyrhynchum NoRDST. 
S. paradoxum MEYEN 
S. pelagicum W EST et W EST 
S. pingue TEILING 
S. polymorphum BREB. v. divergens NYGAARD 
S. Sebaldii REINSCH v. ornatum NoRDST. 
S. sexangulare (BuLNH. ) LuND. 
S. sonthalianum TuRN. 
S. suborbiculare WEsT et WEsT 
S. teliferum RALFS 
S. tohopekaligense W oLLE 
s. tohopekaligense v. trif�trcatum vVEST et WEsT 
S. verticillatum ARCH. 
S. vestitum RALFS v. subanatin�tm WEsT et 

WEsT 
Tetmemorus Brebissonii (MENEGH. ) RALFS 
T. graintlat�ts (BREB. ) RALFS 
T. laevis ( KuTz. ) RALFs 
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Xanthidittm antilopaettm (BREB. ) KuTz. 
X. antilopaeum v. laeve ScHMIDLE 
X. antilopaeum v. polymazum NORDST. 
X. armatum ( BREB. ) RABENH. 
X. armatum f. fissttm NoRDST. 
X. cristatum BREB. 

Heterokonter 

Bot1·yococcus Braunii KuTz. 
St ichogloea Doederleinii ( SCHMIDLE) WILLE 

Chrysofyceer 

Ch1·ysosphaerella longispina LAUTERB. 
Dinobryon bavaricum lMHOF 
D. cylindricum lMHOF 
D. cylindricwn v .  palustre LEMM. 
D. divergens lMHOF 
D. pediforme (LEMM. ) STEINECKE 
D. s ertularia EHRENB. 

D. sociale EHRENn. v. amerwanum (!3RUNNTH. )  
BACHM. 

D. Stokesii LEMM. 
D. utriculus STEIN 
D. tdriculus v. acutum SeRILLER 
H yalobryon ramosum LAUTERB. 
Mallomonas eaudata lwANOFF 
Stylochrysallis parasitica STEIN 
Synura uvella EHRENB. 
Uroglena americana CALKINS 

Peridineer 

Ceratium carolinianum (BAILEY) JöRGENSEN 
Glenodiniopsis uliginosum ( S CHILL. ) W oLosz. 
Peridinium pusillum (PENARD) LEMM. 
P. W illei H UITFELDT-KAAS 

Eugleniner 

Colacium vesiculosum EHRENB. 
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Mikrozoer 
Ciliater 

Tintinnidium fluv·iatile "8 .  KENT 
Tintinnopsis la ettstris ( ENTZ) 

Rhizopoder 

Corythion pulchellum PENARD 
Cyphoderia margaritacea ( ScHLUMB. )  
Difflugia oblongd EHRENB. 
Euglypha acanthophora (PERTY) 
E. acanthophora v .  brevispina PENARD 
E. ciliata ( LEIDY) 
E. scutigera PENARD 
E. strigosa ( LEmY) 
E. sirigosa f. heterospina PENARD 
Lesquereusia modesta RHUMBLER 
L. spiralis (BuTSCHLI) 
Nebela carinata (LEmY) 
N. collaris (LEIDY) 
N. galeata PENARD 
Quadrula symmetr·ica (F.  E. ScHuLzE) 
Trinema enchelys (LEIDY) 
T. lineare PENARD 

Rotatorier 

Asplanchna H erricki DE GuERNE 
A. priodonta GossE 
Collotheca libera (ZACH. ) 
C. mutabilis ( HunsoN) 
Gonachilus unicornis RousSELET 
Euchlanis alata V ORONKOV 
E. triquetra EHRENB. 
K ellicottia longispina ( KELLICOTT) 
Keratella cochlearis (GossE) 
K. hiemalis CARLIN 
K. quadrata (0 .  F. MuLL. ) 
K. quadrata f. dispersa CARLIN 
K. stipitata ( EHRENB. ) 
Lecane · flexilis ( GossE ) 
L. stichaea HARRING 
Lepadella patella ( 0. F. MULL. ) 
Monommata longiseta O.  F. MuLL. 
Monostyla eonstricia MuRRAY 
M. crenata HARRING 
M. lunaris ( EHRENB. ) 
Notholca limnetica (LEVANDER) 



Pleosorna H uclsoni ( lMHOF) 
P o ly art h ra cloljchoptera ( IDELSON) 
P. maior (BuRCKHARDT) 
P. remata ( SKORIKov) 
P. vulgaris CARLIN 
Synchaeta granclis ZAcH. 
S. longipes GossE 
S. pectinata (EHRENB. ) 
T estuclinella emargin,ula ( STENROOS) 
T. N aumanni CARLIN 
T. patina ( HERMANN)  
Trichocerca biclens ( L  u eKs ) 
T. longiseta ( ScHRANK) 
Triehofria pocillum O. F. MuLL. 
T. tetractis EHRENB. 

Cladocerer 

Acroper·us harpae BAIRD 
Alona gutfata tuberculata KuRz 
Alanella excisa ( FisCHER) 
A. nana (BAIRD) 
Alonopsis elongata SARs 

Artförteckning 

Bosmina coregoni obtusirostris SARs 
B. coregoni obtusirostris f. arctica LILLJEB. 
Cerioclaphnia quaclrangula O. F. MuLL. 
Chyclorus sphaericus O. F. MuLL. 
Daphnia longispina longispina O. F. MuLL. 
D. longispina hyalina (LEYDIG) 
Diaphanosoma brachyurum (LIEVIN) 
Eurycerctts lamellatus O. F. MULL. 
H olopeclium gib be  rum ZADDACH 
Ophryoxus gracilis SARs 
Polyphemus pecliculus (L . )  
Scapholeberis mucronata ( 0. F.  MuLL. )  
Sicla crystallina O. F.  MuLL. 

Copepoder 

Acanthocliaptomus clenticornis (vVIERZEJSKI) 
Arctocliaptomus laticeps (SARs) 
Cyclops scutifer SARs 
Eucliaptomus gracilaides (LILLJEB. ) 
H eterocope appencliculata SARs 
H. saliens (LILLJEB. )  
Mixocliaptomus lac1:niatns (LILLJEB. ) 
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S U·M M A R Y  

Diatoms In the Lake Vegetation of the Långan Drainage Area, 

Jämtland, Sweden 

Scope, Problems and Methodology 

Introduction (p. 9) 

Biological investigations carried out in the 
Långan district of western Jämtland, Sweden, 
were undertaken in order to preserve a record 
of the plant and animal life existing in a moun
tain lake system destined for exploitation, for 
water storage purposes, this resulting in a spolia- · 

tion of the original natural conditions. 
The botany of this region was previously un

investigated, and the district itself little known. 
LANGE ( 1938 ) recorded the result of some floris
tic researches, and LuNDQVIsT ( 1936 b )  carried 
out sediment jnvestigations in Långan lakes. 

Diatoms are prominent in the micro-vegetation, 
and frequently constitute the dominating plant 
group ; nevertheless, the benthic micro-vegetation 
existing in the waters of the Scandinavian moun
tain r ange ( the Seandes) has not previously been 
closely examined for diatom content. 

The present investigations have chiefly been 
directed towards the vegetation of certain lakes 
with emphasis on the diatoms, this resulting in 
the catalogueing of a diatom flora for a number 
of lakes in the Långan drainage area, and the 
collection of data based on observations of diatom 
vegetation and its relationship to natural en
vironment within one and the same water system. 

Analysis of micro-vegetation (p. 12) 

Methodological questions are discussed. In the 
author 's experience, where results are based on a 
percentage calculation of the diatoms in recent 
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vegetation, an examination of m1n1mum 400-
500 specimens is demanded in order to g ve an 
acceptable result. 

Many species of diatoms cannot be identified 
with any certainty uniess cleaned. If acids are 
employed for this purpose many of the most 
fragile structures disintegrate. Consequently, the 
author decided to prepare the samples fo� exa
mination by heating or by means of H202• Sirax 
( refr. ind. c. 1 .66)  has generally been used as a 
mountant. In addition, all investigated samples 
of recent vegetation have been examined in a 
natural state, i .e .  without previous preparation. 

The author has neither employed dJtailed 
quantitative methods of analysis of reeentj mate
rial, nor has he attempted to define socio ogical 
units. The autecology of micro-organisms is still 
far too little investigated to enable one to system
atize benthic micro-vegetation from a sociological 
point of view. l Only the most prominent features of the r,icro
vegetation have been mentioned, i .e .  the pridomi
nating species and, in certain cases, abundance 
and frequency. 

Review of methods and material (p. 17) 

Specific conductivity : measured by resistance 
bridge (made by Triib, Täuber & Co., Ziirich ) ,  
pipette cell with platina (and platinized) elec
trodes. Conductivity measurements made during 
field work, and in many cases these rueasure
ments subsequently checked in the laboratory. 

pH : d etermin ed by colorimetric methdd, ac
cording to OLsEN (1921 ) , 0LSEN & LINDE,TR�M-
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LANG ( 1927 ) . Buffer and indicator solutions from 
Messrs. Bie & Berntsen, Copenhagen. Indicators 
used : brorneresol purple (pH 5.2-6.8 ) ,  brom
thymol blue (pH 6.0-7.6 ) , and phenol red (pH 
6.8-8.4) . 3 drops of indicator solution were 
added to a 5 ml water sample. Determinations 
made against a chalk-white background ( the 
Secchi disk) . The pH valnes were not corrected 
for "salt error" [ (vide C. Du RIETZ 1938 ) as in 
QuENNERSTEDT 1949, 1953,  where the indicated 
pH values were increased by 0.2 ] , as the valne of 
such a correction in water of Långan type is 
debatable. 

Kations : A 3 litre water sample in an alu
minium flask, internal walls coated thinly with 
paraffin wax. Spectrographic analysis conducted 
according to LUNDEGÅRDH (1929 & 1934) . The 
same method was limnologically adapted by e .g. 
LoHAMMAR ( 1938 ) and WITTING ( 1947, 1948) . The 
analyses conducted in 1953 were, however, car
ried out according to NYDAHL ( 1951 ) .  

Transparency : Secchi disk, diameter 25 cm. 
Plankton : Plankton net : Muller silk no. 20. 

Samples taken from boat ; in the absence of such, 
from shore by means of a Iong rod to which the 
net was attached. The samples were fixed at 
once in 3 % formalin solution. 

Bottom sam p les : collected by sam p ler of EK
MAN-BIRGE type and a vertical core sampler of 
LuNDQVIsT type. 

Samples of benthic vegetation on rocks etc. 
down to 5 metres depth have been taken by 
means of a stainiess steel seraper with a fine
meshed net attached. The samples have generally 
been preserved in 3 % formalin solution. A con
siderable quantity of living material has been 
microscopically exaroined in the field, using a 
transportable microscope with powerful lens sys
tem. 

Thirteen of the · Långan lakes have been in
vestigated, in addition to a small alpine lake 
("Lake 1000") not belonging to the Långan sys
tem, but in the immediate neighbourhood of the 
watershed. The number of samples of recent 
benthic vegetation mounted for detailed micro
scopic examination vary from > 200 in övre 
Oldsjön to 7-9 in the smallest lakes. 

The Drainage Area of Långan 

Topography (p. 20) 

Långan has. its source near the Norwegian 
horder, and flows into Indalsälven at Lit (see 
fig. l ) .  The course of Långan, from the northern
most point of Burvattnet to its confluence with 
Indalsälven, measures over 120 km. Långan's 
catchment area occupies 2250 km2 and the total 
lake area is 149 km2• The upper catchment area, 
as far Långan 's confluence with Landösjön, com
prises 1045 km2, the lake area being 68.3 km2• 
Of this area, 52.9 km2 comprises lakes having an 
area of at least l km2• 

Geology (p. 20) 

The whole of the upper portion of Långan's 
water system is included in a granite and por
phyry region, which is left behind where Långan 
runs into Yttre Oldsjön, and here West Jämt
land 's Cambro-Silurian area is entered, repre
sented by schists, quartzites etc. of the "Olden 
nappe". Calcium carbonate occurs only infre
quently in this Cambro-Silurian region which is 
an important factor from a limnological point of 
view. Nevertheless, there is a marked difference 
in the calcium content of the upper and lower 
waters of Långan, possibly due to the fact that 
till deposits have a marked influence on the 
calcium content of the water. 

In the upper drainage area the till deposits 
are thin and of little consequence, but outside 
the granite and porphyry area, thick deposits of 
till occur. These opposing conditions are of great 
importance to certain aspects of water composi
tion in the Långan area. 

A t the recession of the last ice she et from w est 
to east, favourable conditions arose for the forma
tion of ice-dammed lakes. 

C lirnate (p. 24) 

The upper regions of Långan have a local 
maritime climate. The yearly precipitation is 
high, and is calculated to be between 1400 and 
1500 mm in the uppermost regions. The four 
largest lakes, Burvattnet, Mjölkvattnet, Korsvatt
net and Övre Oldsjön, lie within areas of at least 

Acta Phytogeogr. Suec. 36 



192 Summary 

1000 mm yearly precipitation. On the average, 
max. precipitation occurs in August. 

Ice formation on the lakes occurs, on the aver
age, about Ist November, whilst the ice breaks up 
about 20th May. See fig. 4. 

Vegetation (p. 26) 
Of Långan's large lakes, only Korsvattnet is 

situated above the conifer belt, the upper limit 
of which is elevated about 600 m above sea level. 

The ' predominant conifer is Picea abies. Pinus 
silvestris is of scanty occurrence. The upper limit 
of the sub-alpine birch forest ( Betula tortuosa) 
is at about 700 m. 

The vegetation reflects the local maritime eli
mate. An abundance of mires, even on very steep 
slopes, is noteworthy. 

Information regarding the flora of the upper 
Långan district may be obtained by reference to 
RuNE 1945 (vascular plants) and AHLNER 1944 

( lichens) .  The mire vegetation is described by 
SJöRs ( 1943 , 1946 ) ,  and an interesting Pinus 
growth has been dealt with by ARNBORG ( 1943, 

1948 ) .  

Fish life (p. 27) 
The geological differences between upper and 

lower Långan are reflected in the fish life. If 
we consider the occurrence of fish within the 
drainage area, whilst endeavonring to exclude 
the effects of transplanting by human agency, 
this would seem to throw some light upon the 
history of fish immigration relative to the area's 
Quaternary history. The list of species found in 
Landösjön is as follows. Salmo tnttta L. ,  Lota 
lota (L . ) ,  Coregontts lavaretus L., Thymallus thy
mallus (L. ) , Esox lucitts L., and Perca fluviatilis 
L. Proceeding further up the water system, the 
species reduce in number. Only Salmo alpintts 
(no longer indigenous to Landösjön) ,  S. tr4ttta, 
and Lota lota have found it possible to deliber
ately penetrate into the lakes above Lartdösjön, 
and these three species reach to Burvattnet. On 
the other hand, only Salmo alpinus and Lota lota 
penetrate to the level of Övre Oldsjön, and Salmo 
alpinus alone to the level of Korsvattnet. These 
two last-mentioned lakes became isolated from 
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fish immigration earlier than Burvattnet and 
Mjölkvattnet, even before Salmo trutta had pene
trated the Långan water system. 

The fish have probably immigrated in this 
order : Salmo alpinus, Lota lata, S. trutta, fol
lowed by those which have not, without outside 
assistance, penetrated further than Landösjön. 

Human influence (p. 31) 

Three of the lakes in the upper distriat are 
now dammed, viz. Burvattnet, Mjölkvattnet, and 
Korsvattnet. Above Yttre Oldsjön no cultivated 
land o

. 

ccurs in the vieini ty of . the lakes, Lvhich 
therefore receive no manurial substance thl·ough 
human influence or by way of sewage. In and 
below Yttre Oldsjön, this influence does bccur, 
but is only of minor importance. 

Lake Vegetation 
ÖVRE OLDSJÖN (p. 32) 

Of the Långan lakes, this has been best in
vestigated. A brief introduction describes its 
position, surroundings, morphology, sediments 
( fine detritus mud, sand, limonite ) ,  watel level 
fluctuations, transparency, pH, specific c9nduc
tivity, kations and residue of evaporation (8 .0 
mg/l) , fish fauna (Salmo alpinus, Lota l zota) . 
Reference is made to figures and diagrams. 

The vaseular plant vegetation is characterized 
mostly by isoetides, Isoetes lacustris predominat
ing. Other isoetides are I. echinospora ( s�arse ) , 
Ranunculus reptans, and Subularia aqltwtica 
(common) . Small sparse growths of Car�x ro-l 
strata and Equisetum fluviatile occur in she[tered 
positions. In addition to these vaseular plants 
several other species occur in limited numbers. A 
characteristic feature of the lake 's vegetation are 
submersed mosses, viz. Blindia acuta, Marsrpella 
aquatica, and Polytrichum gracile which occur 
even down to about 4 m deep . 

In general, Crustacea and
. 
Rotifera are pre

dominating in the plankton ; the phytoplankton 
is quantitatively small. 

The predominating benthic algal vegeta�ion is 
composed of Cyanophyceae and Diatoms. l 
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The benthic vegetation is described in order of 
depth. Datum, extreme low water, at which level 
a distinctive change in vegetation occurs. 

Above low water level Cyanophyceae (Schizo
thrix, Gloeocapsa sanguinea etc . )  dominate, even 
when this zone is submerged. A minimum of one 
week's submersion is required before Binuclearia, 
Oedogonium and Zygnema species, and particu
lady Tabellaria flocculosa v. flocculosa, begin to 
colonize the submerged zone to any considerable 
degree. Unstable substrata (pebbles, vaseular 
plants etc. ) do not, as a rule, have Cyanophyceae 
attached. 

Under low water level, on stable substrata, the 
vegetation is denser. Tufts of Dichothrix N ord
stedtii, Scytonema figuratum, Stigonema ocella
t'um, Tolypothrix Saviczii, and an abundance of 
diatoms occur, amongst which Frustulia rhom
boides v. saxonica together with Lyngbya etc. 
form mucous masses. 

The tufted Cyanophyceae and the Frustulia 
masses do not generally occur on unstable sub
strata ; instead, Tabellaria flocculosa v. floccttlosa 
or even Peronia Heribaudii and Binuclearia ta
trana, Oedogonium and Zygnema species become 
pre-eminent. 

Descriptions of vegetation at varying depth 
zones and on dissimilar substrata are set forth. 
Diatoms are placed last amongst the microphytes 
in the lists of species. Where the name of a 
species is enclosed in brackets, this denotes that 
it is not certain if this species was living in the 
sample. 

The F1·ustttlia vegetation, rich in diatom spe
cies, also occurs on the mud bottom, although not 
so plentifully as on rocks where it occurs down 
to 3 m under low water level. On the other hand, 
at 30 cm depth the tufted Cyanophyceae begin 
to be less frequent, and in many cases are em
bedded in masses of Frustulia. Occasional tufts 
of Scytonema figttratum and Tolypothrix Sa
viczii are found at 0 .5 m under low water level, 
but only Stigonema ocellatttm is met with at
tached (to rocks) down to 3 m depth. 

Below 3 m Frustulia progressively diminishes 
in quantity but is the domirrating diatom on 
stable substrata down to 4.5 m, the greatest 

13 - 557672 N. Quennerstedt 

depth from which samples from stable substrata 
have been taken. Cyanophyceae filaments, includ
ing a Lyngbya species, increase in quantity with 
depth. Frustulia is also less numerous on the mud 
bottom below 3 m, but is, nevertheless, the pre
dominant diatom down to 6 m. The living diatom 
population reduces quickly below 4 m and only 
Anomoeoneis serians v. brachysira, and possibly 
Frustulia rhomboides, occur in some quantity, 
excepting Frustttlia rhomboides v. saxonica. 

At 6 m depth only few of the species living at 
higher levels are found. Living individuals of 
Anomoeoneis, Cymbella, Eunotia, Frustulia, and 
Pinnttlaria species have been occasionally met 
with down to 15 m. 

The following diatoms have maximum occur
rence at depths stated (under low water level) 
in Övre Oldsjön. 

Tabellaria flocculosa v. flocculosa and 
T. quadriseptata 

Eunotia lunaris 

Peronia Heribaudii 

Anomoeoneis exilis 

Frustulia rhomboides v. · 
saxonica 

0-0.2(-0.3)  m 
0-0.5 

0.2-1 .5  

0.2-2 

0.2-3 

Frustulia occurs in large quautities only on, 
or in direct connection with, stable substrata. 
The remainder occur most abundantly as epi
phytes ; on stable substrata only where the Fnt
stulia masses are absent. 

POSTGLACIAL HISTORY OF ÖVRE OLDSJÖN 
(p. 57) 

Pollen analyses, chronology and history of vegetation 

Four series of vertical sections of sediment in 
southern part of övre Oldsjön were taken through 
the ice by means of HrLLER's peat sampler. The 
sediment samples required for pollen analysis 
have been treated by customary methods (see 
F lEGRI & IvERSEN 1950 p. 58 ) .  Corylus and Hip
pophae have not been included in the tree pollen 
total ( �AP) . A relative chronology has been 
evolved with the aid of pollen diagrams ; also an 
attempt has been made to connect these diagrams 
with other Northern Swedish diagrams viz. vo:N 
PosT (1930) , BooBERG ( 1930) , ARNBORG ( 1952 ) ,  
and FROMM (1938 ) .  
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The pollen diagrams fall into 2 corresponding 
pairs, BP II and IV and BP I and III. The dif
ferences between the two groups are eaused by a 
water level reduction, which resulted in a cessa
tian of sedimentation at BP I and also at BP III 
(situated at the mouth of a bay) , whilst at BP II 
sedimentation has proceecled practically continu
ously. This most important water level reduc
tion is calculated to have been between· l & 1 .5  
m. Submersed iee-eampressed boulder barriers in · 
the lake indicate, moreover, that the winter water 
level, when they were formed, must have been 
more than l m lower than at present. (An exist
ing super-aquatic boulder barrier also shows that 
the water level must at one time have been higher 
than at present . )  

Table II shows the pollen content in samples 
of uppermost recent sediment layer in övre Old
sjön and the subalpine lake Korsvattnet. These 
sam p les (taken with LuNDQvisT' s vertical core 
sam p ler ) illustra te the relationship between vege
tation and recent pollen spectra. Pinus is here 
over-represented in all the pollen spectra and 
Picea under-represented in · the samples from 
övre Oldsjön. Despite the fact that Alnus is 
not found near the lakes, and is in fact rare in 
the Långan district, there is a high Alnus con
tent. Distantly carried pollen of Quercus, Gary
lus ( from Norway ? )  and Tilia even occur. 

The oldest parts of the investigated sections 
(Zone VI) show that birch (Betula) forest, with 
intermingled Pinus, was formerly found in the 
district. The clay sediments show that lake Övre 
Oldsjön was fed with glacier water. Shortly be
fore the inflow of glacier water ceased (Zone V) , 
the water level became somewhat lower, and Hip
pophae then probably attairred maximum occur
rence. Also, Alnus played a greater part in the 
vegetation than at present. 

When the sedimentation of clay ceased and was 
replaced by mud (fine detritus gyttja) , the water 
level rose and Hippophae disappeared. Shortly 
thereafter Alnus culminated (Zone IV) , later 
diminished, and instead distantly carried QM
pollen reached its highest proportion in the sedi
ment series, contemporaneously with the great 
Betula culroination (Zone IV) .  At this time the 
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water level again began to sink, probably 1-

1 .5  m, and this elimate-eaused sinking @f the 
water level was, to a great extent, pre�ailing 
until the beginning of Zone II, i .e. a calculated 
period of c. 3000 years. At the rational polle11 
border for Picea (about 1000 B .C . )  the water 
level had not yet been raised to present level, but 
this probably occurred several centuries later. 

Fossil diatoms (p. 73) 

Methods : A varying number of sediment 
samples from the series BP I-IV have been 
analysed only qualitatively. Quantitative analyses 
have altogether been carried out on 29 foss[l and 
3 recent samples in BP I, II and IV (sef dia
grams) . 

2 mm3 of each sample ( in several cases 2 + 2 
mm3) has been taken out for quantitative diatom 
analysis, but not, however, for the uppermost 
recent samples (vide LuNDQvisT 1925 a) . T�is has 
been carefully spread out on a cover slip (21 X 2 6  
mm) with addition o f  a little distilled -lvater, 
repeated addi!ions of 30 % H202, and subsequent 
boiling until absolute dryness attained, followed 
by white-heating and mounting with sirax. Gen
erally 700-900 frustules have been counted to
gether with the total number of Frust�dia frus
tules in each preparation. 

The clay contains few diatoms, and in the 
deepest parts only frustule fragments occur. 
Those few identifiable consist of species now 
generally occurring in the water system. In the 
uppermost part of the clay and in the clay-mud 
(Zone V) appear rather suddenly a flora con
taining, partly species, which later re-oc�ur in 
every sample throughout the whole sed[ment 
series up to the present time, and partly species, 
which only occur during a limited period in the 
lake's postglacial history. Of the latter 1roup, 
Fragilaria leptostauron v. dubia is esplcially 
interesting, as it appears suddenly, reaches peak 
with high percentage in clay-mud and disappears 
equally suddenly. A considerable number of spe
cies, many now absent in Övre Oldsjön, though 
still thriving lower down in the water system, 
appear together with this Fragilaria (see special 
list ) . Amphora ovalis, Anomoeoneis z ellensis and 
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Denticttla tenttis v. erassula culroinate con
temporaneously with Fragilaria leptostauron v. 
dubia. Of these only Anornoeoneis zellensis is met 
with, infrequently, in the lake's recent vegeta
tion. Several of the fossil diatoms not found in 
the recent vegetation of övre Oldsjön, are such 
which usually appear in a distinctly more nutri
tive environment than Övre Oldsjön now pre
sents. ( For details refer to diagrams and lists of 
species. ) 

The successive disappearance of a number of 
species which occur in more nutritive environ
ments, indicates that the trophic standard of Övre 

. Oldsjön has progressively declined : the lake has 
been meiotrophicated ; [ �-tELow = decrease ; cf. 
auxotrophication ( THUNMARK 1948 p. 32, LILLIE
ROTH 1950 pp. 8, 280) : ausw = increase] .  

KORSVATTNET (p. 86) 
A sub-alpine lake, having no forest 111 the 

vicinity. vVater level regulated by damming 1942. 

The benthic algal vegetation, before this time, was 
on the whole similar to that of övre Oldsjön, but 
generally poorer in . diatom species. 

After damming, which allowed water level to 
be raised 3 m over the original (natural) high 
water level, all perennial vegetation disappeared, 
i .e .  vaseular plants, mosses, lichens, tufts, earpets 
and crusts of Cyanophyceae etc . and all the 
mucous covering of diatoms, principally Fru
stulia rhornboides v. saxonica. Only an extremely 
fine down of Tabellaria floccttlosa v. flocculosa 
and Binuclearia tatrana remains. 

OTHER LAKES INVESTIGATED 

The lakes above Korsvattnet : Vuongejaure (p. 
100) , Skuolkenjaure (p.  104)  and Resemejaure 
(p .. 106 ) have poorer vegetation than Korsvattnet 
had, prior to regulation. The two first-named 
have a vegetation of darninating Cyanophyceae 
and dia toms, but in Resemejaure, where the water 
reserobles aqua dest. ,  diatoms have declined in 
favour of Cyanophyceae species, amongst which 
Dichothrix N ordstedtii is especially prominent. 

Burvattnet (p. 108) and Mjölkvattnet (p .  114) 

were, before regulation in 1942, about as rich in 

species as övre Oldsjön :  Mjölkvattnet perhaps 
richer in diatoms. The raising of the water level 
killed the original vegetation in the same manner 
as in Korsvattnet, and now only a scarcely per
ceptible down is found on rocks and boulders, 
principally . Tabellaria flocculosa v. flocculosa, 
but also containing Binuclearia and occasionally . 

Zygnema. 
Rödvattnet (p. 120) , the sub-alpine lake which 

drains to Mjölkvattnet, but, at high water level, 
also to another water system, has an abundant 
Cyanophyceae-Diatom vegetation of the same type 
as övre Oldsjöri. Stigonema ocellatum is of special 
importance, and amongst the diatoms, Amphi
carnpa hemicyclus, Anomoeoneis serians, Eunot-ia 

triodon and Tabellaria binalis are common. 
Lake 1000 (p ,  125 ) contributes to the drainage 

area fed by Rödvattnet at high water level, and 
thus does not belong to the Långan water system. 
This small lake has a richer diatom and Cya
nophyceae vegetation than Resemejaure, despite 
its higher elevation. 

Bergsjön (p. 127 ) combines certain vegetative 
features of Övre Oldsjön and Yttre Oldsjön. 
Fisklöstjärn (p. 132) has evidently water rich in . 

humus, and amongst its diatoms, Actinella punc

tata, Arnphicampa hernicyclus, Anomoeoneis se
rians, Eunotia polyglyphis, E. triodon, Fragilaria 
constricta, Stenopterobia intermedia and Tabel
laria binalis are more frequent than in övre 
Oldsjön. 

Yttre Oldsjön (p. 136)  possesses several dia
toms now absent in the recent · vegetation of Övre 
Oldsjön bu t previously living there. Rönnösjön 's . 
(p .  146 ) diatom flora is similar to that of Yttre 
Oldsjön, but Oedogoniales and Zygnernales are 
more prominent than in any other of the in
vestigated lakes. 

Landösjön (p .  152 ) ,  now regulated, although 
to a less degree than the upper lakes, has still a 
more profuse diatom vegetation than any of 
these. 

Environment and Vegetation (p . 1 5 8) 

The chemistry of the water 'in · Långan lakes,· 
at least in the upper reaches, appears to be very 
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unusual, having so low conductivity and kation 
content. These values certainly increase progres
sively downwards in the water system, but are 
still low in Yttre Oldsjön. 

Despite the abundance of mires the lake water 
is only faintly acid. pH is lowest in Fisklöstjärn 
( 5.5-5.7 ) ,  where the water, unlike the other 
lakes, is clearly coloured by humus. 

Transparency is high, above all in Korsvattnet 
( 1170 cm) with greenish-blue water. In the lower 
reaches, transparency deteriorates; and colour 
changes to green, yellowish green or greenish yel
low. 

Vaseular plant vegetation is distinctly richer 
in Bergsjön, Yttre Oldsjön, and Rönnösjön than 
higher up. Isoetes lacustris occurs profusely in 
these 3 lakes, also Lobelia dortmanna, which is 

. not found in the higher reaches. 
In the plankton usually Crustacea or Rotifera 

are dominating. An increased occurrence of des
roids is evident outside the granite and porphyry 
region, and this is the group richest in species 
from, and below, Yttre Oldsjön, but in spite of 
this the zooplankters are still dominant. Asteria
nella gracillima does not occur above Landösjön, 
whilst JYlicrocystis elabens, Pediastn�m boryawum 
and Chrysosphaerella longispina are not found 
above Yttre Oldsjön, and Anabaena flos-aquae 
no higher up than Bergsjön. 

The diatoms are of small consequence in the 
plankton samples, though more evident in those 
exaroined from and below Yttre Oldsjön. Tabel
laria flocculosa v. asterionelloides occurs, spo
radically, as high up as in övre Oldsjön. 

The benthic algal vegetation is generally poorer 
in species towards the upper water system ; more
over, quantitative changes occur in those species 
which are present throughout the water system. 
Thus, for example, Fntstulia becomes more abun
dant in the higher reaches, culminating in Övre 
Oldsjön, but subsequently reduces in number 
towards the most elevated lakes. From Övre Old
sjön upwards Dichothrix N ordstedtii and Gloeo
capsa sanguinea become mor e common. I t is 
therefore clear that a greater number of species 
are found in conjunction with higher kation con
tent and somewhat increasing pH values. 
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The relationship between vegetation and water 
level fluctuations is clearly evident within the 
intermittently submerged zone ; on stable sub
strata Cyanophyceae domirrates in the lakes 
higher than Rönnösjön. After being submerged 
for so me time, however, this zon e becomes colo
nized by Tabellaria flocculosa v. fl'Occulosa and 
T. quadriseptata, E unotia l�maris, Peronia H e1·i
baudii, also .Achnanthes minutissima v. crypto
cephala ( the latter appearing in the lo w er por
tion of the water system) ,  together with Binu
clearia tatrana, Oedogoniales and Zygnemales. A 
lengthy submersion results in these algae im
pressing their character on this zone. 

The algal vegetation only begins to occur 
densely below extreme low water level ( in ex
posed positions somewhat above this level) and 
consists of Cyanophyceae tufts and earpets to
gether with F1rttstulia in mucous masses. A simi
lar dense Frustulia vegetation has been noted on 
a freely-anchored log - even growing up to the 
actual water line - in the centre of Yttre Old
sjön. 

With extreme conditions of water level fluctua
tions such as occur in severely-regulated lakes, 
the submersion time-factor is very significant, as 
only the quick-colonizing· species can establish 
themselves in any quantity in the Ettoral zone. 

The chemical nature of the substrata would 
seem to have little effect on the dependent vege
tation, the submersion time-factor being of far 
greater importance. A more profuse vegetation 
grows on dead plants than on living, on fixed 
stones than on movable, and on erosion-resisting 
rocks (granite and porphyry) than on easily 
weathered rocks such as mica schists etc . 

The competition between the species is dis
played quantitatively, on the one side between 
Frust�tlia, and the other by Tabellaria speci_es, 
E�motia l�maris, Peronia Heribaudii and other 
rapid colonizers. On small moveable stones, or 
other unstable substrata, where Fr�tstulia masses 
are absent, these rapid colonizers are predomi
nant, but where the substrata are enveloped in 
Frttshtlia growths the colonizers are not at all 
so prominent. The apices of the Cyanophyceae 
tufts are usually densely covered with .Anomoeo-
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neis exilis, Eunotia lunaris, Peronia and Tabel
laria, but the bases are embedded in Frustulia 
mucilage. 

LAKE WATER REGULATION AND ITS INFLUENCE 

ON VEGETATION (p. 168) 

As far as can be seen the chemical nature of 
the water has suffered little change since water 
regulation was completed. The transparency is 
probably somewhat lower now in Burvattnet and 
Mjölkvattnet, since these were dammed, but no 
obvious change has occurred in specific conduc
tivity. 

The destruction of the original vegetation is 
not therefore due to chemical changes but to 
artificially eaused water fluctuation. No estab
lished perennial plants can exist in these severely 
regulated lakes ; instead, quick-growing species, 
chiefly Tabellaria and Binuclearia, now charac
terize the lake vegetation. A lake can thus com
pletely change character and become impover
ished, without the chemical nature of the water 
having undergone great change. 

The regulation of the upper lakes has also 
affected the vegetation in two of the lakes lower 
down, viz. Yttre Oldsjön and Rönnösjön, where 
the regulation has resulted in a lowering of the 
average yearly water level amplitude, a more 
prolonged summer time water level, and a rais
ing of the winter water level. Because of these 

factors, the lower limit of isoetides, as well as 
the upper limit - defined by ice erosion - has 
been extended. The lower boundary has been 
moved to a somewhat deeper level ( e.g. Isoetes 
lacustris in Yttre Oldsjön and Rönnösjön) ,  and 
the upper boundary - for an abundant growth 
of Lobelia in Yttre Oldsjön - has been moved 
nearer land. As a result of less severe mean water 
fluctuations, the green veils of Oedogonium and 
Zygnema species have been able to reach maxi
mum development, and these species, have, there
fore, increased considerably in the two lakes. The 
increase can also be attributed to the fact that 
still more suitable substrata are available because 
of the increased growth of isoetid vegetation. 

The principal differences in the distribution of 
micro-vegetation in the various lakes cannot, per
haps, be attributed to variations in dispersal 
capacity of the individual species. The fossil dia
tom flora in övre Oldsjön shows that many spe
cies now found lower down in the water system 
have, at one time, inhabited Övre Oldsjön, but 
have now disappeared because of changed en
vironment, in which the hydro-chemistry plays a 
large part. 

No diatoms of exclusively alpine nature have 
been met with in the area. 

The postglacial history of övre Oldsjön shows 
the trend to have been towards a lower trophic 
standard, a meiotrophication . 
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ÖVRE OLDSJÖN 582  m ö.  h .  JÄMTLAN D 

Pollen- och diatomediagram från en linjeprofil t sj öns södra del . f Pollen and diatom diagrams from a bottom section in the southern part of the lake Övre Oldsjön (582 m a . s . l.) .  
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I diagrammen finnas de taxa, vilkas skalmängd utgör 2 % 
eller mera i någon thanatocoenos. Dessutom ha ytterligare 

några medtagits, nämligen Campylodiscus hibernicus, Cyclo

tella antiqua, Gymbella a:ffinis, C. cuspidata, Gomphonema con· 

strictum, Melosira italica ssp. subarctica, Neidium Hitchcockii, 

Pinnularia nobilis, P. platycephala och Tetraeyelus lacustris. 

I två prov (BP IV nr 94 och l l 7) har totala antalet skal 

räknats i 2 resp. 4 mm3 sediment . 

En punkt betecknar närvaro, oavsett skalmängd. 

:!; skal (räknade) 

A cta Phytogeogr. Suec. 31i 

�l 
"l 
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The diatom diagrams 

The diagrams show taxa whose frustules amount to 2 % or 

more in any thanatocoenose. Also included are several less 

numerous taxa, viz Campylodiscus hibernicus, Cyclotella an

tiqua, Gymbella affinis, C. cuspidata, Gomphonema constrictum, 

Melosira italica ssp. subarclica, Neidium Hitchcockii, Pinn u

laria nobilis, P. platycephala, and Tetraeyelus lacustris. 

The total no. of frustules counted in two snmples ( B P  IV 94 
and l l 7) resp. 2 and 4 mm' sediment. 

A point indientes the presence of a taxon irrespective of 
the number. 

:!: number of frustules counted 

l l 
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Frustulia rhom boides (=) och var. saxomca (-). Antal skal per 2 mm3 sediment.  / Total number of frustules per 2 mm3 sediment . 
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