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FÖRORD 

Den studie, som nu överlämnas · till tryck, gar till sin upprinnelse 61 är 
tillbaka i tiden. Sommaren 1897 blev jag som elev vid Svenska Reallyceum 
i Helsingfors i tillfälle att under juni och juli mänader för botanisering vistas 
pä Aland, vars artrika flora sedan länge utövat en stark dragning pa Fin
lands botanister. Här stiftade jag min första bekantskap med Carex-gruppen 

Fulvellae, varav jag tidiga re i naturen endast sett sparsamma och starkt 
nödvuxna exemplar aY Carex Oederi. Pä Aland tillkom som för mig nya 
C. flava, C. lepidocarpa , C. extensa, C. H ornschuchiana och C. distans med 
därtill nägra hybrida kombinationer. Alldeles särskilt minnesrik blev för mig 
exkursionen 25 - 27 juli 1897 pä Eckerö, pä de lövrika sidlänta ängarna 
mellan Storby ocb Käringsund med samfällt uppträdande av C. fla va, C. le

pidocarpa, C. Oederi, C. H ornschuchiana samt de dä ännu som stora rariteter 
betraktade bybriderna C. fla"·a X Oederi coll. ocb C. Hornschuchiana X flava . 

Allt sedan denna sommar 1897 bar mitt intresse, om ock med längre eller 
kortare intervaller i arbetet, Yarit bundet vid gruppen Fulvellae, med insam
lingar säväl inom eget land som utom dess gränser. Min smäningom mog
nade föresats att sammanställa en studie över gruppen har dessvärre ej velat 
krönas med framgäng. Säsom s. 20 och 23 närmare framlägges bar grunden 
bärtill, förutom i andra vetenskapliga uppgifter ocb en sträng tjänsteverk
samhet, legat däri , att det berett mig svärighet att vinna klarbet beträffande 
en del formgrupper , närmast kring RETZrus' art Carex Oederi. 

Sedan jag nu trott mig slutligen bava vunnit en viss grad av klarbet be
träffande gruppen Fulvellae, stär för mig en sammanfattning av mina mang
äriga studier som en förpliktelse, sä mycket mer som jag för dessa ätnjutit 
en del understöd. Tyvärr är den klarhet, vartill jag nu tror mig bava natt, 
ett nägot sent vunnet resultat av mitt arbete. Jag bar vid min älder icke kun
nat trygga rnig till en nog läng arbetstid för resultatens sammanfattande ocb 
önskvärda kompletteringar. Pä den arbetstid, som ännu kan stä mig till buds, 
ställes bärtill fordringar ay andra , mer eUer mindre slutförda studier, dels av 
systematisk karaktär rörande släktet Hieracium, dels av växtgeografisk natur. 
Det bar i anseende bärtill blivit nödvändigt att i nu framlagda studie för 
Ca.rex-gruppen Fulvellae avstä frän ett avsett studium av dess anatorniska 
karaktär, för vilket ett betydande spritmaterial bopbragts, ävensom frä~ 
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en granskning av de här upptagna formernas utbredning utom Fennoskandien 
samt där till äventyrs företrädda andra formkretsar. Jag fär ocksä avstä frän 
en förnyad granskning i naturen av en del här preliminärt diskuterade form
kretsar samt av formerna inom en del geografiska omräden, där belysande och 
berikande material kan tänkas vara att vänta. 

Det är mig kärt att här kunna rikta ett varmt tack till mänga vänner av 
mitt arbete samt till institutioner, som givit mig sitt stöd. 

Mitt första tack gäller min den 15 oktober 1950 vid 92 ärs älder avlidne 
garnie vän rektor AxEL ARRHENI s , den framstäende floristen. Det var 
för mig en stor fönnän att med honom fä rädgöra beträffande mina första 
insamlingar. Jag hade även förmänen att fä deltaga i den exkursion till Föglö 
socken pä Aland i slutet av juni och början pä juli 1897, som av honom an
ordnats för eiever vid Nya Svenska Läroverket i Helsingfors. 

För värdefulla samlingar, som ställts till mitt förfogande , stär jag främst 
i tacksamhetsskuld till fiLdr LARS FAGERSTRÖM, prof_ M. J- KOTILAINE::-< 
samt prof_ C.-E. SoNCK; med avseende ä övriga samlingar hänvisas till s. 20. 

Dr FAGERSTRÖM har härtill, till en del i egenskap av mig tilldelad forsk
ningsassistent, under längre eller kortare tid ären 1954 samt 1956-1958, 
dels som en alltid hjälpsam kraft vid Botaniska museet varit mig till ovär
derligt stöd vid ordnandet och delvis förtecknandet av de mycket omfattande 
samlingar, som legat till grund för mina studier. Yttermera har jag vid den 
formsystematiska prövningen av det föreliggande materialet och därmed för
bundna diskussioner haft ett värdefullt stöd i dr Fagerströms under exkur
sioner i olika delar av Finland och Sverige vunna in blick i och sinne för Carex
gruppen Fulvellae. Dr Fagerström har slutligen med stor omsorg granskat 
korrekturet till denna skrift. 

För mottagna län av material frambär jag mitt tack till ledningen för de 
botaniska museerna i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Köpenhamn, 
Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsö, Dorpat, Reval ävensom i Zürich (Herb. 
des Institutes für spezielle Botanik der Eidg. Technischen Hochschule, Universi
tetet samt Geobotanisches Forschungsinstitut Rübel) och Geneve. 

Till Statens naturvetenskapliga kommission fär jag frambära mitt vörd
samma tack för personligt ekonomiskt stöd ären 1952, 1954, 1955, 1956, 1958 
ävensom för anslag ären 1954, 1956, 1957, 1958 för avlönande av forsknings
assistent. Utan dessa understöd hade det Yarit mig omöjligt att bringa min 
studie till avslutning. 

Till Finska Vetenskaps-Societeten stär jag i tacksamhetsskuld för under
stöd ären 1954 och 1956. 

Det är mig en kär plikt att yttermera uttala mitt tack till Societas pro 
Fauna et Flora Fennica, som berett min skrift plats i dess serie Flora 
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Fennica samt till Sällskapets ordförande docent KAr ÜTTO DoNNER, som med 
stor beredvillighet iklätt sig ansvaret som redaktör för min studie. 

Med tacksamhet far jag slutligen nämna att min den 5 april detta ar bort
gangna hustru under en lang följd av samrar med stor skicklighet och uthal
lighet varit mig behjälplig vid insamlandet och pressningen av mitt mycket 
omfattande material. Hon har vidare till god del förtecknat det rikhaltiga 
materialet i museerna i Stockholm, Uppsala, Lund, Köpenhamn och Oslo. 
Mest betydelsefullt för mig har dock varit att jag vid utarbetandet av denna 
studie, sasom för mitt vetenskapliga arbete i övrigt, hos min hustru funnit 
ett stöd som icke med ord kan mätas i den arbetsro och den uppmuntran hon 
under en tidrymd av i det närmaste 52 ar skänkt mig i vart hem, en tidsperiod 
som till väsentlig del varit tyngd av politisk och ekonomisk oro och ofärd. 

Helsingfors 31 aktober 1958. 
Alvar Palmgren 

• 



I. INLEDNING 

Nedan upptagna Carex-grupp uppställdes av ELIAS FRIES ä r 1835 under 

namnet Extensae i Corpus florarum provincialium Sueciae. I. Floram Scanicam 

scripsit -, s. 188. Som diagnos upptogs: 
,>3. C. extensae. Spicae erectae, in alis foliorum vaginantium, ~ saepe remo

tae, immo radicales. Capsulae inflatae, rostro brevi l.o. Gramina foliosa , laete 

virentia. Locis graminosis humidis .>> 

I översättning: 
C. extensae. Ax upprätta, i vecken av slidförsedda blad, de honliga ofta 

avlägsnade frän varandra, till och med utgäende nära roten. Fruktgömmen 

uppblästa, med kort spröt [i den latinska diagnosen följer här förkortningen 

l.o. , till vilken nägon nyckel icke föreligger]. Rikbladiga, ljust gröna gräs. 

Pa gräsbevuxna, fuktiga ställen. 

Till gruppen fördes följande arter: C. extensa Good. , C. flava L ., *C. Öderi 

(utan auktorsnamn), C. fulva Good. , C. speirostachia Whlnb., C. distans L. 
samt därtill även C. hirta L . och C. panicea L. 

Benämningen Extensae utbyttes av FRIEs är 1845 till Fulvellae i Summa 

vegetabilium Scandinaviae, sectio prior, s. 70. Gruppen upptages här under 

grupperna H eterostachyae, tristigmaticae. Diagnos gives icke. Till gruppen föres: 

C. binervis Sm., C. punctata Gaud., C. distans L. , C. speirostachya Sm., C.fulva 

Good., C. flava L ., *C. lepidocarpa Tausch, C. Oederi Retz ., C. extensa Good. 

- C. hirta L. och C. panicea L. frän Fl. Scan. 1835 äro sälunda med rätta 

uteslutna. 
Det synes mig motiverat att här upptaga gruppen und er FRIEs' förändrade 

och av honom tydligen lämpligare befunna namn Fulvellae. Under detta namn 

torde gruppen ocksä mest hava blivit känd bland Nordens botanister. Under 

namnet Fulvellae upptages den även hos AscHERSOX und GRAEB:--TER: Synopsis 

der mitteleuropäischen Flora, Bd. II (Zweite Abtheilung), 1902-1904, s. 192. 
Förutom under namnen Extensae och Fulvellae har gruppen upptagits 

även under nägra andra namn, bl.a. hos KÜKENTHAL: Cyperaceae-Caricoideae, 

1909, s. 657-679 under namnet C. speirostachyae Drejer (1843). Utförlig 

diagnos ingär hos Kükenthai s. 659. Sammanlagt 20 arter upptages. 

Med avseende ä synonymiken hänvisas till K ÜKEXTHAL samt MACKENZIE: 

North American Flora, Volume 18, Part 5, 1935, s. 299. i\ ven det sistnämnda 

verket inrymmer en utförlig diagnos. 
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Som närmast utmärkande för gruppen Fulvellae, varje fall för dess i 
Fennoskandien företrädda arter, torde följande vara att annotera: ± länga 
eller korta, men alltid bladlika stödblad med slida, ett ensamt 6'-ax med i regel 
blott 6'-blommor, upprätta <j?-ax, släta och nerviga fruktgömmen med tyd
ligt 2-kluvet spröt. 

Till denna grupp höra inom omrädet för föreliggande studie följande arter: 
C. flava L ., C. lepidocarpa Tausch, C. femtlandica Palmgr., C. Bergrothii 
Palmgr. , C. Kotilaini Palmgr., C. tumidicarpa Ands., C. Oederi Retz. coll. 
med underarterna euoederi Palmgr., fennica Palmgr. och pulchella Lönnr. , 
vidare C. extensa Good., C. hostiana DC. (= C. hornschuchiana Hoppe), C. dis
tans L. , C. punctata Gaud., C. binervis Sm. 

Yttermera upptages: 
tillsvidare som varieteter till C. femtlandica, formerna Gotlandiae Palmgr . 

och l~ainuensis Palmgr. 
som varietet till C. lepidocarpa formen turgida Palmgr. et Florstr. 
som varietet till C. Oederi ssp. fennica Palmgr. formen serpentini Palmgr. 
som varietet till C. hostiana formen eckeroeensis Lindb. fil. et Palmgr. 

Av dessa finnas följande representerade i: 
Sverige, Norge och Finland samt därtill i Ryska Fennoskandien (se kar

tan och texten till HYLA~DER : Nordisk kärlväxtflora I, 1953): C. flava, C. 
femtlandica, C. Bergrothii, C. Oederi underarterna fennica (se s. 89) och 
pulchella. 

Sverige, N orge och Finland: yttermera C .lepidocarpa, C. tumidicarpa, C. Oederi 

ssp. euoederi?, C. extensa, C. hostiana incl. var. eckeroeensis och C. distans. 
Sverige och Norge: C. punctata. 
Norge: C. binervis. 
Finland: C. K otilaini. 

Varieteter: 

C. femtlandica var. Gotlandiae känd blott frän Sverige. 
C. Oederi ssp. fennica .J var. serpentini känd blott frän Norge. 
C. lepidocarpa var. turgida och C. femtlandica var. kainuensis kända blott 

frän Finland. 

Frän Danmark, vars flora nära ansluter sig till Fennoskandiens, känner jag: 
C. flava, C. lepidocarpa, C. tumidicarpa, C. Oederi underarterna euoederi och 
pulchella, C. extensa, C. hostiana och C. distans. 

Frän Ostbaltikum, vars flora ävensä rätt nära ansluter sig till Fennoskan
diens känner jag: C. flava, C. lepidocarpa, C. femtlandica, C. Bergrothii, C. tu
midicarpa, C. Oederi underarterna euoederi och pulchella, C. extensa, C. hostiana , 
C. distans. 
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Frän Island, som HYLAN'DER medräknar i sin Nordisk Kärlväxtflora, 
upptages C. fla va, C. tumidicarpa och C. Oederi coll. 

Frän Färöarna, som jämväl av Hylander inbegripes, C. flava, C. tumidi
carpa, C. hostiana och C. binervis. 

Carex-gruppen Fulvellae har under snart ett ärhundrade varit föremal för 
ett mycket stort intresse och ett intensivt insamlande. Grunden härtill bar 
väl till dels varit den, att formerna äro synnerligen vackra eller stilfulla och 
därtill icke sä storväxta, att pressning blir besvärlig. Främst har väl dock 
intresset fängslats av den stora mängfalden närbesläktade former, yttermera 
förstärkt av en anmärkningsvärt stark benägenhet för hybridisering, och detta 
ej blott mellan sädana, till sin karaktär besläktade former som C. flava , 
C. lepidocarpa, C. femtlandica, C. Bergrothii, C. Kotilaini, C. tumidicarpa, 
C. Oederi ssp. euoederi, ssp. fennica och ssp. pulchella, utan även mellan sä 
pass avvikande typer som C. hostiana ä ena sidan samt flertalet av de ovan 

nämnda formerna ä den andra. 
De genom korsning uppkomna formernas karaktär av hybrider framstär 

i rege! med lätthet. De äro sä gott som genomgäende sterila (endast C. Oederi 
ssp. euoederi X ssp. pulchella är ± fertil) , i regel mer storvlL'illa än föräldrarna 
och avsevärt kraftigare tuvade. De skilda hybriderna synas i regel vara av 
päfallande enhetlig typ. Endast hybriden C.flava X Oederi ssp. pttlchella 

uppträder tämligen regelbundet i tvenne distinkt olika typer, den ena till 
sin allmänna habitus mer päminnande om hybriden C. flava x Oederi ssp. 
euoederi med dess dominerande drag av C. flava, den andra med päfallande 
starka och markanta drag av C. Oederi ssp. pu,lchella (se s. 129). Ett mot
svarande förhällande företer även mitt sparsamma material av C. fla vas 
hybrider med C. Bergrothii och C. Kotilaini (se s. 120, 121) samt i viss grad 
även dess hybrider med C. Oederi ssp. fennica (se s. 127). Det är emellertid 
självfallet, att hybriderna mellan varandra sä nära stäende arter som exempel
vis C. flava ä ena sidan och ä den andra siden C. lepidocarpa, C. femtlandica, 

C. Bergrothi·i, C. Kotilaini, för att ej tala om dess hybrider med de varandra 
ännu närmare stäende C. tttmidicarpa samt underarterna euoederi, fennica 

och pulchella inom arten C. Oederi, mäste vara i hög grad likartade. Sä mäste 
även vara fallet med hybriderna mellan ä ena sidan C. hostiana samt ä andra 
sidan C. flava, C. lepidocarpa, C. jemtlandica, C. tmnidicarpa och C. Oederi 
ssp. euoederi. Där fiere av formerna växa tillsammans, vilket ofta är fallet , 
bör man därför vara beredd pä betydande svärigheter. Det är för en rätt 
bestämning i kritiska fall självfallet önskvärt att till bakgrund för bestäm
ningen kunna lägga exemplar av de skilda hybriderna frän lokaler, där endast 
tvenne av de till gruppen Fu,lvellae hörande formerna förekomma och där 
anledning ej föreligger att räkna med sannolikheten av en tidigare förekamst 
för yttennera nägon av hithörande former; säsom redan nämnts äro de skilda 
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hybriderna av anmärkningsvärt konstant prägel. Under alla förhallanden 
bör man dock räkna med att en bestämning av bristfälligt eller icke fullt utbil
dat material av gruppen Fulvellae mäste vara mer eller mindre vansklig. Icke 
tillfredsst ällande pressning medför även svärigheter. Till följd av allt för svag 
eller alltför st ark pressning kan ~-axens för de skilda formerna rätt specifika 
karaktär bliva svar att fastställa. Sä ä r även fallet med färgen . Bladens gröna 
färg v isar hos de skilda formerna utpräglade nyanser fran rent eller matt grönt 
till gragrönt och blägrönt. Sä är även fallet med ~-axens färg, saväl de unga 
axens ± rent gröna - ärt- eller olivgröna färgton som de äldre axens i 
olika skiftningar av gult eller brunt gäende färger. 

Med avseende a de med bestämningen förknippade större eller mindre sva
righeterna inom förevarande grupp bör ännu beaktas, att man till grund för 
bestämningen, särskilt av de varandra mycket närstaende formerna inom 
C.flava - Oederi coll.-gruppen (C.flava, C. lepidocarpa, C. femtlandica, C. Berg

rothii, C. K otilaini, C. tumidicarpa, ssp. euoederi , ssp. fennica och ssp. pulchella 
inom C. Oederi), i stort sett icke kan hänvisa till nagra absoluta skilj ande 
karaktärer. Olikheterna mellan formerna besticker sig fastmer till avsevärd 
del i gradskillnader med avseende a de skilj ande karaktärerna. Man far salunda 
operera med svardefinierbara eller svärpreciserade olikheter med avseende 
a relativ längd, bredd, färg och tillspetsning hos mellanbladens och stöd
bladens skivor, med avseende a bladslidornas längd, med avseende ä honaxens 
st orlek , form och färg (för att ej t ala om dessas inbördes avstand fran varandra), 
med avseende ä fruktgömmenas storlek och form (exempelvis graden av upp
svällning, graden av tillplattning och böjning) samt spröt ens relativa längd 
och riktning. Svarigheterna ökas med det sakförhallandet, att flert alet former 
till sina dimensioner mer eller mindre st arkt paverkas av standortens mycket 
växlande grad av fuktighet, vilket till sitt värde st a rkt reducerar alla exaha 
matt. 

Till utgangspunkt för ett studium av Carex-gruppen Fulvellae i Norden 
samt till belysande av vanskligheterna vid dess utredning synes en orien
t ering närmast i nedan nämnda representativa floror vara motiverad. 

J ag gär tillbaka till C. J. H ART:ILA.l'<S berömda och längt fram i tiden ledande 
>>H andbok i Skandinaviens flora . . . >>, uppl. 11 av 1879, utgiven av CARL 
HARTCIIAX. 

S. 457-459 upptages: 
C. binervis ].E. Sm . i trans. Linn. soc. 5, 
C. punctata Gaud. agrost. helv. 2, 
C. distans L. syst. nat. ed. 10, 
C. Hornschuchiana H oppe i Flora, arg. 7, C. speirostachya Sw. i Sm. Engl. 

Fl. 4. , med ß fulva (Good. i trans. Linn. soc. 2) samt C.fulva + flava S. Almqv. 
in litt., • 
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C. flavaL. sp. pl. ed. 1., med ß lepidocarpa (Tausch i Flora, arg. 17.), 
C. Oederi [Ehrh. calam.] Hoffm. Deutschl. Fl. C. flava ß minor Wg. Fl. su. 

C. flava ß DC. fl. fr. 3., med ß oedocarpa Ands. cyp. scand., 
C. extensa Good. l.c. 

Beträffande ovan upptagna former bör följande observeras: 
Hartmaus C. Hornschuchiana ß fulva torde närmast avse hybriden C. Horn

schuchiana X Oederi coll. , som är den i Skandinavien oftast förekommande 
C. Hornschuchiana-hybriden (saväl hybrider med haus C. Oederi som ·med 
haus C. Oederi ß oedocarpa). 

>>C. fulva + flava>> torde snarast avse hybriden C. Hornsclmchiana X flava, 

men att döma av museiexemplar även C. Hornschuchiana X lepidocarpa. 

C. flava L. ß lepidocarpa synes mig riktigt avse den frän C. flava distinkt 
och lätt skilda mellaneuropeiska arten C.lepidocarpa, sädan denna uppfattats 

av Tausch. 
Hartmaus C. Oederi ß oedocarpa Ands. har längt in i detta sekel i samlingar 

i vidsträckt grad förblivit obeaktad eller misskänd. Detta är synnerligen 
märkligt, i anseende till att formen redan till habitus är av en mycket ut
präglad gestalt, samt därtill anmärkningsvärt föga päverkad av ständorten. 
Den är därtill av N. J. ANDERSSON mycket pregnant beskriven. Man finner 
den i samlingar ofta betecknad som C. lepidocarpa samt även som C. flava X 
Oederi. Att den ofta icke urskiljes frän C. Oederi är mindre anmärkningsvärt, 
i anseende till att frändskapen formerna emellan är päfallande. I Mellan
europa har formen uppställts under ett flertal olika namn. 

Det bör observeras, att HARTMANalls ej nämner K. ]. LöNNROTHs under
art C. Oederi Ehrh. *pulchella, uppställd redan 1854 pä basen av ett tillfreds
ställande, om ocksä nödvuxet material (nu till huvudsaklig del i Uppsala 
Botaniska Museum). Formen blev först 1918 rehabiliterad av C. A. M. LIND
MAN med en skarpt tecknad diagnos och figur (Svensk fanerogamflora, 1918) , 
och nu som art vid sidan av C. Oederi Ehrh. 

LINDMAN's ovan nämnda >>Svensk fanerogamflora>>, 1918, upptager s. 143 
- 144 för Sverige med ett flertal goda avbildningar: C. extensa Good. , C. Oederi 

Ehrh. med f. pygmaea Anderss. samt var. oedocarpa Anderss. och var. brevi

rostris A. et Gr., C. pulchella Lönnr. (>>som subspec. under Oederi>>), C. lept'do

carpa Tausch, C. flava L., C. fulva Good. (C. Hosteana DC., C. Hornschuchiana 

Hoppe, C. speirostachya Sm.) , C. distans L. , C. punctata Gaud. 
LINDMAN uppl. 2, 1926, ansluter sig s. 152-153 i huvudsak till uppl. 1. Föl

jande avvikelser äro att beakta: 
C. oedocarpa upptages som underart under C. Oederi med auktorsbeteck

ningen (Anderss.) Palmgr.- Lindman anför i not: >>Underarten oedocarpa av 
A. Palmgren.>> Härtill är att anmärka, att endast diagnosen lämnats av mig. 
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Som auktor borde ha upptagits enbart Andersson, ity att namnet oedocarpa 
givits formen som underart under C. Oederi. Tidigare hade formen av AN
DERSSO"' under namnet tumidicarpa upptagits som art. 

Under C. lepidocarpa upptages )>subsp. jemtlandica Palmgu med beskriv
ning av mig. 

C.fulva i uppl. 1 upptages som )>C. H ornsch-uchiana Hoppe (C.fulva Good.?))>. 
Under denna upptages )>subsp. eckeroeensis Lindb . f. et Palmgr.» med beskriv
ning av mig. 

L. M. NEUMA..'<' ()>med biträde av FR. AHLFVEc-tGREJ\)>): Sveriges flora (fa
nerogamerna) , 1901: 

Mot bakgrunden av Hartmaus flora synes närmast följande vara att 
beakta: 

För C. flava upptages s. 696 typerna a congesta Neum. och ß dispersa 
Neum. Beträffande dessa se min framställning s. 44. 

)>C. lepidocarpa Tausch (Flora 1834))> upptages s. 696 som art. Den be
tecknas, riktigt nog, )>I sin typiska gestalb> som lätt igenkänd men missförstädd. 
Den uppdelas i 2 former: a sphaerostachys och ß cylindrostachys. Uppdelning
en synes mig icke motiverad, men beskrivningen synes i ett flertal hänseen
den väl belysa arten. 

)>C. Oederi (Ehrh.) Hoffm. (H. . 5: 85).» Beskrivningen hänvisar till flera 
representativa karaktärer. Följande )>frän den här beskrivna typen)> avvikande 
former uppställes: f. congesta Neum., f. dispersa Neum. (oedocdrpa Ands. p. p.) 
samt f. pinguis. Beträffande de nämnda formerna undviker jag tillsvidare 
att uttala mig. Det bör observeras att )>C . Oederi ß oedocarpa Ands.)> hos Hart
man icke äterfinnes hos Neuman. 

Följande hybrider upptagas: 
C. hornschuchiana x lepidocdrpa, C. hornschuchidna x Oideri, C. )>flava 

X hornschuchidna (C. fulva Good. p. p.; C. flava X fulva Hn.))>, C. flava X 

Oederi. 

För Finland upptager )>A. J. MELA..'< Suomen Kasvio, V painos, toimit
tanut A. K. CAJA"'DER)>, 1906, s. 124-126: C. distans L., C. Hornschuchiana 
Hoppe, C. extensa Good., C.flava L. med *lepidocarpa (Ands. Tausch), C. Oederi 
Ehrh. med *oedocarpa Ands. För C. lepidocarpa uppges förekamst i Al och Im. 
Varpä den senare uppgiften grundar sig har jag icke lyckats utreda. Den äter
gär kanske pä en liknande uppgift i Herbarium Musei Fennici, II. Belägg
exemplar finnes dock icke i Herbarium Musei Fennici. C. lepidocarpa är i 
varje händelse icke känd frän Im samt angränsande omräden. Men väl upp
träder C. B ergrothii i Im samt C. jemtlandica säsom även C. Bergrothii i Kuu
samo. Möjligen kan till grund för uppgiften ligga nägon C. /lava-hybrid; 
sädana hava ej sällan felaktigt betecknats som C. lepidocarpa. • 
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lLMARI HuTONEN: Suomen kasvio, 1933, s. 164-166, upptager C. extensa 
Good., C. Oederi Retz. med f. pygmaea Ands. samt ssp. >>oedocrirpa Ands., em. 
Palmgu och ssp. pulchilla Lönnr. med f. pygmaea Lönnr. , C.lepidocdrpa Tausch 
med v. turgida Palmgr. et Florstr., C. fltiva L. , >>C. hornschuchidna Hoppe 
[C. fulva auct., C. hostitina DC.]>> med v. eckeroeensis Lindb. fil. et Palmgr., 
C. distans L. 

För Norge hänvisas, förutom till äldre litteratur, till: 
ROLF NüRDHAGEN: Norsk flora. Tekstbind, 1940. - S. 148 - '149 upp

tages: C. flava L. , C. lepidocarpa Tausch med underart femtlandica Palmgr. , 
C. Oederi (Ehrh.) Hoffm. med varietet oedocarpa Ands. samtunderart pulchella 

L0nnr. , C. H ornschuchiana Hoppe= C. Hostiana DC. , C. distans L. , C. punc

tata Gaud. , C. binervis Sm. - Härtill ett antal hybrider. 

]OHA::-iN'ES Lm: Norsk flora, 1944, s. 149- 151 samt dennas andra utgäva, 
1952, s. 168-171. Upplaga 2 upptager C. flava L. , C. lepidocarpa Tausch, 
C. femtlandica Palmgr. , C. extensa Good., C. Oederi Retz. [C. serotina Mer.], 
C. pulchella Lönnr., C. oedocarpa Anderss. [C. demissa Horn.], C. punctata 

Gaud. [C. pallidior Degl.], C. distans L ., C. H ostiana DC. [C. H omschucht"ana 

Hoppe], C. binervis Sm. Härtill6 hybrider. 

Sedan sommaren 1897 har rnitt intresse varit inriktat pä gruppen Ful
vellae. Nägra ord om studiernas förlopp och utveckling torde kanske vara 
ägnade att belysa de svärighet er, som rest sig för rnina strävanden att vinna 
en inblick i gruppen. 



11. ALLMÄN DEL 

Sommaren 1897 besökte jag som lyceist för första gängen Aland. Mina 
exkursioner förde mig 25 - 27 juli till Eckerö socken, bl.a. till de sedan garn
malt för sina mänga anmärkningsvärda arter bekanta sidlänta, glest träd- och 
buskbevtL..,ma, men redan dä i viss grad utdikade och numera till övervägande 
del uppodlade ängarna mellan Storby och Käringsund. Bland rariteterna här, 
tillsammans med bl.a. orchideerna Epipactis palustris, Ophrys myodes och 
Herminium monorchis, uppträdde ymnigt även den i värt land endast frän 
Aland kända, som man dä trodde i all huvudsak till Eckerö inskränkta Carex 
Hornschuchiana. Den växte här tillsammans med C.flava och C. Oederi coll. 
samt sparsamma exemplar av en pätaglig hybrid mellan sistnämnda tvenne 
arter. Jämte C. Hornschuchiana insamlades även nägra exemplar av en form , 
vilken enligt HARTMA)<S flora, elfte upplagan, 1879, s. 458 bestämdes till 
>>C . Horn.schuchiana ß fulva (Good. i trans. Linn. soc. 2)>>. Vid äterkomsten till 
Helsingfors hade jag förmänen att se mina samlingar granskade av vär skarp
synte florist Rektor AxEL ARRHE~IUS. J ag erfor dä, att C. fulva betraktades 
som hybrid mellan C. Hornschuchiana och C. fla va, till vilken hybrid mina 
exemplar även bekräftades höra. Hybriden C. Hornschuchiana X fla va be
trah.'i:ades vid denna tid som en stor raritet. Den var för första gängen anträf
fad i Finland av ARRHE:-..-ru , som i Böle hagar i Eckerö är 1878 tillvaratagit 
ett exemplar. Vidare lägo i finska samlingen nägra exemplar, tagna av HARALD 
LINDBERG ären 1890 och 1892 i Eckerö: Storby. Hybriden C. flava X Oederi 
hade är 1891 anmälts frän Schungu i Onega-Karelen som ny för det finska 
floraomrädet (Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 18, s. 247) av fil.dr A. 0. KIHLMAN 
(senare KAIRAMO), och gällde ännu som en stor raritet. Mittintresse för grup
pen Carices Fulvellae var väckt. 

Sommaren 1898, 23 - 25 juli, besöktes pä nytt Eckerö: Storby. Pä de ovan 
nämnda ängarna visade sig C. Hornschuchiana X flava ingalunda vara in
skränkt till nägra enstaka individer; jag fann den i tiotal, växande delvis i 
stora, vackra tuvor. I övrigt befanns C. fla va X Oederi uppträda spridd bland 
föräldrarna. Härtill kröntes med framgäng mina efterforskningar efter en 
hybrid mellan C. Hornschuchiana och C. Oederi, vilken kombination tycktes 
mig likaväl kunna stä att finna pä Aland som C. Hornschuchiana x flava. 

Jag fann pä ett par olika ställen exemplar, vilka utan tvekan mäste hänföras 

2 
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till den eftersökta hybriden (C. H ornschuchiana X Oederi) . l\Ien ej nog här
med. Bland C. Hornschuchiana-hybriderna funnos exemplar med karaktärer, 
vilka tycktes mig förenliga varken med C. flava eHer C. Oederi, utan fastmer 
tycktes förutsätta inverkan frän nägot annat hall. Min tanke leddes pä C. jlava 

ß lepidocarpa i HARTMANS flora. Stod denna, för Finland icke med säkerhet 
kända form att finna pä Eckerö? Det irrsamlade materialet visade sig i själva 
verket omfatta nägra individer, som .kunde tänkas tillhöra C. lepidocarpa. 
Exemplaren voro, pätagligen som följd av alltför torr ständort, smä och tyd
ligen längtifrän representativa med habituell likhet med C. Oederi. Förnyat 
studium av materialet i Helsingfors gav stöd ät min förmodan att C. lepido
carpa Tausch verkligen tillhörde Finlands flora. 

Gare,"!: lepidocarpa var vid denna tid i Norden i stort sett en förbisedd eUer misskänd 
form . I Botaniska museets i Helsingfors finska samling förelag belägg blott i •J ark med 
trenne, därtill t vivel underkastade individer , t agna i Eckerö: Storby 17. 7. 1 878 (• in prato 
humido inter C. flavam , Oederim, H ornscllucllianam, ft~lvamt) av lL'i:EL ARIUIE:--.-rcs 
och A. 0. KIHLMA:-< och betecknade som >>C . flava L. *lepidocarpa (1) ?t . Beträffande dessa 
hade dock KIHLMAN 4. 4. 189 1 meddelat (han upptar dem här av förbiseende som C. Oederi 

*lepidocarpa), att de »torde» vara att hänföra till hybriden C. fla.va X Oederi , vilken a,· 
honom i samma meddelande (se ovan) anmäldes som uy för floraomrädet (Medd . Soc. 
F. Fl. Fenn., 18, s. 24.7). Denna Kibimans reviderade uppfattning bar jag Yid senare 
verkställd granskuing icke funnit grundad, men väl den ursprungliga bestämningen. 
17. 10. 1910 h ar jag beteckuat formen som »C . lepidocarpa *septentrionalis m. ». Den nor
diska typen av C. lepidocarpa tycktes mig d ä böra uppfattas som en skild form , en upp

fattuing, som jag senare fräugatt. 
Ett ark med 2 individer , tagna av HARALD LIXDBERG 4. 7. 1892 i gungfly p ä Eckerö: 

Vesterön som C. Oederi Ehrh . f. h ar under hänvisuing till A. KNEUCKERs Carices exsiccatae 
n . 1 27 av Lindberg H. 9. 1900 betecknats som C. lepidocarpa Tsch. f. cladostacllya, Yilken 

bestämning syntes m.ig riktig. Exemplaren äro av en egendomlig, ej sällan uppträdande 
typ med Q'-axen omvandlade till <j?-ax och i n ära anslutning till dessa ett flertal t ätt an
hopade <j?-ax. Beträffande dessa exemplar hade KIHL:\IA:s" 189 1 anteckuat: •Förmodligen 

Carex flava X Oederi. Obs! fruktgömmena äro toma. » 
P a Eckerö, öster om Skeppsvik, har HARALD LL'\"DBERG 12. I. 1892 tagit tvenne indi

\'ider under narnn av C. flava X Oederi . Beträffande dessa hade KIHL1ü\X 1 894 anteck
n at: »Torde ganska nära motsvara hvad hos oss k allats C. flava (1. Oederi) v. oedoca.rpa», 

vilket dock icke är fallet . Senare, H. 9. 1900, blev formen av LIXDBERG, som det syntes 
mig oriktigt, beteckuad som »C. lepidocarpa f. laeviculmis, sterilist . Lindbergs ursprungliga 

bestärnning synt es mig riktig. 

Den ovan berörda C. H ornschuchiana-hybriden med de för denna arts 
korsningar med C. flava och C. Oederi främmande dragen tillhörde uppen
barligen den för floran nya kombinationen C. H ornschuchiana X lepidocarpa. 

Sommaren 1899 vidgades min inblick i gruppen Carices F•u,[vellae. P ä ett 
flertal lokaler i Jomala socken uppdagades C. Hornschuchiana, bl.a . pä en 
kärräng ä Jomala: Hammarudda rikligt och i yppig gestalt växande jämte 
vackra tuvor av en hybrid med C. Oederi coll. 
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Sommaren 1900 förde mig till Karelen, men da jag at er paföljande sommar 
(t901) befann mig pa Aland ägnades nagra dagar till exkursioner pa Eckerö, 
detta bl.a. i syfte att försöka finna ett rikligare och mer representativt ma
terial av C. lepidocarpa. Arten visade sig nu pa de ovan berörda ängarna upp
träda sparsamt pa inskränkta spridda fl äckar, men blott i obetydliga laga 
tuvor, snarast som en följd av standortens otillräckliga fuktighetsgrad. Den 
undgick lätt uppmärksamheten, dels till följd av sin obet ydlighet, dels till 
följd av sin stora likhet pa avst änd med C. Oederi. Detta är väl förklaringen 
till att arten sä länge förblivit oupptäckt pä ängarna mellan Storby och 
Käringsund, trots det att flertalet bot anist er, som besökt Aland, knappast 
underlätit att besöka dessa ängar. Först 1907 lyckades jag finna C. lepido

carpa i väl utvecklad och yppig gestalt rikligt växande pä en fuktig träd
och buskbevuxen ängsmark i Eckerö: Storby (strax intill och norr om lands
vägen till tullhuset) , där senare även andra till ständorten tjänliga lokaler 
uppdagats . - Som resultat av ärets exkursion pä Eckerö tillkom exemplar 
av en hybrid mellan de närbesläktade C. lepidocarpa och C. Oederi , ocksä den 
ny för floran. 

Sedan denna min första kontakt med Carex-gruppen Fulvellae bar mitt 
studium av densamma, tyvärr med längre eller kortare intervaller, betingade 
främst av växtgeografiska och Hieracium-studier samt därtill av tjänste
verksamhet, fortsatts intill nu, med studier i naturen t .o. m. sommaren 1958. 

:IIer betydande insamlingar h ar gjorts i nedan nämnda omräden . Min hustru h ar 
h ä rvid varit mig behj älplig a.lltsedan 1919 t .o.m . 1957, med undantag för exkursionerna 
p ::\ Öse! 1935. 

Aland (Al): 1897, 1898, 1901, 1904, 1907-1909, 1919, 1920, 1933, 1936, 193i, 1942, 
19'•3, 19ft5, 1946, 1948, 1949, 1951 , 1956-1958. 

K arelska näset (Ik): 1938, 1939. 
SW-Tavastland (Ta): 1958. 
1 orra Savolaks (Sb): 1938. 
Norra Karelen (Kb): 1938. 

Norra Osterbotten (Ob): 1940. 
Kuusamo (Ks): '1937, 1940. 
Sverige: Gotland 1910, 1937; Dalarna 1935; J ämtland 1910, 1925, 1935; Skfme 1936. 
Norge: Sör- och Nord-Tröndelag 1935. 
H ärtill kommer insamlingar bl. a. i Estland: Öse! 192 6 och 1934 samt i Lettland: See

gewold , K ok euhusen och K emmern 1926. 

Med stor t acksaml1et fä r j ag yttermera nämna, att betydande och med inlevelse i 
gruppen Fulvellae gjorda insamlingar lämnats mig av e.tt flertal exkurrenter. Främst bör 
nä mnas: 

Fil.dr LARS FAGERSTRÖ~f: Mycket omfattande samlingar frän Al 1939, 1940; N (främst 
provinsens västra och östra dela r) 1943 och 1951; Ka 1946-195 1; Ik 193.5-1939; T a 1950 
- 1952, 1955-1958; Sa 1938, 1944; Ok 1938, 1939, 1954, 1955; K ol1 942, 1943; K on 194.3. 

- Sverige: J ämtland 1946. • 
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Prof. M. J. KOTILAI:-<E:s<: Kl1926 , 1938, 1939, 1941; Sb 1915, 1918; Ok 1938; Ob 194 8 

-1950, 1956; Ks 1936, 1937, 1939, 1948; Kol194 3; Kon 1943.- S\·erige: Jämtland 193 1; 

Narrbotten 1954, 1956.- Norge: Sör-Tröndelag 195 1, 195;; Kord-Tröndelag-Xordland 

1957; Nordland 1951. - Irland: 1949. 

Prof. med. och kir.dr C. E. SoxcK: Sb 1943; Kb 1935, 193;, 1938, 1945, 191o6, 191,8. 

U.S.A.: New Jersey 1950. 

Läraren OLLI Kvvr-rKYXEX: Sb 1915, 1918, 1935, 193/, ·1938, 1940, 1945, 1946, ·1949; 

Ok 1937, 1938 . 
Fil.mag. RAGKAR BÄCK: Oa '191oi, 1950, 195 3; Ks 195 1.- Norge: l\[öre och Romsdal 

1955. 
Telegrafkommissarie fil.dr Tl-!. LAXGW Jämtland 19 13, 1928, 192 9, 1931, 1932. 

Yttermera har samlingar till granskning lämnats a\·: 

Fennoscandia orienta lis: 

Eisa Brunberg och Hans Lutlter: Om 1940. - Lauri Heikkinen: Ok 1956. - Hjalmar 

Hjelt: St 1920.- A. ]. Huuskonen: Kl 1932.- K. Huuskonen: Sb 1937 . - Pekka Iso

viita: Al 1952; N 1948, 1950, 1952- 1954; Tb 194 7, 1952, 1954 ; Ob 1951. - Tahvo Kontu

niemi: Kol1 943. - Viljo Kujala: Ta 1917. - Gusta\- Kvist: Al1940; Om 1940. - Olli 

Lehtonen: Sa 1938, 1939, 1946. - Harald Lindberg: Ks 1936.- Kaarlo Linkola: Sb 1905 . 

-Hans Luther: N 1932, 1939. - \ 'ilho A. Pesola: Kl 1918. - Bror Pettersson: Om 191 8; 

Ks 1933. - Artturi Railonsala: Kb 1953. - Jouko Salonen: Kb 1951; Ok 1952; Ks 1953, 

1954.- Henrik Skult: Ab 1939, 1946-1950. - Armo T eräs\·uori : Sb 1920. - Ard Toi

vanen: Kol 1943; Kon 191o3. - Risto Tuomikoski : Kl 1940. - E. J. Yalovirta: Oa 194 3, 

1946. - Tor-Leif vVestman: Oa 194 6. - Erkki Yilpa: K 1953; Ta 1952. - T. Äyrä pää : 

Kol1 943 . 

Sverige: 

Carl G. Alm: Uppland 1955, 1958. - ]. W. Hamner: Jämtland 1936, 1%0. - Sten 

Nordenstarn 1958, Bengt Pettersson, Eri k Julin. 

Norge: 
Axel Arrhenius: Oppland, Dombas 1919, 193 / .- Joh. Dyring: Buskerud, Holmestrand 

1918. - J ohannes Lid: Hordaland , \'oss 191 8. 

Estland: 
Bengt Englund: Osel1 935.- Tb. Lackschewitz: Osel1926, 192 8, 1929-1932. 

Kanada: 
Ilmari Hustich 1946- 194 /; Risto Tuomikoski 1949. 

Härtill bar materialet i de nordiska museerna vid olika tider genomgätts 

(se s. 21) samt yttermera betydande samtingar frän Zürich (Universitetet, 

Herb. des Institutes für spezielle Botanik der Eidg. Technischen Hochschule 

samt Institut Rübel). 

En första sammanställning av mina studier över gruppen Fulvellae gjordes 

värterminen 1918, men blev icke fullbordad. Sedan dess bar mitt material 

flerfaldiga gänger vidgats och därmed blivit allt svärare att överblicka och 

sammanfatta. Mina egna hithörande samtingar räkna nu ca 11.000 ark. Mänga 

omständigheter hava medverkat till att min länge förberedda sammanställ

ning nu först föreligger, och detta i en mer begränsad form än ursprungligen 
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avsetts. Sasom redan s. 7 framhällits , far jag, förutom till en sträng tjänste

verksarnhet intill utgangen av april 1950 ävensom övriga vet enskapliga och 
administrativa uppgifter, bänvisa till det faktum, att gruppen Fulvellae 
erbjudit och alltfortfarande erbjuder mänga betydande svärigbet er. En blick 
pa dessa svarigheter synes ägnad att belysa gruppen. 

Dessförinnan torde emellertid en resume över min kontakt med de nordiska 
museernas material av gruppen Fulvellae samt programmet för lokaluppgif
ternas publiceri,ng vara pa sin plats . 

Ar 1909 var jag i tillfälle att genomga det norcliska materialet av gruppen 
Fulvellae fran museerna i Stockholm , Uppsala , Lund, Oslo ocb Köpenbamn. 
Materialet förtecknades härvid med ant ecknande av föreliggande bestämning 
eUer bestämningar , lokal, datum och insamlare ävensom vederbörande mu

seum samt därtill min uppfattning om respektive former. Min föresats var att 
vid ett eventuellt framtida studium av gruppen Fulvellae publicera lokalerna. 
Vid etiketternas avskrift bar beaktats även rätt oväsentliga detaljer, där 

dessa synt s ägnade att möjliggöra exemplarens ifraga fra mtida identifiering, 
ett krav, som i manget fall gjort avskriften beklagligt lang. 

Min följande kontakt med de norcliska museerna skedde sommaren 1932 
med revision ocb förtecknande av materialet i Lund, Stockholm ocb Uppsala. 

Härtill anslöt sig sommaren 1933 i Oslo samt 1936 i Köpenhamn revision och 
förtecknande av därvarande samlingar; sistnämnda sommar verkställdes 
även en förnyad revision i Lund . Av senare datum är revision i Stockholm 

1936, 1942, 1945, 1946, 1952, samt i Uppsala 1936. Yttermera har jag haft 
tillfälle att i Helsingfors vid olika tillfällen revidera nytillkommet material 

fran Stockholm, Uppsala, Lund och Oslo samt är 1936 tidigare icke sedda sam
lingar fran museerna i Göteborg ocb Bergen samt 1946 frän Trondheim ocb 
Tromsö. 

Vid de granskningar, som utförts i H elsingfors med tillgang samtidigt till 
material fran 2 eller flere andra museer, har för kollektioner fran samma lokal 
ocb av samma datum och samma systematiska form med fördelning pa olika 

museer anteckning därom gjorts; detta har bl. a. synts önskvärt i anseende till 
att bestämningarna pa i övrigt likalydande etiketter ej sällan äro olika. 

De fran de olika museerna, ävensom frän samma museer vid olika tider 
gjorde anteckningarna föreligga i stort sett pa geografisk grundval samman
ställda och salunda rätt lätt tillgängliga t.o.m. är 1936. E n sammanst ällning 
gjordes da av fil. kand. ULLA BÄRLu:-:o. Denna sammanställning syntes för 
sitt aratal rätt representativ för det norcliska materialet. Den bar senare vid 
upprepade tillfällen kompletterats av dr L. FAGERSTRÖM pa basen av nya 
revisioner. T yvärr aterstar dock ännu ej reviderat nytillkommet material i 
fiere av museerna. 
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Jag vidgär mintanke frän '1909, att en publicering av lokalförteckningarna 
i den form, som ovan framlagts, Yore ur flere synvinklar sett väl betingad . Sa 
länge som min nu föreliggande studie lätit vänta pä sig, ställer sig min föresats 
dock numera praktiskt olöslig. 

Fränsett ännu icke reviderade samtingar ställer sig den slutliga redigeringen 
till tryck av det allaredan sammanställda mycket omfattande materialet vid 
min alder och med krävande andra vetenskapliga uppgifter outförbar, ocksä 
om därtill kompetent arbetskraft kunde vinnas, vilket ter sig mycket tvivel
aktigt; uppgiften förutsätter kännedom om gruppen F ulvellae samt jämväl 
om de principer, som vid arbetet varit för mig bestämmande. Härtill kommer 
en mycket krävande korrekturläsning samt sist och slutligen dryga tryck
ningskostnader. 

Inför nu föreliggande perspektiv synes följande arbetsprogram innebära 
den enda möjliga lösningen pä problemet. Den bygger pä det sakförhällande, 
att det mycket betydande antalet föreliggande lokaluppgifter närmast bar 
värde som ett uttryck för den geografiska fördelningen ocb de enskilda syste
matiska formernas grad av frekvens. För det stora flertalet former framstär 
den systematiska karaktären och variationsvidden redan tillfyllest pä ett 
avsevärt mindre material. 

Med stöd i det sagda tänker jag mig mitt material av lokaluppgifter depo
nerat i arkiv. Det skall i min studie representeras av kartor med punktering 
för de enskilda förekomsterna samt belysande text av större ellermindre om
fattning och mer eller mindre rik pä anmärkningsvärda lokaluppgifter. Pa 
basen av det föreliggande materialet har de antecknade lokalerna ocksä redan 
för ett antal arter utmärkts med punkter pä kartor, medan för övriga former 
karteringen är under arbete. Denna kartering erfordrar tyvärr komplettering 
pä basen av bittills icke reviderat material. Denna revision kommer redan i 
och för sig att innebära en betydande uppgift, sä mycket mera som den förut
sätter utläning ur ett flertal museer. I varje fall kommer därtill att ätgä en 
sä pass avsevärd tid, att det för det nu föreliggande manuskriptet icke blir 
möjligt att invänta dess resultat. Jag ser mig därför tvungen att förlägga 
kartorrras publicering till ett komplement (del II) till det nu föreliggande 
manuskriptet. ] ag finner härtill sä mycket mer anledning, som det allaredan 
föreliggande materialet redan synes ägnat att giva en rätt tillfredsställande 
preliminär bild av de skilda systematiska formernas utbredning och frekvens. 
För former med ett mer eller mindre begränsat antal fyndplatser torde det 
bliva möjligt att redan bär angiva förekomsten. 

Det bör observeras att mitt kartmaterial, liksom samtliga lokal- och utbred
ningsuppgifter i texten, enbart grundar sig pä av mig granskat museimaterial; 
egna eller av andra gjorda anteckningar i naturen bar sälunda icke 
beaktats. 
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Formgruppen C. Oederi Retz. - tumidicarpa Ands. 

Den främsta svärigheten har varit förbunden med begreppet C. Oederi Retz. 
samt de till denna art anknutna formerna, närmast den av N. ]. ANDERssax 
1849 uppställda arten C. tumidicarpa, vilken ännu samma är med det för
ändrade namnet oedocarpa anslöts som underart till C. Oederi (med EHRHART 
som auktor), samt den av K. ]. LÖNXROTH 1854 som underart till C. Oederi 
Ehrh. uppställda underarten pulchella . 

Primärt bör fastsläs, att namnet Oederi bör bindas vid RETZIUS som auktor, 
ej Yid EHRHART. Vidare att RETZrus' begrepp C. Oederi med all sannolikhet 
avser den i södra och mellersta Sverige (alltsä inom det närmaste geografiska 
omrädet för Retzius' verksamhet som botaillker) flerstädes tämligen allmänt 
uppträdande form eller formgrupp, som i det allmänna medvetandet, i lit
teraturen och i samtingar gätt under detta namn. För en sädan uppfattning 
talar Retzius' beskrivning samt, som det synes, autentiska samt av Retzius' 
samtida som C. Oederi betecknade exemplar. Se närmare s. 81, 84. 

Till denna form, C. Oederi Retz., ansluter sig C. tumidicarpa Ands. Denna 
form torde knappast, och detta torde även gälla Löx::moTHs underart pulchella , 
av RETZIGS hava inbegripits i hans begrepp C. Oederi. Jag upptager densamma, 
säsom ursprungligen _\xnERSSOX, som självständig art. Till stöd härför talar 
ej blott formens starkt säregna morfologiska karaktär utan därtill även den 
omständigheten , att dess hybrider med C. Oederi Retz., säsom ock med dennas 
underart pulchella , äro sterila.') Formen synes mig sälunda icke kunna päverka 
begränsningen och preciseringen av RETZrus' artbegrepp C. Oederi. Beträf
fande C. tumidicarpa se s. 76, 80. 

Detta kunde däremot väl tänkas vara fallet med LöN'NROTHs underart 
pulchel!a. Denna underart, vars karaktär av systematisk form jag länge satt 
i fräga , synes mig numera efter fleräriga studier i naturen väl grundad och 
till sin systematiska valör i förhällande till C. Oederi Retz. väl avvägd (se 
min ovan nämnda skrift i Memoranda 22) . Den är i varje händelse mer 
irrtimt förbunden med RETZrus' art än vad fallet är med C. tumidicarpa och 
morfologiskt sä pass nära, att dess avskiljande som självständig art av C. A. M. 
LrxmrAx 1918 knappast torde kunna anses motiverat ; det ställer sig ofta 
svärt att med säkerhet särskilja formerna (se nedan). Lö).TN'ROTHs precisering 
av underartsvalör synes mig riktig. 

Förutom av LINDMAX har ssp. Pulehellas karaktär av självständig syste
matisk form med skärpa och insikt hävdats a\- ]. A. 0. SKÄRMAN 1940 i 
skriften: >>Ett bidrag till kännedomen om en kritisk Carex-form>> (Sv. Bot. 
Tidskr., Bd 34, H. 4, s. 410-419) . 

1 Jag hänvisar till m.in skrift: tC. Oederi R etz. x oedocarpa (Ands.), C. Oederi Retz. 
*pulchella Lönnr., C. viridula ).fichxt (Memoranda Soc. F. Fl. Fenn. 22, 194.6, s. 119-128). 
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Det synes mig i anseende till det sagda teoretiskt och rent praktiskt moti
verat att upptaga bägge (C. Oederi Retz. och ssp. pulchella Lönnr.) sida vid 
sida som underarter under ett kollektivt artbegrepp. Det synes motiYerat 
att vid detta kollektivbegrepp binda namnet Oederi , med RETZIUS som auktor, 
samt att beteckna den av honom närmast avsedda formen som ssp. euoederi 

Palmgr. vid sidan av ssp. pulchella Lönnr. samt den nedan (s. 28) upptagna, 
för blott ett par ar sedan uppställda ssp. jennica. Under detta kollektiva 
begrepp torde, i förbigaende sagt, även den amerikanska C. viridula :Jiichx 
kanske snarast böra inbegripas. Uppställningen hos K t KEXTHAL (1909, s. 674) 
med C. viridula som varietet under C. Oederi synes mig sälunda motinrad; 
endast valören av varietet synes mig fö r lag. 

Fransett den rent teoretiska grunden för oYan framlagda systematiska upp
ställning (formerna euoederi och pulchella som underarter under C. Oederi 

Retz. coll.) synes denna rent praktiskt motinrad. För botaniker utan spe-. 
cialkunskap i formgruppen C. Oederi blir det möjligt att vid anteckningar och 
studier operera med ett begrepp C. Oederi kolleh.-tiYt sett, utan den fara för 
fel, som alltid lage fö r handen vid exempelvis ett ställningstagande, där för
utom vid en art Oederi även avseende vore att fästa Yid en art pulchella . 

Jag har tidigare, som ovan (s. 23) framgatt , satt ssp. pulchellas karaktär 
av systematisk form i fraga. Pa tryckta bestämningsetiketter av a r 1936 
upptogs salunda begreppet C. Oederi Retz. sensn stricto . Härmed skulle när
mast fixeras atskillnad fran C. Oederi Retz. ssp. oedocarpa Ands. (För bägge 
formerna samfällt upptogs beteckningen C. Oederi Retz. , Ehrh. sens. lat .) 

I begreppet C. Oederi Retz. sensu stricto inbegreps emellertid även ssp. pulche/la 

Lönnr. Misstaget rättades i mitt meddelande ay 1946, s. 124. Begreppet 
C. Oederi Retz. sensu stricto pa etiketterna ifraga är salunda icke liktydigt 
med begreppet C. Oederi Retz. ssp. euoederi Palmgr. i fö religgande skrift, 
utan inrymmer därtill även ssp. pulchella. 1) 

1 Till undvikande av m issuppfattnin g beträffande mina best ämningar Yid olika tid 

i museisamlingar torde följ ande resume vara m otiyerad. 
Tryckta bestämningsetiketter av 193 6 upptaga: 

1} C. Oederi R etz. sensu stricto. Häri inbegreps äYen L ö xxROTHS ssp. pu!che/la , 
vars k araktär av systematisk form av 1nig sattes i fräga . ::\Iisstaget rättades J 946. ::'>Iitt 
begrepp C. Oederi Retz. sensu stricto ä r hä rmed annulle ra t ; de t skulle n ärmast fixera 
ä tskillnad frän C. Oederi Retz. ssp. oedocarpa Ands. 

2) C. Oederi Retz. , E hrh. sens. lat. Häri inbegreps jä mte C. Oederi Retz. jä nn·äl ssp . 
oedocarpa Ands. Detta begrepp ansägs motiYerat i anseende till en ofta yppad s,·:i righet 

a tt i bristfälligt m at eria l skilj a de tvenne fonnerna. 

Till dessa begrepp kommer sedan 1 956 Yid bestämningar begreppet •Carex Oederi 
Retz . coll. (non C. tumidicarpam = C. Oederi ssp . oedocarpam continens).• . Detta a\·ser 
att bilda en ram kring de former av lägre systematisk ,·alör, n ärmast underarts ,·alör , i 

vilka Retzius' art synes splittrad (i denna skrift underarterna euoederi, fennica, pulchel/a). 
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C. Oederi ssp. pulchella betecknas l. c. (1946) s. 121 - 122 som en i typiska 
ocb väl utvecklade exempla r >>distinkt ocb frän C. Oederi väl skild form>>; 
om dess syst ematiska valör vi lle jag dock tillsvidare icke uttala mig. Till 

diskussion upptogs emellertid formens förbällande till den ovan s. 24 upp
märksammade formen C. viridula Micbx. Detta förbällande blev härvid av 
mig feltolkat ocb rättas nedan. 

C. Oederi ssp. pulchella uppträder i Finland ocb Sverige säväl pä bavs
stränder v id Östersjön ocb dess vikar som inne i landet, ocb där vid sjösträn
der, pä gungfl y samt i kärrmark; i Finland ä r denna inla ndsförekamst främst 

lokaliserad till landet s östra ocb nordöstra delar. Mellan exemplaren frän 
bavsstränder samt inla ndsförekomst erna räder en v iss, kanske av ständorten 
betingad eller päverkad olikbet (se s. 99-100); bavsstrandsformen förefal
ler bl.a. att vara nägot grövre. Dessa inlandsformer blevo av mig i Memo

randa 19, 1944, s. 89-90 (>>Tvenne nya Carex-a rter. (Autoreferat .H felaktigt 
identifierade med C. ;•iridula :Micbx, en uppfattning som äterkom s. 121 -
J 22 i min ovan nämnda skrift av 1946. Det är i denna dock icke fräga om 

fuJI identitet, men väl om anslutning >>av underarts- eller varietetsvalör, 
kanske av ännu lägre>>. Det frambölls dock, att en del >>typen>, särskilt frän 
den västligare delen av utbredningsomrädet , v isa förvirrande likbet med ssp. 
pulchella ocb knappast kunna skiljas frän denna; med ssp. pulchella avsägs 
dä rvid den t yp , som representeras av Lö~~ROTHs kollektion , alltsä bavs
strandstypen. Enligt tankegängen 1946 vore emellertid även denna (ssp. 
pulchella) i varj e bändelse snara re att bänföra till C. viridula än till ssp. euoeden:, 

möjligen som systematisk form under denna. Denna uppfattning bar jag för 
ett fl ertal ä r sedan frängätt. Det nordiska materialet av >>ssp. pulchella Lönnr .>> 
synes mig numera närmast besläktat med ssp. euoederi ocb väl skilt frän 
C. viridula l\Iicbx. 

C. Oederi Retz . kollektivt uppfattad (med dess underarter euoederi ocb 
pulchella) ocb C. tumidicarpa ansluta sig otvivelaktigt nära till varandra ocb 
i varje bändelse närmare än till nägon annan art inom gruppen F ulvellae. Det 

synes i anseende bärtill saväl teoretiskt som praktiskt motiveraf att samman
föra dessa former under en gemensam gruppbeteckning. J ag bar för denna 
tänkt mig benämningen Oederijormes . Se s. 75. 

Beträffande underarterna euoederi ocb pulchella torde bär yttermera föl
jande beaktas. 

Ssp. pulchella företer med sin rätt d isjunkta utbredning en del variationer 
av snarast syst ematisk karakt är; det synes dock än sä länge knappast rädligt 

Det mots,·arar alltsä icke mitt begrepp C. Oederi Retz. sensu stricto (uppfattad som en 

enhetlig art , inrymmande jämväl Lönnroths ssp. pulchella), ej heller begreppet ovan 
C. Oederi Retz. , Ehrh. sens. la t . 
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att binda nagon eller nagra av dessa med ett särskilt namn. Härtill kom
mer variationer i samband med växlingar i standorten, vilket självfallet 
försvarar urskiljandet av de verkligt systematiska typerna. 

C. Oederi ssp. euoederi uppträder pa standorter av starkt växlande karaktär 
öch synes även till typen rätt starkt paverkad därav. Man har sannolikt här
till att räkna med systematiska former av högre eUer lägre valör. 

Inom RETzrus' art C. Oederi har i själva verket ett betydande antal varie
teter och former uppställts; jag hänvisar närmast till KÜhE~THAL (l.c. s. 673 
-674). Beträffande dessa torde det dock i stort sett vara vanskligt att utan 
ingaende studier i naturen uttala sig. Det i museerna tillgängliga materialet 
är i stor utsträckning otillräckligt. Högst sannolikt är i Yarje händelse att en 
eller annan av dem kan vara förtjänt av valör av underart vid sidan av ovan 
upptagna. 

Jag vill beträffande mitt begrepp C. Oederi Retz. ssp. euoederi slutligen 
uttryckligen betona, att det i överensstämmelse med radande nomenklatur
regler uppställts som paraHell till C. Oederi Retz. ssp. pHlchella. :M.in benämning 
ssp. euoederi är alltsa i verkligheten blott ett nytt namn för RETZrus' art 
C. Oederi; Retzius kan (se s. 23) knappast tänkas i sitt begrepp Oederi även 
hava inrymt formen pHlchella (lika litet som formen tumidicarpa.). Det synes 
sannolikt, a tt min ssp. euoederi ( = RETZrus' C. Oederi) icke är konform . En 
fingervisning i sadan riktning är redan hänvisningen ovan till de talrika 
inom arten C. Oederi uppställda formerna. Med former av varietets- eller lägre 
systematisk valör torde man i varje händelse redan inom Fennoskandien 
hava att räkna, men kanske även med en eUer annan av underarts valör. 
Härom är jag ej beredd att mer ingaende uttala mig. Formen (eller formkretsen) 
ssp. euoeder'i varierar i varje händelse starkt redan som en följd av Stand
orten bade till storlek och habitus och blir därför ytterligt svar att till sin 
verkliga karaktär precisera. 

Till svarigheterna vid utnyttjande av litteraturen beträffande formkretsen 
C. Oederi i vidsträcktaste bemärkelse (C. tumidicarpa härvid inbegripen) kom
mer, förutom brister i museernas material, yttermera att RETZrus' art C. Oederi 

uppfattats mycket olika, till dels som en följd av olika geografiskt utgangs
läge hos resp. tolkare. Särsk.ilt i Västeuropa synes C. twmidicarpa vara den 
förhärskande formen (inom den formgrupp jag ovan (s. 25) betecknat som 
Oederiformes). Det har här legat mycket nära till hands att med namnet 
C. Oederi Retz. förknippa denna form och att som underform under denna 
(i själva verket alltsa under C. t~tmidicarpa) under ett eller annat namn upp
taga den verkliga C. Oederi Retz., vilket även skett. 

Till belysande av förhallandet mellan ssp. euoederi och ssp. p~-tlchella 

samt de svarigheter det berett rnig att precisera dessa begrepp torde här 
yttermera följande tillägg vara motiverat: 
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I typisk, väl utvecklad gestalt framstä, som ovan framhällits, ssp. euoederi 

och ssp. pulchella som väl skilda former. Till material av sädan beskaffenhet 

kommer emellertid, i varje fall i samlingar frän Finland, Sverige och Norge , 

material med pätagliga anknytningar tiU bägge formerna. Sädana typer bar 

länge gjort det vanskligt för mig att finna ett fast grepp pä formerna euoederi 

och pulchella. J ag har tänkt mig trenne olika förklaringsgrunder härtiU: 

Närmast till hands har det synts mig att betrakta typisk ssp. euoederi 

och ssp. pulchella som extrema ständortstyper, förbundna med meUantyper 

pä ständorter av mindre extrem natur. Man kunde kanske i ett sädant för

hällande se en grund bland flere andra tiU att ssp. pulchella sä gott som 

helt förbisetts i litteraturen, intill dess LrNmiAX 1918 upptog densamma i 

>>Svensk fanerogamflora>> s. 143 som fullgod art. Det bör särskilt observeras 

att formen ej alls beaktats i den under decennier ledande >>C. ]. HARTMA."s 

handbok i Skandinaviens flora ... >>, med första upplaga är 1820 och den 11:te 

och sista är 1879. 
Jag har vidare räknat med möjligheten, att ssp. e~wederi och ssp. pulchella 

hybridisera samt att hybriderna mähända kunde vara ± fertila, nägot som 

man i anseende till de stora överensstämmelserna dem emeUan syntes kunna 

hava skäl att räkna med. Sker verkligen korsning och därvid uppkomst av 

fertila hybrider, syntes möjligbeten öppen för en brokig mängfald av meUan

former. Beträffande den större eUer mindre sannolikheten för en sädan före

kamst var dock att beakta, att ssp. euoederi och ssp. pulchella, sannolikt pä 

grund av olika ekologiska fordringar ,·över huvud icke lokalt, om ocksä geo

grafiskt, sammanträffa. Ssp. pulchella synes vara rätt starkt bunden vid eUer 

gynnad av kalk eller därmed likvärda faktorer , vilket i varje händelse icke 

i samma grad är fallet med huvudtypen. Rätt betecknande är, att jag under 

mina rätt vidsträckta exkursioner blott pä en enda lokal (Aland: Lemland, 

obetydligt kärr inom Flaka byomräde) med säkerhet anträffat bägge de 

ifrägavarande formerna , och här, anmärkningsvärt nog, växande rikligt sida 

vid sida i fullt typisk gestalt.t Om nägon slags förvirrande ständprtspäverkan 

1 De t uu ifräga,·arande kärret Jigger iuom ett omräde med p äfallande rik Iö,·ängs

yeget ation . De t upptager en obet ydlig säuka (ca 50 Dl i genomskäruiug) n ära iutill h aYs

strand. Dennas höjd ö\·er h a vet ä r blott ca 40-50 cm , Yilket med den nu räd ande land

höjningen innebär , a tt den först för ca 100 ä r sed an höjt sig Ö\·er havet. P ä läg strand

m ark , ca I 00 111 ifr~m. uppträder v acker ssp. pulchella av fullt samma typ som i kärret . 

D ä denna form p ä Aland n ästan enbart är bunden Yid hanstränder inom ornräden , d är 

Yegetationeu vittna r om kalkpäverkan eller inYerkan av annan d ärmed iik\·ä rd faktor . 

och över huvud icke föreko mmer i k ärr med d ä r r ädande kra ftiga ycget a tionstyper , synes 

m an kunna förutsätta att den p ä pla tsen k\·arleYer som relikt. Förekomstell a ,- ssp. 

euoederi, som över hnvud icke p ä Al and anträffas p ä h a \'sstränder , m äste ä t er förutsättas 

v ara en sen are im·andra re . Den p ä platsen rädande k ärn·eget a tionen b ä r yittne om n y 

rekryt ering och p ägäende ut\·eckliug i en riktuing, som med tiden uppenbarligen kommer 
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kan anseende härtill i detta fall icke gärna för nägondera av arterna vara 

tal. :Men ej nog med detta vittnesbörd. Utan svärighet framstod pä lokalen 

jämte typisk ssp. euoederi och ssp. pulchella uppenbara mellanformer av 

olika typ, dels med ± felslagen , dels med ± utvecklad fruktbildning (sä har 

förhällandet visat sig vara vid granskning ären 194 , 1949 och 1951) . Det 

kan väl knappast räda nägot tvivel beträffande de här uppträdande mellan

formernas karaktär av hybrider. Ständortspäverkan kan, säsom ovan fram

gätt, knappast tänkas. Mot en sädan talar ej blott den typiska gestalten hos 

de bägge här rikligt och i vacker ge talt uppträdande C. Oederi-formerna utan, 

och framförallt, den päfallande mängformigheten ho mellantyperna. Som 

resultat av äterkorsning mellan en ± fertil hybrid och stamformerna samt 

mellan hybriderna inbördes framstär mängformigheten här däremot som fullt 

förklarlig. Mantordei anseende till det sagda alltsä kunna räkna med möjlig

heten av ± fertila förekomster av en hybrid ssp. euoederi x ssp. pulchella. 

I anseende till att de bägge formerna blott undantagsvis torde sammanträffa, 

torde den teoretiska möjligheten till hybridbildning dock sällan realiseras. I det 

insamlade hybrid-materialet ingär typer med en viss likhet med de mellan

typer, som föranlett denna diskussion. ägra fullt identi ka typer har jag icke 

funnit. 
Som en tredje förklaringsgrund till svärigheten att distinkt hälla ssp. 

euoederi och ssp. pulchella ätskilda har jag slutligen räknat med den möjlig

heten, att den kollektiva C. Oederi Retz. utöver de nu diskuterade formerna 

kunde inrymma yttermera en eUer annan hittills outredd sy tematisk form 

med mer eller mindre nära anslutning till dessa. Denna -ista hypotes har visat 

sig riktig. 
Efter fleräriga studier i naturen och av ett omfattande herbarie-material 

tror jag mig nu inom formkret en C. Oederi Retz. coll. verkligen kunna fastslä 

förekomsten av yttermera en systematisk form, narast även denna av under

artsvalör, i anslutning till ssp. euoederi och i mycket päminnande om denna, 

men därtill även med drag av ssp. pu.lchella. Jag har betecknat formen som ssp. 

jennica (ursprungligen som s p. sub-Bergrothii i anseende till en del även om 

C. Bergrothii päminnande drag). Denna nya form p. fennica synes i stort ett 

pä Finlands fastland , och kanske i Sverige norrut, er ätta p. euoederi. Där 

de trenne formerna ssp. euoederi, sp. pulchella och p. jennica geografish 

att förtränga ä tminstone ssp. pulcllel/a ; ssp. euoederi har kanske nägot törre betingelser 

a tt fortleva. Med rätt stor grad a \· säkerhet torde man i , ·arje fall kunna räkna med. att 

det nu med avseende ä förekomsten ay sä ,·äl ssp. e11oederi om ssp. pulche/la anmärknings

,·ärda kärret i Lernland rätt nart kommer a tt förlora sin karaktär ay lämplig ständort 

för dem bägge. Förekorn ten aY s:h·äl ssp. euoederi som p. pulche/la inom detsamma 

·ynes i anseende till det sagda närmast \·ara att beteckna som eu tillfällighet. 
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sammanträffa (exempelvis pa Aland samt i sydvästra Finland ävensom i 
Sverige i Södermanland och Uppland) bar bestämningen av C. Oederi-material 
varit förknippad med osäkerhet. Det är närmast denna nya, i viss grad inter
mediära form fennica , som vallat svarigheten att distinkt avgränsa ssp. euoederi 

ocb ssp. pulchella. 

C. flava m. fl. därtill anslutna former. 

Med avseende a nedan nämnda former, som visat sig kunna erbjuda svarig
beter eller i ett eller annat hänseende missuppfattats, torde yttermera nagra 
anteckningar vara pa sin plats: 

C. jlava synes i stort sett vara rätt enhetlig. Felbestämningar har bl. a. 
vallats av en i övrigt, som det synes, normal typ, men med starkt atskilda 
~-ax och langskaftat d'-ax. Man finner stundom denna typ bestämd som 
C. lepidocarpa , för vilken nämnda karaktärer äro typiska (se s. 44), men även , 
särskilt i Fennoskandien, betecknad som C. jlava var. dispersa Neum. Nu 
ifragavarande typ är geografiskt rätt utbredd och anträffas ställvis som domi
nerande ocb starkt iögonenfallande inom C. /lava-bestanden. Jämte densamma 
är dock fullt typisk C. flava i regel för banden och den normala typen därtill 
företrädd inom tuvorna av )>dispersa»-typ. Huru denna l>dispersm>-typ skall 
förklaras bar för mig förblivit oklart. 

Det synes i varje fall tvivelaktigt , om TEDIAxs namn dispersa kan ankny
tas vid densamma. Tvenne autentiska individer i euroans berbarium (nu i 
museet i Lund) tillhöra i själva verket C. lepidocarpa. En del karaktärer i 
Neuroans diagnos anknyta även till denna art, men finna icke nagon mot
svarighet bos det )>dispersa)>-material jag sett. Det synes i anseende till det 
sagda icke uteslutet att euroans ß dispersa baserar sig pa material av 
C. lepidocarpa, vilket blivit till arten felbestämt. (Se s. 44.) 

C. !epidocarpa Tausch bar (se s. 1 ), märkligt nog, langt m i. detta sekel 
förblivit mer eller mindre obeaktad eller orätt uppfattad eller till sin 
systematiska valör undervärderad i trots av sin skarpt markerade systema
tiska kara1..-tär. Denna vill jag här ärskilt understryka. Märkligt nog finner 
man arten rätt ofta förväxlad med C. tumidicarpa Ands., mest dock sä att den 
sistnämnda betecknats som C. lepidocarpa. Ej sällan finner man ocksa hybriden 
C. /Lava X Oederi bestämd som C. lepidocarpa. Förväxlingen av C. lepidocarpa 

och C. tumidicarpa är förklarlig. Den synes ha sin grund i nagra gemensamma 
examinationskaraktärer, närmast det även hos C. tumidicarpa ofta skaftade 
d'-axet och de ofta nägot ätskilda ~-axen , ingendera karaktären är dock sä 
utpräglad som hos C. lepidocarpa. Det är anmärkningsvärt, men belysande för 
tiden , att ASCHERSax och GRAEB::-l"ER (se s. 32) inrymmer C. lepidocarpa inom 
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begreppet C. eu-flava (inom arten C. jlava) och här som IL lepidocarpa (Yalör 
av ras under A. vulgaris). 

Nära intill C. lepidocarpa stär C. femtlandica m. Denna uppställdes aY mig 
först som form (1910) under C. lepidocarpa Tausch *septentrionalis m 1, be
tecknades senare som underart under C. lepidocarpa Tausch 2 och slutligen 
som art (>>Carex jemtlandica, en ny Carex-art. (Preliminärt meddelande. )>> i Me
moranda 13, 1938, s. 126-128. Se även Memoranda 19, 1944, s. 89 (>>Tnnne 
nya Carex-arter. (Autoreferat.) >>) -Formen är i regellätt skild frän C. lepidocarpa. 

~ägra tvivelaktiga typer erfordra dock ännu utredning i naturen ( es. 60) . En 
sädan typ uppträder pä Gotland och därtill (som det synes samma form) pä 
nägra lokaler i övrigt i Sverige. Man fragar sig om här föreligger en form av 
C. femtlandica eller en form av den pä Gotland vida utbredda C. lepidocarpa. 

Den är sä pass avvikande frän bägge att skäl synes föreligga att upptaga 
den som en särskild form (varietet?) av C. femtlandt-ca under namnet Gotlan

diae Palmgr. (Se s. 60, 62.) En annan anmärkningsvärd form, snarast med 
karaktär av C. femtlandica men mycket spädare och även i övrigt avvikande, 
finnes insamlad frän Ostrobottnia kajanensis (Suomussalmi och Hyrynsalmi). 
I anseende till att material (visserligen ett mycket ril't material och därtill 
frän trenne är) finnes blott frän 2 lokaler, ställer jag mig tillsvidare avvak
tande beträffande dess systematiska karaktär. Den upptages s. 61 och 64 som 
C. femtlandica var. kaimtensis Palmgr. 

Ar 1935 uppställdes av mig som ny art C. Kotilaini, är 1938 C. B ergrothii. 
Dessa äro tillsvidare till sin utbredning icke till fyllest kända. Särskilt gäller 
detta C. K otilaini med blott nägra enstaka kända lokaler i Kuusamo och 
Ostrobottnia borealis. Blott frän den först uppdagade av dessa lokaler 
(se s. 74) föreligger ett fullt representativt, under flere är alltsedan 1936 
insamlat material, varför ej heller formens systematiska karaktär tillsvidare 
kau betraktas som till fyllest känd. 

C. B ergrothii synes mig systematiskt anmärkningsvärd. Den är närmast 
uppställd pä basen av material frän Karelia pomorica occidentalis och därtill 
senare insamlad, resp. identifierad frän ett flertal lokaler i norra Finland, 
främst frän Kuusamo (s. 67, 68). Den förefaller här att vara mycket enhetlig. 
I ungefär likartad eller mer eller mindre modifierad gestalt är formen härtill 
irrsamlad i Ladoga-Karelen (Kl) , Fjärr-Karelen (Kol och Kon), pä Aland 
ävensom i Sverige i Uppland, Östergötland, Dalarna och J ämtland ävensom 
pä Gotland samt härtill även i orge och Estland. Pä Gotland är arten av mig 
insamlad redan 1910 och i mina samtingar frän detta är betecknad som en 
tidigare icke urskild märklig form i anslutning till C. Oederi. es. 69. 

1 I mitt exsiccat tCarices Fulvellae•, 1910, K:o 52-54. 

2 I C. A. M. Lr.m~IA~: SYensk fanerogamflora, uppl. 2, 1926, . 153. 
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I sin mest typiska och representativa gestalt (som sadan torde förekamst
typen i Kuusamo och närliggande omräden samt i :Karelia pomorica böra 
betraktas) synes mig C. Bergrothii närmast ansluten till C. jemtlandica, med 
vilken den även visar en Yiss anknytning med avseende ä geografisk utbredning; 
bägge arterna uppträda bl. a. flerstädes i Kuusamo. I Yäl utvecklad, typisk 
gestalt äro de bägge arterna utan vidare lätt ski lda, men inför material, som 
bär präge! av torka, kan man stundom känna sig tveksam. Anmärkningsvärt 
är att C. Bergrothii, vid sidan av denna dess lilchet med C. jemtlandica , kan 
uppvisa en starkt habituell likhet med C. Oederi ssp. fennica samt stundom 
även med ssp. euoederi. 

Till belysande av de svärigheter, som varit förbundna vid gruppen Ful
vellae, kan det vara motiverat att yttermera hänvisa till följande ställnings
tagande till formerna C. flava L. , C. lepidocarpa Tausch och C. Oederi (med 
Ehrhart som auktor). ~fed den tyngd ett sädant uttalande har i ett ledande 
verk nämner AsCHERSax und GRAEBXER (Synopsis der mitteleuropäischen 
Flora, Zweiter band/Zweite Abtheilung, 1902-1904, s. 199): 

tSo verschieden die Zwergformen der C. Orderi unserer Seeufer auch von den krüftigen 
Exemplaren der C. eujlava, welche etwa 3mal so grosse Schläuche haben, aussehen, so 
ist es doch ganz unmöglich, scharfe )[erkmale zur Unterscheidung von 2 oder 3 Arten zu 
finden . Die Richtung der Sclmäbel ist durchaus nicht constant, man findet bei allen For
men gerade und etwas gekrümmte, schief und gerade aufgesetzte nebeneinander. - Da 
C. Oedcri indessen von allen Formen sich am const antesten zeigt , der Typus von C. flava 
und die Rasse lepidocarpa dagegen in sehr häufigen Fällen nicht deutlich geschieden wer
den können, haben wir geglaubt C. Oederi besser als Unterart aufzuführen, um dadurch 
hervorzuheben , dass die gegenüber den beiden Rassen der C. eu-flava entschieden eine 
grössere Selbständigkeit besitzt. • 

Beträffande citatet ovan mä genast utsägas, att Aschersou och Graebner otvivelaktigt 
hava rätt i sitt uttalande, att skarpa kännetecken Uag avse r härmed, säsom uppen
barligen iiven citatet, detalj-karaktärer ädana som exempelvis just sprötens riktning) 
till bas för urskiljande av 2 eller 3 arter inom deras tGesammtart C. flava• (omfattand e 
C. /Iava , C. lepidocarpa och C. Oederi) icke stä att finna. Därmed följer dock it:ke, att de 
tre ovan nänmda formerna icke skulle kunna hällas i sär som arter. De skiljande känne
teclmen äro visserligen a\' ± relati\· natur, men de skapa samfällt för envar av dem en 
specifik morfologisk helhetskaraktär (starkast markerad hos C. fla va och C. lepidocarpa). 
Olikheterna mellan dessa helhetskaraktärer synas mig vara av den storleksordning och 
den pregnans, att de betinga ,·a]ör av art för formerna ifräga. Denna uppfattning fin 
ner stöd i det faktum , att de allmänt uppträdande hybriderna formerna emellan genom
gäende äro sterila. 

Citatet ovan innebär härtill enligt min mening en felsyn med avseende ä de nämnda 
arterna. Grunden till denna torde stä att söka i tvenne omständigheter: Dels i en felsyn 
pä de nu ifrägavarande formernas morfologiska karalrtä r och dära\· föranledda felbestäm
niugar, nägot som i samlingar ,-isat ig ,·ara rätt ofta ä terkommande ocksä där materialet 
varit fullt entydigt. Dels i en feltydning som mellanformer a\- uppenbara hybrider; sädana 
uppträda Ö\·er hU\·ud mer eller mindre allmänt och d ärtill ofta rik.ligt och starkt iögonen-
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fallande, där nu ifrägavarande former växa tillsammans. Hithörande hybrider ä ro, sä längt 
min erfarenhet sträcker sig, p ä grund a \· sin sterilitet och p äfallande yppiga gestalt dock 
alltid lätta att som sadana identifiera , om ock utpekandet av föräldrarna i ,-arje enskilt 

fall kan ställa sig svärt, där flere än 2 a\· formerna äro företrädda eUer blott den ena eller 

ingendera. 
Till belysande av ovan patalade felsyn med aneende ä de nu ifräga ,·arande arternas 

rnorfologiska och systematiska karaktär m ä följande beaktas: 

I senare delen av citatet ovan betecknas C. Oederi av de berörda formema som den 

mest konst anta. R edan detta innebär en p:Haglig felsyn. C. Oederi är fastmer, i varj e 
h ändelse i Norden, den vida vägn ar mins t •konstanta• av de tre. Den är starkt varierandc 

beroende a v st andorten och därtill systematiskt i ,-arje händelse mer mängformig än 

bäde C. flava och C. lepidocarpa, vilka bägge synas mig vara anmärkningsvärt Jikfor
miga. Felsynen beträffande C. Oederi fa r sin förklaring redan d äri, att som höjd för arten 

uppges •meist nur 0.3-1.5 dm hoch•; man far den nppfattningen att blott nöd\·uxet ma
terial frän torra eUer m ycket magra ständorter varit förff. bekanta. H ärtill kommer föl

jande fel i greppet p a det m ateri a l, som Iegat till grund för förff :s framställning: 
S. 198 uppställes >>Gesammtart C. flava>. Inom denna inrymmes 2 arter: C. flava (s. L 98) 

oc h C. I>Iairii (s. 204). Den förra uppdelas p ä A. C. eu-fla va och B. C. Oederi (med EHR

HART som auktor). Under den förra (C. eu-flava) upptages A . vulgaris och li. lep ido
carpa. l.Jnder A. vulgaris upptages s. 200, med presentationen s. L 99 terwähnenswertlu 

(dock med reservationen •J edoch scheint es nicht möglich , hier wirklich na türliche For
mengruppe zu bildem) bl. a. begreppet •II. Uellica. b . Jlarssonii•. Denna form .1larsso>1i i 

ä r emellertid identisk med förff :s •2. oedocarpat , som pä samma sida upptages under 
•li. lepidocarpa». Beträffande denna JUarssonii (synonym till oedocarpa) säges: Stellt 

in gewisser Weise einen Übergang zur Rasse B [ = C. Oederi s. 20 L) dan. Ci tate t giver 
vid h auden blick för likheten rned förff:s C. Oederi , men icke nog blick; formen (alltsä 

Marssonii = oedocarpa) ansluter sig uppenbarligen morfologiskt till C. Oederi och icke 
Wl C. •eu-flava» A. vulgaris, vilket redan A:---nERSSOX klart beaktat ,;d dess uppställande 

som underart under C. Oederi, och ej heller till C. lepidocarpa. :lian fär alltsä annotera, 
att C. oedocarpa upptages säväl under C. lepidocarpa som (under namnet Jlarssonii ) 

under C. eu-flava A . vulgaris, men icke anslutes till C. Oederi, med vilken den är n ärmast 
förbunden. Denna felsyn k an hava bidragit till de bägge förff :s föreställning a tt det inom 

gruppen C. flava- C. lepidocarpa - C. Oederi icke gä ves förutsättningar för ur kiljande 

a,- »2 oder gar 3 Artem. 

l\'Ün avsikt var Ursprungligen att underkasta gruppen Fulvellae ä\·en ett 
anatomiskt studium. Det syntes lockande att utreda i vilken grad de hit
hörande, mer eller mindre nära besläktade formerna morfologiska karak
tärer, likheter resp. olikheter, finna en motsvarighet i den anatomiska bygg
naden. I sädant syfte insamlades ett rätt rikhaltigt spritmaterial pä Aland 
redan under seklets första är. Dess nururering och bestämning anknöt till 
motsvarande anteckningar i mitt pressade material. I mänga fall yoro samma 
tuvor representerade säväl i detta som i det i sprit bevarade. pritmaterialet, 
som förvarats i Botaniska institutet, blev till nägon del skadat vid det häftiga 
luftbombanfallet i februari 1944 mot H elsingfors, Yid vilket nägra borober 
föllo tätt intill den del av Institutet, där samlingen fön·arades. Den äter täende 
delen av densamma har efter bombanfallet delvis ledsamt nog förkommit. 
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Ocksa för den eventualiteten , att det icke blivit mig personligen möjligt att 
utföra den tänkta anatomiska undersökningen , hade det insamlade ma
terialet kunnat hava sitt värde vid forskning pä institutet. E n början hade 
redan en gang gjorts aY fröken Anna-Lisa Biskop (numera fru Karling) men 
t y\"ä rr icke fullföljts. Ocksä för de morfologiska studier, som ligga till grund 
för nu föreliggande skrift, hade det i sprit uppbeYarade materialet betydelse
fullt kunnat komplettera det pressade. 

Till stöd för bestämning a ,· formerna inom Carices Fulve/lae, särskilt de h ybrida for

mern a, sammanst ällde jag 19 10 i 9 exempla r ett exsiccat under namnet •-~ . Palmgren. 
Cari ccs Fuh·el/ae•. H äray utdelades 41 nummer under Yären 19 10, insamlade sä nä r som 

p:i n :o 19 p lt Aland , sa mt under hösten samma ar n:o 4~- 60, insamlade sä när som p ä 

n :o 611 i Syerige p ä Gotland och i Jämtland . Yid exsiccatets sammanställande h ade jag 
efterstrii\·at a tt a \· kritiska former kunna framlägga exempla r frän ständorter av olika 

slag sa mt därtill exempla r friin samma loka l, men insamlade under olika (torra och väta) 
somrar. För hybridernas Yidkommande hade jag sökt ö\·erkomma exemplar frän lokaler , 

där b lott h ·enne a\" hithörande fonner funnos represcnterade . Exsiccatet demonstrerades 
13 rnaj 1918 för Societ as pro Fauna ct Flora Fennica, YarYid ä,·en moth·et för dess sam

manställande samt d ärdd föl jda principer uh·ecklades. Till botanister riktades h ärvid 
en anhallan a tt ti ll granskning lümna sa mlingar a \· Carices Fulvel/ae. ()[edd. Soc . F. Fl. 
Fenn.:,:, , 1918, s . 2 19-222. ) 

Exsiccat et t illställdes läs itret 19 111- 1 ~ ~ II som gaYa de botaniska museerna i H elsing

fors, Stockh olm, rppsala, Luncl. Köpenh amn , Oslo och St. Petersburg . Sen are har 1 ex . 
tillst ällts museet i Berlin- Tl ahlem; sannolikt ha r clet , ·id branden gätt förlorat. I ex. h ar 

förb liYit i min ägo . 
E n a llvarsam lucka i mitt exsicc:1 t ii r a\·sakuaden ay representanter för formgruppen 

C. Oederi R etz. ,och C. lumidicm•pa :\.nds. Beträffande denna grupp h ade jag 1910 icke 
k om mit till en personli g uppfattniug. 

Bäst representerad är C. lepidocarpa Tausch (23 nummer , 3 nummer a\· Yar. turgida. 
P almgr. et Florstr. ). beträffande Yi lken d ä änuu en r ä tt osäker uppfa ttning ya r r äd ande 

i X orden . Den h ä r uppträda nde t ypen tycktes mig sä pass a \Tikande frän den mellan 

eu ropeisk a, a tt skä l förehig att uppställa den som skild underart (se plentrionalis m ). 
en uppfa ttning som jag sen are Yid bestämningar frängätt. 

Förden lätt k ända och r ä tt föga Yarierande C. fla va L . föreläg 3 nummer , för •C. lepido
carpa Tausch •septeulrionalis m. f. ] emtlandica m. • likasä 3 nummer. 

C. Hom sclw chiana H oppe representerades av 2 uummer samt dess a \· HARALD Lr:-<D
BERG oc h mig som uuderart uppställda form Eckeröensis äYensä a\· 2 nummer ; sistn ämnda 

form har a \" mig sena re betecknats som ,·arietet. 
Alldeles särskilt syntes mig en god presentation a\· hybrida forme r önsk ,·ärd. R ätt 

s tora fordringar tyckes m aterialet ay fö ljande hybrider fylla : 
C. flava L . x C. lepidocarpa Tausch • septenlrioualis m. ,·a r. lrtrgida Palmgr . e t Florstr. 

(6 nummer. ) 
C. Homschuchiana H oppe :, C. lepidocarpa Tausch •upt.mlrionalis m. (4 nummer 

fr an Gotland.) Detta material synes mig särskilt Yärdefullt a,· den anledning, att C. flava 
saknas ej b lott p ä lokalerna i fraga utan ä\·en, med undantag för 2 sena re upptäckta 

lokaler, helt och hället pa Gotland (se s. 45). 

Y ttermera ingär I n ummer, omfattande korsning mellan p. Eckeröensis a\· C. Horn
sclw.-hiana och C. lepidocarpa Tausch •septcnlrionalis m. 

3 
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C. Hornschuchiana Hoppe X C. OedeYi Ehrh. f. {7 nummer.) Beträffande den sist

nämnda bör beaktas, att bestärnningen gäller C. Oederi kollektivt uppfattad. I n:o 35 

-39 synes mig ssp. euoedeYi ingä; i n:o 4.0 C. tumidicarpa; i n :o 59 snarast ssp. euoedeYi. 

Härtill ingär 1 nummer {41) omfattande hybrid mellan ssp. Eckeröensis av C. Hom-

sclzuchiana och C. Oederi Ehrh. f. 

Yttermera ingä: 
C. flava L. X Oederi Ehrh. f. {'I nummer. ) 

C. flava L. X C. Hornscla"hiana Hoppe {1 nummer) samt hybrid mellan C. flava L. 

och ssp. E ckeYöensis Lindb.fil. et Palmgr. av C. Hornschuchiana {2 nummer). 

C. lepidocaypa Tausch *septentYionalis m. var. turgida Palmgr. et Florstr. x Oederi 

Ehrh. f. {1 nummer.) 

Sedan 1910 har ett rikhaltigt material insamlats för kompletterande av 

exsiccatet. Min förhoppning är att i en snar framtid kunna sammanställa 

detta, och i en nägot större upplaga än samlingen av 1910. Flertalet i nämnda 

samling upptagna former kommer yttermera att representeras samt därtill ett 

flertal där icke ingäende. 



III. SPECIELL DEL 

A. Examinationsnyckel 

I. <jl-ax n ägot luckra, längd 2-3(-4) gänger bredden, i rege! :'ttskilda med fiere <jl-ax
läugder. Stödblad blott 2- 3 gänger <jl-axens längd och föga framträdande i h abitus
bilden (hos C. punctata n ägot övernäende d'-axet). 

A. ± starkt eHer svagt tuvad frän kort jordstam. Strän trubbkantiga, släta. <jl-axfjäll 
med tydligt avsatt sträv, ± borstliknande udd. 
I. Strän t.o .m . 1 m höga, frän kraftig jordstam, enstaka eHer svagt tuvade, släta, 

nedtill grova. Vegetativa skott kraftiga , i kort b äge uppät växande, m ed 4.

'i mm breda, platta och härda mellanblad. Stödblad obetydligt n äende över 
närmaste <jl-ax, dessas längd 4 ggr bredden , ± kort skaftade. Fruktgömmen 
mörkbruna - svartbruna ....... ..... ... .... ........ ....... . ..... .. . .............. binervis 

2. ± starkt tuvad. Till strän och blad relativt späd , av i grätt dragande färgton. 
Strän mest ca 30 cm höga. Yegetati,·a skottblad 3-4(-5) mm breda, tunna, 
platta, vid pressning rätt starkt hopknycklade . Nedre stödblad n äende nägot 

över d'-axe t . <jl-ax pä ± länga, fina skaft; deras längd 3 gänger bredden . Frukt
gömmen starkt uppblästa med tunna, vid torka inbucklade, blekt gulgrä 

glänsande väggar, tämligen plötsligt övergäende i kort spröt .. .... .. .. .. punctata 
:L ± starkt och t ätt tuvad. Strän mest 25-40 cm höga, spänstiga. Vegetativa 

skottblad 2.5(- 4) mm breda, platta, svagt kölade, t äml igen h ärda, till färgen 
dragande i grä tt. Stödblad n äende p ä sin höjd intill n ä rmast ovan belägna 
<jl-ax; dessas längd 3 gänger bredden, relativt luckra. Fruktgömmen tämligen 
t värt avsmalnande till ett kort spröt, grägrön a .......... .. ............ .. .. .. distans 

B. ::>trän enstaka -2(-5) i rad.er frän krypande jordstam (mest pänägra cm inbördes 
avständ). ± rundat 3-kantiga, nedom axen sträva. <jl-axfjäll trubbiga, utan tydligt 
a vsa tt udd . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hostiana 

II. Honax täta, längd högst intill 2 gänger bredden, ä tminstone de övre i rege! p ä ett 
inbördes avständ av högst 1-2(-3) <jl-axlängder (hos C. lepidocarpa ofta glesare) . 
Stödblad (med undantag för C. lepidocarpa) ± länga och starkt framträdande i 

habitusbilden , de nedre oftast ± starkt överskjutande J-a.xet. 

A. Strän, b ladskivor och <jl-ax reut gröna eHer med svag dragning i grä tt eller oliv
grönt; bladskivor friska, platta, hos en del former med ± tendens till hopvikning 
e11er inrullning vid torka. Fruktgömmen (med undantag för ssp. pulchella) ± upp
blästa. <jl-axfjäH mot spetsen ± avtrubbade, icke utdragua i skarpt markerad udd. 

I. <jl-axens stödblad vid axmoguaden fr än basen nedät eHer snett nedät böjda, 

hos C. Bergrothii dock ofta snett uppät. 

a. Relativt storväxt och yppig. Strän mest 30-35 cm höga. Vegetativa skatt
blad upprätta, i rege! n äende till axsamlingen eller nägot högre, platta, 
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3.5-1•.5(-5.5) mm breda, mjuka, t ydligt kölade, relativt ljust och reut 
gröna. Stödblad längt övernäende axsamlingen. ~-ax i rege! hopträngda, 
ca 10- 15 mm lünga och 13 mm breda. Fruktgömmen mest 5- 6 mm länga, 
± jämnt hopdragna till ett syllikt, ± S\·agt nedät bägböjt spröt av inemot 
gömmets h ah ·a längd .......... .... .. . .......... . ............ ................ .... flava 

b. Strän vanligen 25- 30 cm höga. \"egetath·a skottblad upprätta, päfallande 

korta (blott 1f3- 1f2 av stränas höjd), styva , mest blott 2- 2.5 mm bred a, 
platta, med svag köl (ej med tendens till uppvikning a \· sidorna vid torka). 

Stödblad p äfallande korta , de nedre blott säUan n äende upp till 0-axets 
spets. ~-ax mycket täta, ca (8- )10- 13(- 15) mm länga. Fruktgömmen 
3.7-4 .7 mm länga, relath·t starkt uppblästa, t ämligen plötsligt samman
dragna till ett ± s\·agt ned at bägböjt spröt ; detta ca 1 / 3 av gömmets hela 
längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lepidocarpa 

c. Strän mest ca 40 cm höga. \ "egetativa skottblad och stödblad upprätta eUer 

n ägot utä t bägböjda, n ägo t längre och mer framträdande än hos föregäende, 
de förra ,-anligen n f1ende över sträets mitt och ej säUan upp till axsamlingen, 

de senare ofta uägot över ö -axe t. Vegetativa skottblad 2.5- 3.5 mm breda, 
platta och s \·agt kölade, stp·a, med tendens till hopvikning vid torka, mot 
spetseu hopdragna till en ± v ass su ärt . ~-a.-..: n ägot mindre täta än hos före
gäende, ca (8-} 13-15 mm länga , med mindre starkt uppblästa frukt
gömmen och svagare nedböjda spröt. Fruktgömmen mest 4- 5 mm länga, 
dära\· sprötet ca 1/ 3 ... . .................................................. jemtlandica 

d. Strän mest ca 25-30 cm höga. \ "egetath·a skottblad i rege! utä t bägböjda, 
ca 1.5-2.5 mm breda, i rege! ± sty,·a och h ärda, med tendens till hopvik

ning v id torka och med längt utdragen snärtartad spets. ~-ax 9- 12 mm 
länga. Fruktgömmen ca 3.5 mm länga, starkt uppblästa (med reservation 
för C. lepidocarpa var. turgida mer än hos n ägon annan till gruppen hörande 
form), med p MaUande kort och föga framträdande spröt (blott ca 1/,- 1/ 5 a ,· 
gömmets hela längd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergrothii 

2. ~-axens stödblad även Yid axmognaden mest uppä t eller snett uppä t riktade. 

a. Som frisk av en svagt gräaktig, matt färgton. SmänL"\:en och späd, till 
habitus med drag a \· C. Oederi R etz. , närmast dess ssp. euoederi . Strän 
normalt iutill 20- 30 cm höga (stundom blott 2-12 cm) . .i\Iellanblad mest 
"1.5-2 mm bred a, Yid pressning ej hopknycklade, ± styva, med tendens 

till hopvikning. ~-ax smä, (6-) 9-11 mm länga. Fruktgömmen ej eller 
blott svagt uppbh\sta, 2.5- 3.2 mm länga, dära\· sprötet mindre än 1 / 3 . 

~-axfjäll p äfallande mörkbruna och glänsande, ± t äckande (mer än hos 
nägon anuan här upptagen form) . . ...... . .......... ..... ... .... . . ... .. .... Kotilain i 

b. Som frisk av en mörkt och reut grön, n ägot glänsan de färgton. ± stora men 
relativt lösa tm·or. Strän inemot 20-30 cm höga, mycket späda, trubb
kantiga och slät a , bägigt eUer svagt S-formigt utä t böjda. \"eget a tiva skott
blad vid ~-axens mogn ad av de florala skottens längd eUer stundom längre, 
2.5-3.5 mm breda, platta med köl, ej hop,·ikta vid torka, slaka, mörkt och 
livligt gröna , vid pressning starkt hopknycklade. ~-ax relath·t stora ( 10-

13 mm länga) , relativt luckra och därför med relativt taggig kontur och 
relativt starkt framträdande fjäll , mörkt gröna med länge bibehälleu färg. 

Fruktgömmen ej uppblästa, ca 3.5 mm länga, därav sprötet ca 1 ' 3 eUer 
n ägot mer . nägot snett ställt ... .. . . .. . . . ... .. . .............. . .. . ...... tumidicarpa 
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c. Som frisk av växl ande färgton hos de skild a underartern a. Täta och tämligen 
fasta tuvor . Till storlek och habitus m ycket \·äxlancl e, men i rege! relativt 
sm ävuxen. Sträu m est 15-:!0 cm höga, upprätta eller snett upp<it riktade, 
även under 'f-axen anuncla t :J-kanti ga och släta. \ 'egetath·a skottblad 
n äencle i höjd med cle florala skotten eller t .o.m. I ängt ÖYer dessa , hos smä
vux n a exemplar ofta t.o .m. :!-3 gänger sträets höjcl , ( 1-) 1.5-2(-2. 5) mm 
breda, relativt sty,·a med tendens till rännformig hopvikning vid torka. 
\ id pressning ej h opknyckl ade . Q-ax relatiYt sm ä (7-10 mm langa), till 

färgen dels rätt m örkgröna med en Yiss SYag gräaktig anstrykning, dels 
t ämligen klart och ljust gröna , dels mecl dragning ät olivgrönt. Fruktgöm -
men 2. 5- 3.5 mm länga, d ärav spröt et 1, 3- 1, 4 . . ....... Oederi Retz. coll. 

* Strän ± uppä t växande eller utä t ± bägböjda, ofta n agot slaka. ~Iel
lanbladsskivor m att dunkelgröna. De yeget atiY a skottens mest 
näende ± och ofta st arkt Ö\'er axsamlingarna och därmed i viss 

grad försvagande dessas anpart i h abitusbildeiL Oftast :±: utä t böjda 
och utdragna i en :±: bägig , piskl ik sn ärt. Fruktgömmen n ägot 

uppbläst a, m attgröna, ca :! .5- 3.5 nun länga , därav sprötet 1/ 3- 1/ 4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ssp . e uoederi 

** Strän oftast r ä tt uppä t Yäxande och raka (ej slaka). Mellanblads
skivor tämligen reut grön a (ej clragancle i gr;itt). D e vegetativa 

skottens m est n äende p ä sin höjd intill axsamlingarn a och därmed 
ej skymmande dessa, mot spe tseu sm[mingom avsmalnande och icke 
u tdragn a i en framträd ande pisklik snärt. Fruktgömmen rätt starkt 
uppbläst a, av p äfall ancle kla r och ren och ofta ljust grön färgton, 

*** 

ca ( ~. 5-)3-3 . 5(-3.8) mm li nga, clära,· sprötet 1j 5- 1f 4 ...... ... .. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ......... . . ... . ssp . fennica 
Strän r ätt uppät växande och styY a . ~Iellanbl adsskivor svagt dra
gande i grägrönt eller oli ,·grönt . De Yegetativa skotteu m estadels 

icke n äencle upp till axsamlingarna , mestadels t ämligen rät t uppät 
växande och r aka. Fruktgöm men alls ej uppblästa (h elt uppfyllda 
av nöten), som följd ay t ät anhopning k antiga , av samm a färgton 

som bladen, slutligen ofta nästan vitgrft, ca 2- 2.5 mm län ga, d ärav 
sprötet 1 / 3- 1/ 4 ... .. .. . .. ... . . . . ............................... ssp. pulchella 

B. Strä n, b ladskivor och 'f-ax mecl utpräglad grägrön anstrykning, till konsistensen 
relativt h ärda . BladskiYor med rännformigt inbüjda k anter och vid t orka ± träd
likt hoprullade. Fruktgömmen pla tta, icke uppbl :'tst a , sm äningom , avsmal
u ande till kort, rakt spröt. '?-axfjäll med skarpt markerad strä\· udd . . . extensa 



B. Nomenklatur 

Beträffande nomenklaturen i denna skrift mä följande nämnas: 

Nägon historiskt betonad ingäende granskning av de här upptagna for

mernas nomenklatur avses icke. J ag hänvisar i sädant syfte för tiden intill 

1909 närmast till K üKEN1'HALS monumentala verk Cyperaceae-Caricoideae, 1909 

(A. ENGLER: Das Pflanzenreich, 4, 20). F ör flertalet former är den rätta auk

torsbeteckningen upprepat diskuterad och omprövad. I anseende till att här 

närmast avses en orientering i Fennoskandiens flora , synes en hänvisning till 

C. ]. HARTMANS auktoritativa handbok i Skandinaviens flora , uppl. 11 , del I 

av 1879 främst betingad. Denna ger en bild ay kännedomen av Carex-gruppen 
Fulvellae i Norden och greppet pä dess nomenklatur sä längt tillbaka i tiden 

som 80 är, men ä r därtill i mänga st ycken allt ännu ahuell. Det är för mig all

deles särskilt värdefullt att beträffande formernas nomenklatur härtill kunna 

hänvisa till NILS HYLAN'DER, som pä basen av ett ingäende studium av de 

med nomenklaturen inom växtsystematiken sammanhängande problernen 

samten ingäende kännedom av Nordensflora sä sent som 1955 t agit st ällning 

till den nordiska florans nomenklatur i sin Förteckning över Nordens växter, 1. 

Skäl synes även givas att hänvisa till meddelanden och skrifter, som av mig 

avgivits beträffande gruppen Fulvellae. 

J ag finner det slutligen betingat att till belysande av de här upptagna for

mernas karaktä r hänvisa till de förefintliga nordiska exsiccaten och därmed 

även styrka det till grund för formbeskrivningarna föreliggande materialets 

riktiga bestämning. 

Inom gruppen Fulvellae bar ett avsevärt antal former av mer eller mindre 

underordnad valör uppställts. J ag t ar över huvud icke här tällning till dessa 

för sävitt de icke uppställts för eller identifierats även för Fennoskandien. 

Ett sädant ställningstagande skulle i ett flertal fall för denna kriti ka grupp 

förutsätta tillgäng till autentiska och med aY eende ä utveckling tadium och 

konservering vittnesgilla exemplar, vilket icke vi at ig alldeles lätt, särskilt 

för formgruppen C. Oederi- C. tumidicarpa. 
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C. N agra vid karakteristiken av nedan upptagna former 

följda riktlinjer 

39 

Med avseende ä karakteristiken av nedan upptagna former torde med 
hänvisning till det redan s. 12-13 sagda bl. a. följande beaktas: 

Tuvorna hos de olika tuvbildande formerna äro av en viss relativ storleks
ordning. Denna synes mig i anseende till att tuvorna självfaUet även inom 
rarneu för de enskilda formerna, som följd redan av olika älder och växlande 
ständortsförhäUanden, äro av mycket växlande storlek, icke kunna pä annat 
sätt angivas än genom anteckning av maximiantalet av mig för respektive 
arter annoterade strän; detta ger förklaringen till de i texten angivna precisa 
talen. 

Bladbredden är inom ramen för de olika formerna mer eUer mindre väx
lande, men genomsnittsbredden för dessa i större eUer mindre grad specifik. 
I ingen händelse kan den med ord angivas. Det har i anseende härtill synts 
mig betingat att angiva bredden med mätt, om ock uppgiften självfaUet stäl
ler sig vansklig. H ärtiU medverkar att samtliga former ofta, och som det synes 
rent tillfälligt, inom en eUer annan form förete ett eller annat skott med blad 
av en päfaUande bredd. Även finner man tuvor med genomgäende päfaUande 
smala blad, stundom som en uppenbar följd av magrare ständortsförhäUan
den, men ofta även av gätfull orsak. Den för en form verkligt typiska genom
snittsbredden kommer till följd härav att bliva mycket svärpreciserad. J ag 
anger den i millimeter enligt min personliga prövning med de för formen 
typiska variationsgränserna, med upptagande därtill inom parentes även av 
mer extrema gränsvärden, dock ej med beaktande av pätagligen reut till
fälliga fall. 

Även fruktgömmenas storlek (härvid kan det knappast bliva fräga om 
annat än dessas längd) samt sprötenas relativa längd är för de skilda formerna 
rätt specifik. Härvid bör beaktas, att även inom samma ax smärre differen
ser kunna göra sig gällande; de för mätning utvalda fruktgömmena äro med 
hänsyn härtill utvalda frän axens sidor, där största grad av likformighet gär 
sig gällande, ej frän dessas spets eller bas. Sprötens längd kau endast approxi
mativt angivas; dels synes det under alla förhällanden vara vanskligt att fullt 
exakt angiva var sprötet vidtager, dels blir en konsel.rvent prövning i detta 
hänseende i viss grad försvärad genom olika mogenhetsgrad hos fruktgöm
mena. Enligt prövning av de för de skilda formerna funna talen angives dels 
den för vederbörande former funna variationsvidden, vartill inom parentes 
fogas tal av ± undantagskaraktär, dels sprötets ungefärliga relativa längd. 

Enligt ovan angivna principer angives även stränas höjd, axens storlek 
ävensom dessas inbördes avständ. 
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D. Blick pa det utnyttjade museimaterialet 

N agra synpunkter vid materialets bestämning 

Det i museerna föreliggande materialet av Carices Fulvellae är till avsevärd 
del icke av sä hög kvalitet, som denna kritiska gruppskulle förutsätta. Särskilt 
i följande hänseenden äro bristfälligheter att annotera: 

Exemplaren bära i ett flertal fall vittne om att \'ara tagna snarast a\· en 
tillfällighet, utan nödigt beaktande av resp. växtplatsers lokalt växlande för
utsättningar för en representativ utveckling a\- resp. former och över hm·ud 
utan nödigt utnyttjande av förhandenvarande möjligheter till urval. 

Exemplaren äro härtill ej sällan alltför unga med icke till den grad utveck
lade fruktgömmen, att dessas för de särskilda systematiska fo rmerna typi~ ka 
gest alt, bl. a. graden av uppsvällning, kan komma till synes. :\lest att förorda 
är ett utvecklingsstadium nägon vecka innan fruktgömmena begynna visa 
tecken pä att snart falla av. När tendens till bortfallning synes nära före
st äende, föreligger faran att axen vid pressningen eller i varje händelse med 
tiden komma att förlora sina fruktgömmen. Den lämptiga tiden för insamting 
är därmed försutten. 

Exemplaren äro i ett flertal fall alltför hart pressade, med päföljd att 
~-axen förete en ± konturlös massa. Även i övrigt ä r pressningen ofta otill
fredsställande , mest som en följd av bristfälligt ombyte av papperoch därmed 
± förvanskad färg hos bade blad och ~-ax . H ärmed har materialet förlorat en 
säväl för bladskivorna som för fruk-tgömmena :::!:::: specifik karakt är. 

De föreliggande kollektionerna företräda i flertalet fall för de tuvbildande 
formerna blott ± obetydliga och ofullständiga delar av tuvorna. Där, säsom 
ofta, blott ett eller nägra fä axbärande skott föreligga, saknas i regel helt och 
hallet vegetativa skott. Sädana synas ofta säsom obehövliga, skymmande 
eller skrymmande avsiktligt vara bortrensade. :\Ian tycker sig förstä anled
ningen: de göra tuvornas basaldelar ± tjocka och otympliga för herbarieark. 
Detta innebär emellertid ett beklagligt ingrepp, ity att formernas bladkarak
tär även hos gruppen F1{lvellae starkast och mest representativt framträder 
just hos de vegetativa skotten. Dessa vegetativa skott förläna i själva \·erket 
de skilda formerna en icke oväsentlig del av deras systematiska karaktär och 
bidraga därtill i mycket päfallande grad att prägla deras allmänna habitus
bild. Med avseende ä de vegetativa skottbladen säsom sy tematiskt beaktans
värda karaktärer är bl.a. att observera: 

Bladens riktning: + rätt uppväxande och raka (säsom exempelvis mesta
dels hos C. Oederi ssp. fennica), eller ± utät böjda (säsom oftast hos C. Oederi 

ssp. euoederi) . 

Bladens längd i relation till de florala skotten: naende ± högt inemot 
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axsamlingarna , intill dessa eller = och stundom starkt överskj utande de
samma_ 

Bladens bredd och konsistens: = fasta eller tunna, st ändigt plana (säsom 
exempelvis hos C. flava) eller med ränderna ± inrullade eller invikna (säsom 
hos exempelvis C. extensa). Invikningen resp. inrullningen framstär hos fler
talet former snarast som en reaktion vid torka. 

Bladen ± raka och ± langsamt avsmalnande i en ± vass spets (exempel
vis mestadels hos C. Oederi ssp. fennica) eller mot spet sen ± bägböj da och 
därvid ofta utdragna i en :::!:::: yass pisklik snärt (exempelvis hos C. Oederi 
ssp. cuoederi ). 

Hos C. twnidicarpa äro bladen anmärkningsvärt mjuka och ± växelvis 
svagt vridna ät höger och vänster; de bliva p ä grund härav vid pressning 
även ± växelvis snett uppät vikta mot höger och vänster, varav följ er en 
habitus, som päminner om den Yid slarvig pressning av länga och smala mjuka 
blad. Hvr<A).!DER har för denna bladbild föreslagit beteckningen hopknycklad _ 

Bladens färg: ± rent grön eller i växlande skiftningar dragande i grägrönt 
eller svagt i blägrönt. 

:\Ian bör för växter över hm-ud icke räkna med en möjlig bestämning för 
snart sagt vilket äldersstadium som helst, ej heller för exemplar av vilken 
kvalitet och konservering som helst. Kravet pä materialets kvalitet växer 
självfallet med graden av svärighet att finna ett fast grepp pä dess alltid ± 
svärutlästa och svärdefinierade systematiska karaktär. Fiere av arterna inom 
gruppen Fulvellac, och därtill de rikligt uppträdande hybriderna mellan 
varandra närstäende former , st ä ller rätt stora fordringar pä ett bestämnings
arbet e inom gruppen Fulvellae, särskilt inom artgruppen C. fla va - Oederi 
med den sistnämndas underarter (s. 42 - 103 i denna skrift). Ju mer man 
arbetat med denna grupp, dess mera manas man till försiktighet. 

I anseende till det sagda har jag fmmit skäl att beakta följande: 

De botaniska museernas material avser i första hand att vara en exposition 
av och en exponent för form systematikens resultat. Dess objekt äro i sädant 
avseende som beläggexemplar för respektive systematiska formers vidkom
mande av högre eller lägre J..:valitet . 

~1useerna ane vidare att med vittnesgilla beläggexemplar stöda den Yäxt
geografiska forskningens strävan att klarlägga de systematiska form ernas 
utbredning och fördelning. Med avseende ä detta syfte, särskilt där det gäller 
mer utbredda och i samlingarna :::!:::: rikligt företrädda former, blir en bestäm
ning av ett vart föreliggande exemplar pä intet sätt med nödvändighet pä
kallat. Man har därför ej heller skäl att vid en ·granskning av ett material 
känna sig därtill förpliktad , i Yarje fall icke där föreliggande exemplar i ett 
eller annat hänseende icke äro fullt säkert vittnesgilla. Det föreliggande ma-
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terialet är, sädana bestämningar förutan, oftast i nödig grad vä.'<tgeografiskt 
vittnesgillt. 

Det obetingat främsta kravet vid en bestämning är självfallet att den är 
möjligast riktig. Bristfälligt och över huvud otillfredsställande material bör 
reut principiellt lämnas utan kategorisk bestämning. En antydan om i vilken 
riktning bestämningen kan tänkas gä, kan mähända i vissa fall försvara sin 
plats som ledning för materialets placering i samlingarna. 

I anseende till det sagda har jag i en del tvi\·elal.-tiga fall inskränkt mig till 
ett frägetecken (?), i andra till bestämning av typen: Grupp C. fla va - Oederi 

(s . 42 - 103 i denna skrift) , av typen: C. tumidicarpa eller C. Oederi coll. , 
av typen: C. Oederi Retz. coll., eller av typen: narast C. Oederi Retz. ssp. 
pulchella. Anteckningar av dessa typer föreligga fran ett flertal ar i de av mig 
genomgangna samlingarna. Med bestämning a\- typen • narast ... >> har jag 
i en del fall önskat antyda exemplarets i fraga sannolika ystematiska ställ
ning, men med klar reservation beträffande uppfattningens rilrtighet; i andra 
fall kan anteckningen vara gjord rent principiellt i anseende till exemplarets 
bristfälliga beskaffenhet, men utan egentlig tYekan beträffande bestämningen. 
I ett flertal fall har varje bestämning utelämnat i anseende till resp. exemplars 
otillfredsställande karal.'i:är. 

E. Arter jämte former av lägre valör 

Carex flava L. 

Tavla I ; XIXa ; XXIIIa. 

C. flava L. Spec. pl. , ed. 1, 1753, s. 9)5. 

C. J. HARTMANs Handbok i Skandinadens flora, uppl. II, del I , 1879, s. 459. 

HYLAKDER: Förteckning över Xordens växter. I. 1955, s. 33. 

PAL)!GREN: Fuh·ellae-ryhmä i sammelverke t J .-I.A KKO ]ALAS: uuri kas,;kirja I , 1958, 

s. 714 . 

Exsiccat. 

C. fla va L. 
Herbarium normale, fase. 13, n :o 82. {I ~i-1 ~8.) 

Plantae Finlandiae Exsiccatae, n :o 136. ( chedae operis PI. Finl. Exsicc., Fase. I - \"III , 

1906, s. 45.) 

A. PALMGRE::-1: Carices Fulvellae, 1910, n :o lia, b, I , 19. 

Plantae ueciae Ex iccatae, n:o 431. ( hedae operis PI. uec . Exsicc., 1 9 ~6 . s. /4.) 

C. fla va L. f. dispersa Neum. ( ve riges flora ( 190 1), . 696) i PI. Finl. Exsicc., n:o 1095. 

(Schedae operis PI. Finl. Exsicc. , Fase. XXI- XLII, 1933, 193'•, . 2::!.)- Beträffande 

denna fo rm se s. 29, 44. 

H eia växten relativt lju t och li\·ligt grön, som äldre och om pressad med 
en viss dragning ät gult. - Bildar tora, rätt fa ta tuvor av talrika \'ege-
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tativa och florala skott (t.o.m. ett fyrtiotal strän antecknade) . Strdn ca 30-
35( -45) cm höga (i skugga stundom intiU 60 cm, i fjäUtrakter ofta blott 
ca 15-20 cm), upprätta och spänstiga, nedtill trubbigt trekantiga och slät a, 
mot axsamlingen treeggade och strax nedom denna stundom nägot sträva. De 
vegetativa skotten vid basen med tämligen blekt gulbruna lägblad, de florala 
därjämte med kvarsittande bleka fj olärsslidor (de yttersta ofta upprispade 
och svarta). 

M ellanbladsskivor upprätta , platta, t ydligt kölade (de vegetativa skottens 
pä sidan om kölen med ett längsgäende veck), (2.5-)3.5-4.5(-5.5) mm 
breda, raka , mot spetsen strävbräddade och ca 2-3 cm frän denna svagt 
sammandragna till en kort, vass snärt, slaka, vid pressning lätt nägot hop
knycklade och lätt gu1nande, pä de vegetativa skotten mot fruktmognaden 
näende nära intill eller t .o.m. nägot över axsamlingen. Sträblad 1-3(-6), det 
översta med vanligen nedan sträets mitt utgäende 'skiva, som ej sällan när upp 
till axsamlingen eUer t .o.m. över denna, med ca 3-5 cm lang, t ämligen snäv 
slida och i rege! utan krage (undantagsYis med en 1 (- 2) rnm lang, ljus och 
tunn krage). 

~-axens stödblad med skiva av samma typ som sträbladens, hos de(t) nedre 
2.5-4.5 mm, hos det översta hög t 2 mm bred, hos aUa ± längt övernäende 
axsamlingen (det översta t.o.m. 7 cm längt, hos ex. med 3 eUer flere ~-ax 
ofta kortare; det andra t. o.m. 13( - 15) cm , det tredje t.o.m. 17 cm) och mot 
tiden för fruktm ognaden fnin basen mestadels skarpt nedät eUer ± snett 
nedät riktade; det nedersta stödbladet ho ex. med 3 eller flere ~-ax med 
O. s( - 3) cm lang slida, de övre utan eller med högst 2 mm lang, snäv sädan, 
i rege! utan krage. 

~-axen vanligen (2-)3 (mycket ällan 1 eller 4-5), snett uppät riktade, 
oskaftade eller med blott nägra mm längt , i stödbladens slida inneslutet skaft, 
med undantag för det neder ta i regel tätt ställda (med det nästöversta pressat 
in pä basen eller mot sidan av n:o 1, stundom t .o.m. intiU &-axets mitt, och 
n:o 3 blott intill 1-2 cm avläg nat frän n:o 2). undantagsvis yttermera ett 
fri täende ~-ax utgäende fr n det över ta mellanbladets veck och med intill 
1.6(-5) cm 1 ngt, delvis fritt kaft. amtliga 2-ax ca 10 - 15(- 17) mmlänga 
oc.h ca 13 mm breda, (klotrunda -) ovalt rundade - brett äggformiga (stund
om kort cylindri ka), mängblommiga och täta med vid frul.'i:mognaden ät 
alla haU (upp t dock vagast) utpärrade fmktgömmen; dessa med 2 tämligen 
starkt framträdande sidonerver amt därtill väl pä övre som undre sidan 
med ca 3-4 vagare nerver, om unga av bladen relativt ljust gröna färg , 
som mogna gula och glän ande, om,·änt äggformiga, vagt uppblästa, upp
ifrän n got plattade, pä mitten bredast och härifran i regel tämligen starl,.,'i: 
nedät böjda och I ngt ovan nöten pe mäningom hopdragna till ett längt, 
plattat, ylli!,.,'i:, trävbräddat, vagt nedät ril,.,'i:at och mot spetsen ofta lutli-
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gen uppat böjt, tydligt men grunt tväkluvet spröt. Fruktgömmen (4.:. - )5-6 
(- 6. 7) mm langa, därav sprötet 40-50 °o - - Q-axjjiil/ naende intill sprötets 
bas, pa mognat material föga framträdande, smalt äggrunda, upptill avsmal
nande till en oftast nagot avtrubbad spets utan udd, gulbruna (- ljust bruna) 
med grön rygg, tämligen fasta (fastare än hos C. lepidocarpa och C. Oederi), 

utan eller nagon gang med nästan omärklig hinnkant. 

0 -axet i rege! oskaftateller med kort, intill1. 5( -2.5) cm längtskaft, 2- 2.:;cm 
langt , smalt cylindriskt - svagt klubbli1..'i. , ljusbrunt - brunt. 

En atminstone som fullt utbildad lätt igenkännlig, relativt storYuxen och 
yppig art av päfallande enhetlig, relativt ljust grön färgton med starkt iögonen
fallande breda, platta och tämligen mjuka, upprätta mellanbladsskivor samt 
langa, breda, axsamlingen vida övernaende, ,-id axmognaden ofta t fran basen 
skarpt nedböjda stödbladsskivor, ävensom mest 2-3 stora, typiskt starJ...-t 
närmade, vid mognaden gulnande ~-ax samt oskaftat eUer kortskaftat 0 -ax. 
För arten specifika äro de starkt utdragna fruktgömmena med dessas langa 
bägböjda syllika spröt, vilka förläna ~-axen en markant taggig kontur. 

Anmärkningsvärt enhetlig och blott föga paYerkad ay standorten, som i 
stort sett blott utövar inflytande pa de Yegetati,-a delarnas storlek, icke pa 
~-axens storlek och utbildning i övrigt, sälunda bl. a. icke pa sprötenas längd. 
I fjälltrakter pa högre nivaer mer lagvuxen, men bladen ofta exceptionellt 
(intill 5 mm) breda och ~-axen (oftast blott 1-2) päfallande stora och ofta 
tätt anslutna till varandra. 

Det förtjänar nämnas att arten (exempeh·is i Kuu amo) kan uppträda 
med avsevärt smalare (ej mer än 2 - 2.5 mm breda) blad än normalt; sadana 
smalbladiga ex. uppträda jämte ex. ay normal gestalt och pä ätmin tone till 

synes fullt likartad standort. 

Starkt iögonenfallande ä r en typ (ofta be tämd om ß dispersa Neum .) med 
-+- langt (1-3.5 cm) atskilda ~-a.x: och i harmoni härmed ..L langskaftat 

( l -3 cm) J--ax. Sadana ex. föreligga i samliDgar ofta bestämda om C. lepido

carpa , uppenbarligen just pa grund av det ± kaftade ü-a.xet och de längt 
atskilda ~-axen . Denna typ är tämligen sparsamt företrädd och i varje fall 
oftast för handen jämte den normala typen, ätmin tone med av eende ä -axen 
inbördes ställning och skaftets längd ho 0 -a.x:et t.o .m. företrädd i amma tuva 
som denna. Den kan lokalt uppträda tarkt dominerande med de anförda 
karaJ...-tärerna ± starkt utpräglade; förekom ten ynes icke vara tändorts- eUer 
geografiskt betingad. 

NEU~A::--< uppställer i » wriges flora• 1 1, . 96 för C.flava tvenne typer: 
>>Typen, a congesta Neunu amt •ß dispersa Seum. t. Förden förra ange : tblad 
ljusgröna, breda; J--a.'l: o kaftadt, med '.-5 däromkring hopade -axt. För 
den senare (ß dispersa ): »..)-ax kaftadt ; !;?-a.'l: 1-3, kilda , men ofta t n ende 
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hvarandra>> samt därtill >>hyls- och sträblad kortare , mörkare gröna>>. Det 
kunde tänkas, att Neuman med sin ß dispersa äsyftat ovan berörda typ av 
C. flava, men de sist citerade kännetecknen stämma ej för denna, men väl för 
C. lepidocarpa. I själva verket bar 2 autentiska exemplar av Neumaus C. flava 
ß dispersa i Herb. Lund visat sig tillhöra C.lepidocarpa. Det synes därför san
nolih att Neumaus C. flava ß dispersa baserar sig pä material av C. lepido
carpa, Yilket han felbest ämt till arten. Se s. 29. 

Eilda r sterila och kraftiga , lätt iögonenfallande hybrider med C.lepidocarpa 
(även var. turgida) , C. jemtlandica (även Yar. kainuensis), C. Bergrothii , C. K o
tilaiui, C. tumidicarpa, C. Oeden· ssp. euoederi, ssp. fennica, ssp. pulchella samt 
C. hostiana (även var. eckeroeensis). Av samtliga dessa bar beläggexemplar 
av mig insamlats. H ybridbildning bar synts mig vanlig, där C. fla va och den 
ena eller andra av ovan uppräknade arter uppträda tillsammans. Härom vittnar 
även rikligt material i museerna. Beträffande hybrider med C. Oederi ssp. 
Pulehe/la och ssp. fennica se närmare s. 129, 127. 

Främst pä kärr och myrar (även gungflyn), och här gärna även bland 
± riklig träd- och buskYäxt, men icke pä stark-t vattendränha ständorter. 
Härtill även pä frisk ängsmark och i lövängar samt stundom i lundar. Även i 
fjälltrakter upp till den subalpina och alpina regionen . Kalkgynnad. 

I F in 1 an d rätt ojämnt utbredd med ::!:::: riklig förekernst bl.a. i Al, Ik . 
Ta, Tb, Sb, Kb, Ok, Ob, K . H ärtill i Kol, Kon, Kton, Kpor. Saknas i stort 
sett (eller mycket sparsam) i Bottniska Yikens kustland, i Kpoc, Kk samt pä 

Kola halvön (fränsett Lim , Lps, Lt). 

I Sv er i g e i stort sett ÖYer hela landet, allmänt utbredd frän Närke och 
Södermanland till .:\Iedelpad och J ämtland. Härifnin normt mähända nägot 
sparsam mare; insamlad frän samtliga nordsvenska landskap. I Värmland 
främst i landskapets norra del. Sparsammare fran Östergötland, Söderman
land och ärke söderut med nästan total avsaknad i Blekinge, Kalmar län 

och pä Gotland. Pä Gotland först funneu i Boge vid Vikers pä tvä ställen 
(E. TH. FRIES: Iägra gotländska vä::o..-tlokaler. - SY. Bot. Tidskr. 14, 1920, 
s. 344.) . 

I X o r g e allmän önr hela landet upp till nordligaste Finnmark; därifran 
med spridd förekernst till Finlands gräns. 

C. flam L. var. gaspensis Fern. 

Carex flava var. gas prnsis Fernald , Rhodora , 1906, s. :!00 . 

F ER.'\ALD har som sp. gaspensis frän Gaspe-halvön i Kanada uppställt 
en i utpräglad gestalt starH markant typ med intill 5.1 mm utdragna smala, 
föga uppsvällda (icke fullt utbildade? ), i länga raka pröt successivt över-
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gaende fruktgömmen. Nagon systematisk form föreligger uppenbarligen icke 

utan snarast en missbildning. 
Frän Fennoskandien föreligger exemplar av fullt enahanda typ fran Da

lama och Jämtland, fran Kl, Kb, Ok, Ks, Kol, Kon. Den är bär för banden 

jämte normal t yp. Saväl fullt normala ~-ax som sädana av »gaspensis>>-typ 

kunna uppträda i samma tuva. Vad som betingar »gaspensis-typem aterstar 

att utreda. Märkligt är att denna typ i Fennoskandien tyckes förete en rätt 

distinkt geografisk förekomst, som synes i viss grad sammanfalla med före

komsten för C. femtlandica. 

Märkligt är, att en liknande »gaspensis-typ~ för ~-a_\:en även uppträder bos 

C. lepidocarpa (Amerika), C. femtlandica samt C. Oederi ssp. pulchella. 

Av typen gaspensis Fernald bar jag bl. a. sett autentiskt amerikanskt 

material fran nedan upptagna lokaler: 

Province of Quebec, Bonaventure Country. C. flava L. \'ar. gaspet~sis Fernald, n.var., 

Cool gravelly wooded banks, between Balde and the Baie des Chaleurs, Bouaveuture River, 

]. F. Collins, M. L. Fernald, A. S. Pease, August 5, 6, 8, 190 ' .. :'>Ius. Botan. Stockholm. -

(Fruktgömmen 5.7 mm .) 

Flora of Western Newfoundland. - ilurian Region between Bay St. George and 

Bay of Islands. N:o 288?.- Carex f/ava L . var. gaspensis Fernald. \ 'ery abundant. Gra\·eUy 

beach of Harry 's River. ).f. L. Fernald and \'. ::-.!. Wiegand, Augu t I , 1910. :'>Ius. Botan. 

Stockholm.- (Fruktgömmeu 5.2-5.7 mm.) 

Yttermera hänvisas till följande kollektion: 

Plantes de l'ile D 'Anticosti n:o 24.980 . Carex flava L. var. gaspmsis Fernald. - Riviere 

Ia Loutre; le long de Ia riviere, Fr. ).Iarie- \ ' ictorin et Rolland-Germain, 4 aoüt 1926. 

C. flava L. var. brevirostris amuelsson 

I Naturhistoriska Riksmuseet föreligger 3 ark av en märklig typ frän 

>>Angermanland, Längseie prästgärd, älvstrandt, tagna av G T)."XAR AmJELS

so~ 21. 8. 1926 och av honom betecknade om C. flava L. var. &revirostris. Pä 

ett senare inlämnat ark bar amuel on antec.knat tclr fla vella \ . Krecz. &. 

Frän samma lokal och dag föreligger av amuel on 1 ark med bestämnin

gen >>C. flava L . v. ad brevirostremt. Detta ark bar jag redan 1932 betecknat 

som C. flava. 

Beträffande exemplaren »var. IJretoiroslrist bar jag 26. . 1932 antecknat: 

>>I bändelse normal, är detta en mycket märklig form t, en uppfattning som 

jag ännu vidgär. 

Yttermera föreligger frän lokalen 1 ark tC. /Lava L. v. IJreviroslris x 
pulchella Lönnr.». Ar 1936 bar jaa för detta ark antecknat tC. flava L. X 

Oederi Ebrb. s. lat. annol.il.'i: ingär tfntlcheUat typt . amuelssons bestämning 

synes rildig. I hybriden ingär uppenbarligen dennes tv. IJrevirostris• amt 

snarast även C. Oederi p. pulchella. 



FLORA FE::\::\ICA II 47 

Beträffande ovan upptagna former skriver SAMUELSSOX s . 131 i >>Växt
lokaler frän Angermanland ocb Asele Lappmark» (Sv. Bot. Tidskr. 1927, 
Bd. 21, H. 2.): 

tC. flava. Ramsele: Älgmyran; Junsele: Kränge. - Asele: Forsnäset; Dorotea: Ava

träsk, Bredsele, Län gsele . Pa alla dessa ställen i typisk gestalt. \'id Längsele1 : prästgärds
viken anträffades dessutom en märklig form med särdeles kortsprötade fruktgömmen 

jämte övergängsformer till huvudarten. Den Ö\'erensstämmer i detta hänseende mera med 
C. Oederi än med C. flava. I önigt visade den inga av \·ikelser gentemot den senare arten, 

om icke genom nägot senare fruktmognad. ~Ied C. pulche/la bildade den en rikligt före
kommande hybrid med alldeles felslagen fruktsättning. Dä jag i herbarier sett liknande 

kortsprötiga {Iava-former även frän ett par andra ställen i Korrland, är det mycket möj

ligt, att de representera en nor<llig ras, som hittills ej bli\·it tillräckligt beaktad.• 

Till detta uttalande synes mig följande vara att tillägga: 
Dels synes mig Samuelssons >>fom1 med särdeles kortsprötade fruktgöm

men» (alltsä bans form >>C. flava L. var. brevirostris>> i Naturrust. Riksmuseet) 
icke med avseende ä nämnda karaktär mera överensstämma med C. Oederi 
än med C. flava. Dels kan jag icke finna, att formen i övrigt icke skulle visa 
nägra avvikelser gentemot C. flava, >>Om icke genom nägot senare frukt
mognad>>. Till ett flertal sädana avvikelser bänvisas nedan; dessa mä sedan 
vara av mer ellermindre sjuklig natureUer icke. 

Dä Samuelsson under bänvisning till att ban >>i berbarier sett liknande 
kortsprötiga fla va-former frän ett par andra ställen i Norrland>> finner det 
>>mycket möjligt, att de representera en nordlig ras, som ruttills ej blivit till
räckligt beaktad>>, fär jag anteckna, att jag icke i nägon museisamling fun
nit nägon liknande form. 

För Samuelssons exemplar »C. flava L. v. brevirostris>> synes följande dels 
för desamma närmast utmärkande, dels frän typisk C. flava avvikande: 

trdn t.o.m. 42 cm böga, ungefär som bos typisk C. flava. Mellanblad till 
färgen och även i övrigt som bos denna, kanske dock nägot kortare; de vege
tativa skottens näende nägot över stammens mitt, t.o.m. 3.s mm breda. 

CJ!-axen med avseende ä inbördes läge som bos typisk C. flava, men mindre, 
ca 10(-12) mm länga ocb (-10) mm breda (av samma storlek bos det som 
»V. ad brevirostrem» betecknade exemplaret}, ocb tätare amt som följd av de 
päfallande korta spröten med mindre taggiga konturer (verka mer rundade 
än bos typisk form). Fruktgömmen mer uppsvällda ocb kortare än bos typisk 
C. flava med päfallande korta , raka, str~" ovan nöten rätt starkt nedböjda 
spröt, som yngre a\' en egendomlig ljus, matt, nästan vitgrön färgton, senare 
bleka med nästan försvunnen grön skiftning. Fruktgömmen 3.5 - 4.5 mm 
länga, därav sprötet 20-33 ° 0 (bo typisk C. flava mest 5-6 mm , resp. 

1 Hänned avses Lingsele i Angermanland, icke Längseie i Asele Lappmark (förfat
tams anmärkning). 
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40-50 %). 
liga. 

Axfjä!Jen korta, bleka och pä pressat material knappast syn-

0 -axet päfallande kort (10-13 mm), Yilket äYen är fallet med de som 

>>Y. ad brevirostrerm> betecknade exemplaren. 
I anseende till 'j>-axens knappast fullt normalt och som det synes kanske 

sj ukligt utbildade gestalt synes det icke möjligt att pä basen av det förelig

gande materialet taga ställning till SA~rELS oxs form. 

C. flava-former 

I. Yästerbotten: Degerfors 

Frim V äs t erbot t e n : Degerfors, Lillsele, har jägmibtartn STEX XORDEXSTA~! 

tillstä llt mig ett 25. I. 1958 insamlat sparsamt m:tteri al a\· en märklig, snamst till C. /Iava 

ansluten spädvuxen form. Förekomsten inskränkte sig till nägot tiotal exemplar, växande 

jämte C. flava p ä en för deuna tjäulig ständort. Frän p:herkan a\· otjänlig ständort tordc 

saluuda kunna fränses. 
För nu ifrägavarande form torde följande kunna annoteras: 

De florala skottens höjd 1 0-2~.5 cm. 

1'.1 e!lanblad blott ( 1.8-) 2-2.7 mm breda, platta, tämligen ljust gröna av den för 

C. flava utmärkancle färgtoncn. 
<;: -ax ( 1-)2(-3), blott ; - 9.5 mm länga oclt 6.5- mm breda, runelade - kort cy· 

linclriska, relativt luckra i jämförelse med C. flams. Frukfuöiiiii/Cil ej a\· C. flat>as ljusa , 

som äldre ± gulgröna färgton utan mer clragande i oli,·grönt - grägrönt - vitgrönt , 

avse\·ärt mindre än hos C.flava menmed relati,·t mer framträdande spröt (3 .2-3.5(-'•)mm 

länga, därav sprötena 41- 56 ~0 ), mer plötsligt sammanclragna till sprötet än hos C. jiava, 

med 2 relativt svaga sidonerver (relativt S\·agare än hos C. flat·a) och i önigt blott föga 

framträdande späcl nen·atur. Fruktgömmenas basaldel ,-id jämförelse med C. flat·a 

päfallande svag, i tvärsnitt tämligen rund , icke tillplattad ( om hos C. flava). Spröten 

päfallande raka och späda. - Axjjäll relati\'t föga framträdande, näende pä sin höjd mot 

sprötets bas, tämligen smala och föga täckande, bruna med grönt mittparti, stundom 

mot spetsen med ett mycket smalt hinnbräm. 

o·ax ca 8-12 mm lä nga, oskaftade eller med 5(-15) mm längt skaft. 

Till denna form hör uppenbarligen ä\·en en s\·ag kollektion frän följande, nära intill 

belägna lokal: »Lycksele Lappmark, ä kronoparken Bocken pä norra sidan Urne äh· Yid 

en bäck, 25. 7. 1958, :.\Iats Sonesson ochSten Xordenst am•. ~Ied avseende ft fruktgömmen a 

fullt Ö\·erensstämmande med formen o\·an (uppmä tt längd 3.3 mm, dära\· sprötet 1.5 rum 

(= 45 % )). 
För den händelse o,·an beskri,·na typ befinnes konstant pä lokalerna o\·an (sä myckct 

mer om nya lokaler tillkomma), kunde kanske en benämning •irnwiroslriso som systema· 

tisk form vara moth·e rad. Se tillägg s. 163. 

II. Jämtlaud: Odensala 

Fr n J ä m t I an d: Oden ala, kalkkärr bar dr L.\RS F.\GER TRÖ:\1 18. ;. 1946 insam

lat t\·enne tuvor a\· en anmärknings,·ärd, a,· honom som en obekant form betecknad typ 

med anslutning närmast till C. fla!'a . Formen fram tod dock tarkt fr:in den pä ständorten 

företrüdda och typiskt utbildade C. jlava. 

För denna form torde följande antecknas: 
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S trdn blott 12- 19 cm höga (den större tuvan med 1::! axbärande strän). 

-""lellanblad ~-2. 8 unu breda, ruörkare gröna än hos C. flat·a, de vegetativa skottens 
n ilende intill elle r t.o.m. ö\·er de florala skotten. Stödblad riktade snett nedät. 

~-ax { 1 -)~{-3), n ägot tätare än h os C. flava . Fruktgömmen tämligeu rätt utä t rik
tade (ej säsom hos C. fla va ± starkt nedät riktade), icke av C. flavas ljust gröna (som 
äldre gulgröna färgton ), utan ruer gäende i oli,·grönt eller grägrönt, 4.2-5 mm länga, 

därav sprötet 33-48 ~~ - Fruktgömmet till sin basala del i t\·ärsnitt runt och klent, ej 
uppifrfm tilltryckt som hos C. f/a va, dess spröt s \·agare bägböjt än hos C. flava, klent . 
Axfjä/lnäende intill sprötets b as eller t.o .m. n ägot högre, relativt smala och spetsiga med 

rätt starkt framträdande grönt mittparti samt ett d ärtill anstutet smalt men till färgen 
skarpt kontrasterande brunt r andparti. )!ed sina skarpt markerade färger förläna frukt

gömruena och axfjällen i samverkau t;?-axen en markant präge!. 
,J-axet blott ca 8-12 mm längt, utan eller med intill t._; mm längt skaft. 
Till ovan näumda form synes en av FAGERSTRÖ)! 18. /. 191.6 i J ämtland, pä Frösön 

invid Ostersund, p ä södra stranden av Andsjön insamlad rätt stor tm·a ansluta sig. Antat 

florala skott 15 av höjd 16-21 cm. 
För den h ändelse ovan uppmärksammadc typ komruer att visa sig konstant p ä loka

lerna ovan , och sä mycket mer om den befinnes förekomrna ä\·eu p ä andra lokaler, tordc 

den böra upptagas som eu systematisk form. Beträffande dennas systematiska ställniug 
och valör t orde det vara r:idligast att nu icke uttala sig. 

III. Ostrobottnia kajanensis 

Fra u 0 s t r ob o t t n i a k a j an e n s i s : tRistijärd, üva, guu1,rfly vid Siltapurot 
har dr L .\RS FAGERSTRÖ)! 15. i . 1954 insamlat cn a \· honom märklig befnnnen typ. Endast 
I tuva med 6 florala skott förekom bland rikligt uppträdande C. flava. 

Utmärkande för typen är : 
Korta , blott 1.8-2 .1 nw1 breda, relativt st y va mellanblad (de vegetati,·a skottcus 

näende blott till sträets mitt). Xedersta stödbladrt rikta t uppät- snett uppät , icke som 
hos C. flava ± utprägla t nedät eller snett nedät, ,;!kct sannolikt stär i samband därmed, 

att det nedersta skaftade ~-axct vid mognandet icke kommer att utöva n ägot tryck pä 
stödbladet. 

~-axm n ägot utdragna , ca 10 mm läuga och /.a-8 mm breda, t ämligen cylindriska, 
glesa (glesare ä n hos C.flava och samtliga till deuna anslutna arter); det nedersta ofta 

kort {iutill 6 mm) skaftat. Fruktgömmen ljusbruua säsom ock deras fjäll, ca 4.4 mm länga, 
därav sprötet ca 6 ~ %. detta smalt, bägböjt och starkt framträdande. 

Förden h ändelse denua typ kommer att visa sig föret rädd i ett större autal exemplar , 
hclst även p ä annan lokal än den nu ifr :iga,·arande, torde den böra upptagas som en syste
matisk form i anslutning till C. flava. 

C. lepidocarpa Tausch 

Tavla II; XIX b ; X...XIII b, c. 

C.iepidocarpa T auschi Flora XVII , 183'o, s. 1;9. 

C. lipsimsis Peterm. i Flora Lipsiensis, I 838, s . 58 . 

C. flat'a L. ß lepidocarpa (Tausch i Flora, a rg. I;) i C. J . HART~!A:'>s Handbok i Skandi
n anens flora, uppl. 11 , del I , 1879, s . 459. 

C. lepidocarpa Tausch : 

L . ~I. XEt: ~JA:'> : Sveriges flora, 190 1, s. 69f.. 
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C. A. M. LD!DMAN: Svensk fanerogamflora, 19 18, s. 143; uppl. 2, 1926, s. '152. 
HYLANDER: Förteckning över Nordens växte r . 1. 1955, s. 34. 

PALMGREN: Fulvellae-ryhmä i sammelverket ].\AKKO ]ALAS: Suuri kasvikirja I , 

195 8, s . 716. 

PALMGREX: N ägra nya former inom Carex-gruppen Fuh·ellae Fr., 1958, s. 13. (Soc . 

Scient . F ennica: Commenta tiones Biologicae XX, 3.) 

Exsiccat. 
C. flava L. ß lepidocarpa T auschi H erb. normale, f. 10, N :o 69. ( 1843.) 

C . lepidocarpa Tausch *septentrioaalis P almgr. hos A. PAL~fGREN: Carices Fulvellae , 

19'10, n :o 1- 13, 1.2-51. - Förteckning till innehället i detta exsiccat ingär under be

teckningen Carices Fulvellae Fries i Meddelanden af Soc. F . Fl. Fenn. 44, 19 18, s. 2'1 9 
- 222 . 

C. lepidocarpa Tausch i Plantae Sueciae Exsiccat ae, n :o 429. (Schedae operis Pl. 

Suec. exsicc., 1946, s. 74 .) 

I mitt exsiccat Carices Fulvellae Fr. av 1910 upptog jag material av C. 1~

pidocarpa fran Al<Jud (n:o 1- 13) samt fran Gotland (n:o 42-51) som ssp. 
septentrionalis. Den i Fennoskandien och i Danmark uppträdande typen 
syntes rnig skild fran den mellaneuropeiska, vid vilken namnet C. lepido
carpa Tausch var bundet. Denna uppfattning har jag friingatt. Om en skild 
fennoskandisk underart kan det knappast vara fraga (se s. 18, 33). 

Eildar ± stora och rätt fasta tuvor av vegetativa skott och ± t alrika 
(t.o .m. ett 30-tal antecknade) , sällan ensamma stran; dessa (10-)25-30 
(-50) cm höga, upprätta, späda men hiirda och elastiska, nedtill trubbkan
tiga och släta, mot axsamlingen vasst treeggade och oftast sträva. Samtliga 
skott vid basen med vitbruna-gulbruna (nagon gang ± vinröda) lagblad, de 
florala därtill med lika färgade fjolarsslidor. 

Mellanbladsskivor piifallande korta, upprätta (de vegetativa skottens van
ligen blott nilende till ca 1/ 3 - 1/ 2 av striiets längd, strabladens oftast föga fram
trädande, blott ca 3-6 cm langa), platta (- svagt rännforrniga), med hos 
skottbladen tydlig men hos strabladen mycket svag köl, blott ca (1.5-) 
2- 2. 5( -3) mm breda, styva, strävbräddade, vid pressning ej eller blott föga 
hopknycklade, ett par cm fran spetsen hopdragna till en kort vass snärt, rent 
och mörkt gröna (även efter pressning); strablad sällan flere än 3, det överstas 
skiva vanligen utgaende nedom striiets rnitt (sällan högre och da stundom 
nilende axsamlingen), med intill 2.5(-5.o) cm lang slida och tydlig, 1-2 
( -3) mm lang, triangulär eller rundad, ljus, upptill ofta ± brun krage. 

<jl-axens stödblad utan eller nästan utan slida eller det nedersta med kort, 
intill i.s cm lang, snäv sadan och med smal, utspärrad - snett nedat riktad 
(vid fruktmognaden dock stundom uppat riktad) skiva, som hos det nedre 
stödbladet (hos e..'{. med 2 <jl-ax) kan bli intill 5 cm läng och na till (mycket 
sällan över) d'-axets spets, men hos det övre vanligen är ungefär av <jl-axet 
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längd eller t.o.m. kan saknas (där blott 1 '?-ax finnes , nar stödbladet högst 
till mitten av d'-axet, ofta blott nagot över 'f-axet självt). 

Cf-ax (1 - )2, mera sällan 3, mer upprätta än hos C.flava, pa tydligt (van
ligen 1.5- 3.5 cm längt) avstand frän varandra (det nedersta hos ex. med 3 '?-ax 
ofta ända till 8 cm lägre än det mellersta), utan eller särskilt de(t) nedre med 
tydligt, O.s-2( - 5) cm längt skaft; till formen rundat och kort ovala eller + 
kort cylindriska , 8- 15 (vanligen 10- '1-3) mm länga (hos nödvuxna ex. , 
liksom ofta det översta hos treaxiga ex. , nästan klotrunda) , mängblommiga 
och mycket fasta. Fruktgömmen tätt packade, nedom axets toppdel vanligen 
± regelbundet radierande (d.v.s. vid axets mitt riktade rakt utät, rnot dess 
bas allt starkare nedät), brett omvänt äggformiga, rätt starkt uppblasta men 
uppifrän tämligen tydligt plattade; mörkt ärt- eller olivgröna, vid mognaden 
dragande i brons eller kopparbrunt eller mindre ofta glänsande mörkgula, med 
2 tämligen kraftiga sidonerver samt därtill säväl pä övre som undre sidan med 
ca 3- 4 svagare nerver, frän mitten nedböjda och tämligen tvärt hopdragna 
till ett i kanten svagt strävbräddat relativt kort, i spetsen tydligt men grunt 
tväkluvet spröt, detta först svagt men tydligt nedät riktat och därpä ofta mot 
spetsen äter svagt bägformigt uppät svängt. Fruktgömmen 3. 7- 4. 1( - 5. 1) mm 
länga, därav sprötet (27 - )32- 38( -40) ~ ~ -

'?-axffäll näende intill sprötets bas, trubbiga, ± mörkt (gulaktigt) bruna 
med grön rygg och vanligen skarpt markerad, ± bred vit hinnkant (varigenom 
yngre ~-ax fa en för denna art karakteristisk brokighet), slutligen nästan helt 
dolda av fruktgömmena. 

d'-ax normalt med tydligt, vanligen 1- 3(- 4) cm längt, fint men fast , 
ofta av det upprätta 'f-axet ± snett utät tryckt skaft (hos ex. med 3 '?-ax är 
det översta dock ofta starkt närmat d'-axet och ± reducerat), som ungt 
klubblikt, senare ± smalt spolformigt. 

Ej sällan är c3'-axet fullständigt ombildat till '?-ax, varvid !j2-axen vanligen 
äro fiere än normalt, bildande en jämn , oavbruten, uppät tätnande samling. 

Mycket karakteristisk och stilfull. Lägre och spädare än C. flava och 
C. femtlandica. Mellanbladen avsevärt kortare och smalare än hos den förra 
och av päfallande mörkare färgton. Starkt präglad av de späda, över de läga, 
mörkgröna bladtuvorna längt utskjutande sträna och de mot dessa kontraste
rande, relativt massiva och tunga '?-a.'l:en. Till habitusbilden bidrager ytter
mera, att '?-axens stödblad äro päfallande korta samt att 'f-axen mestadels 
äro blott 1- 2 (sällan 3) samt, där de äro 2 eller fiere, ± starkt ätskilda; i har
rnoni härmed framstär d'-axets i rege! länga skaft. Rätt specifik är vidare 
!i2-axens i ärt- eller olivgrönt, vid axmognaden i koppar- eller bronsgult dra
gande färg, deras som en följd av de mycket tätt anhopade, rätt starkt plat
tade och breda, vid pressning nedböjda fru1..1:gömmenas fasta konsistens 
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(fastare än hos C. flava, C. jemtlandica , C. Oederi coll. och C. tumidicarpa), 

vilken yttermera blir pointerad genom de korta , typiskt ± paralleilt nedät 
riktade och relativt svagt framträdande spröten, varrned för 'f-axen följer en 
päfallande mindre taggig kontur än för C. flava och även för C. jemtlandica. 

Med <;>-axfjällens oftast mörka färgton och starkt framträdande vita hinnkant 
följer för de ännu icke fullt mognade 'f-axen en mer framträdande färgskift
ning än för C. flava och i viss grad även för C. jemtlandica. 

Närmast 1ik och närmast besläktad med C. iemtlandica (se denna art). 
Smä ex. frän torr mark har ofta tagits för C. Oederi coll. Rätt vanlig är en fel
bestämning till C. flava X Oederi och än vanligare en bestämning av nämnda 
hybrid som C. lepidocarpa (snarast föranledd av det hos denna hybrid ofta 
nägot skaftade c3'-axet samt de oftast nägot ätskilda 'f-axen) . \ anlig är en för
växling även med C. tumidicarpa , närmast orsakad a,- det även hos sist
nämnda art ofta skaftade c3'-axet och de nägot ätskilda 'f-axen (se C. tumidi
carpa) . En mindre förklarlig förväxling finner man stundom rued C. hostiana , 
snarast orsakad av de bägge arternas korta stödblad , de atskilda <;"l -axen samt 
kanske dessas ± upprätta ställning. 

C. lepidocarpa företer, närmast med avseende ä <;> -axen, en nägot Yä.'l:lande 
karaktär. Som mest extrem fram!jtar en i lVIellaneuropa uppträdande typ med 
tämligen starkt i olivgrönt dragande, täta, ± cylindriska <;>-ax med jäm
förelsevis svagt uppblasta , i päfallande grad nedät böjda fruk-tgömmen med 

relativt langa spröt. 

Starkt kalkbunden. Främst pä myrar och-gungflyn men även i kärr, dock 
ej pa starkt vattendränkt mark, samt t.o.m. pä frisk ängsmark, pä Aland 
även i friska lövängar. Pä Gotland även pä bleke vid träsk. Vid tilltagande 
torka starkt avtagande i ymnighet och storlek, i sistnämnda hänseende ej 
blott till de vegetativa delarna utan i anmärkningsvärd grad även med av

seende ä <;> -axens storlek och kara1..-tär. 
C. lepidocarpa företer i Sverige en i stort sett fran käne mot norr (intill 

Jämtland) avtagande frekvens, med förekomsten inskränkt till kalkhaltiga 
tral.-ter. Som en följd av den härav betingade, mer eller mindre disjunha 
utbredningen inom omrädet synes en del j_ lokala raser eller typer hava 

utformats. 
Mest typisk och om den mellaneuropeiska typen starkt paminnande är 

arten i Skäne. Den är här ofta högvuxen med mycket spänstiga strän och ofta 
± cylindriska, täta ~-a:s: med i päfallande grad nedät böjda fruldgömmen av 
starkt i olivgrönt dragande färg och jämförelsevi langa spröt. <;"l-axen mest 
blott 1-2. 

Längre mot norr, bl.a. i Söderrnanland och -ppland, ä om ocksä i Norge 
samt i Finland pä Aland, bliva 2-axen oftast kortare och mindre t äta med mer 
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uppblasta (uppifran svagare plattade) och mindre starkt nedböjda fruktgöm
men med kortare och mindre starkt nedat riktade spröt; ~-axens kontur pa 
grund härav mer t aggig. 

P a Gotland uppträder, jämt e en typ som erinrar om den skanska, bl. a . en 
t yp med kortsprötade , starkt uppsvällda fruktgömmen och knappt eller föga 
synliga axfjäll; denna t yp visar likheter med den nedan beskrivna var. turgida. 

I Jämtlancl i stort sett päminnande om den mellansvenska typen. En 
anmärkningsvärcl t yp uppträcler i Offerdal (Kläppen) . Typen är här mycket 
storväxt (med bl.a. päfallande? langa mellanbladsskivor), men kanske relativt 
svagt tuvacl, med osedvanligt stora (t.o.m. 17 X 13 mm), mycket täta Q-ax 
och starJ..."t uppblästa fruktgömmen (och som följd därav knappt alls eller föga 
framträdande axfjäll) mecl osedvanligt starkt nedat riktacle spröt. ~-axen i 
regel blott 1-2, i senare fallet päfallande starkt ätskilda (t.o .m. 5-6 cm). 
d'-axet anmärkningsvärt langskaitat (t.o.m. 5 cm ). Typen mecl avseende a 
nu nämnda karaktärer sannolikt i varje händelse ± paverkad av den starkt 
vattenclränkta, källrika lokalen; vid vägen till Alsen uppträder arten pa mindre 
extrem ständort i en till den ovan berörda typen ansluten gestalt, men mindre 
extrem med bl.a. mer framträdande fj äll. Det bör observeras att t ypen Yisar 
anslutning till förekomster i Tröndelag. 

Exemplaren fran Kläppen mycket starkt paminnande om exemplar fran 
New Brunswick (H erb. Gray, N:o 5492, Flora of New Brunswick, Gloucester 
county, s.n. C. flm •a var. elatior Schlecht). 

I Danmark av en om skanskt och mellaneuropeiskt material paminnande 
typ. 

I Norge mest av mellansvensk typ; en del förekomster i Tröndelag med 
anslutning till ovan nämnda typ fran Offerdal. I Sör-Tröndelag, Malvik 
herred: Övre Jervan uppträder atminstone upp till ca 200m höjd över havet 
en anmärkningsvärd form med 1- 2 märkligt glesa, korta , ljusa ~-ax och päfal
lande langa spröt . 

I Finland inskränld till Aland och här närmast tilllandskapets västligaste 
socken Eckerö; ansinter sig här till den mellansvenska t ypen. 

I Lettland och Estland i en om den sydsvenska och den danska t ypen pa
minnande form. 

Eildar sterila hybrider med C. flal•a, C. Bergrothii, C. Oederi ssp. euoederi 

och ssp. jennica samt C. lzostiana (även var. eckeroeensis) . Beläggexemplar av 
dessa med undantag för C. lepidocarpa X Bergrothii, av mig insamlade. För 
hybrid med C. Oederi ssp. fenuica har jag blott funnit belägg fran 1 lokal 
(s . 135), där man icke torde hava att räkna även med ssp. euoederi. -
C. lepidocarpa och C. jemtlandica hava icke av rnig anträffats i sä nära 
grannskap till varandra, att betingel er för hybridisering förelegat. C. lepido

carpa och C. tumidicarpa torde blott undantagsvis till lokalen sammanfalla. 
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Av sannolik: hybrid C. lepidocarpa var. ütrgida x tumidicarpa föreligger 
nagra individer fran lokalen i Jomala by pa Aland (se . 56, 138). 

I F in 1 an d blott pa ett tiotal lokaler pa Aland i västra delen av land
skapets västligaste socken Eckerö; pa grund av uppodling här rätt starkt 
decimerad. Var. turgida härtill pa trenne lokaler i västra delen av Fasta Aland 
(se s. 55). 

I S v e r i g e med vidsträckt utbredning i Skäne och pa Gotland. Vidare 
flere eller färre, mest fran varandra ± isolerade lokaler i Halland, Väster
götland, Östergötland, Närke, Värmland, Södermanland, Uppland, Väst
manland, Gästrikland, Hälsingland samt nägra enstaka lokaler i Jämtland . 
Enstaka lokaler i Blekinge och pa Öland. 

I No r g e enstaka lokaler vid syd- och västi.'llsten intill trakten av 
Trondheim. Härifrän flerstädes spridda förekomster vid kusten upp till Troms. 

C. lepidocarpa Tausch var. turgida Palmgr. et Florstr. 

Tavla III; XIX c, d; XXIII d, e. 

C. lepidocarpa Tauseil *septentrionalis Palmgr. Yar. turgida Palmgr. et Florstr.: 
Exsiccatet A. PALMGRE:<: Carices Fulvellae, 1910, n:o 14- 16. - Förteckning ö\·cr 

innehälle t i detta exsiccat ingär under beteckningen Carices Pulvellae Fries i :\Ieddelan

den af Soc. F . Fl. Fenn., 4'•. 19 18 , s. 219-222. 

C. lepidocarpa Tausch var. turgida Palmgr. et Florstr. : 

Plantae Finlandiae Exsiccatae, n:o 51,1 - 542. (Schedae operis PI. Finl. Exsicc. , Fase . 

IX-XX, 1916, s. 37.) 
HYLA~ER: Förteckning över Nordens växter. 1. 1955, s. 34 . 

PALMGREN: Fulvellae-ryhmä i sammeh·erket J .UKKO ]ALAS: Suuri kasvikirja I, 1958, 

s. 716. 

PALMGREN: Nägra nya former inom Carex-gruppen Fnlvellae Fr. , 1958, s. 14- 15. 

(Soc. Scient. Fennica: Commentationes Bio!. XX. 3.) - Här ingär latinsk diagnos. 

I typisk gestalt starkt markerad, närmast genom starl-t uppblästa, till 
varandra tätt slutna, särskilt mot den helt sl'"Yfllda basen blekt gröna (nästan 
vitgröna). nästan rätt utat eller blott svagt nedat riktade fruktgömmen 
(ungefär av huvudartens längd) med ral-t, vid pre ning pä de plana sidorna 
rätt in i fruktgömmena tryckt spröt (av kanske obetydligt mindre relativ längd 
än hos huvudarten). ~-axen pa grund av nämnda karaktärer av en säregen kom
pakt, kotteliknande, relativt ljusgrön habitus, i regel kortare, ofta nästan 
klotrunda (i spetsen och vid basen ofta tärnligen n·ärt avhuggna) och (i anklang 
till de exceptionellt uppsvällda fruJ...-tgömmena) mer fäblommiga än hos huvud
arten. ~-ax mest 2 (sällan blott 1 eller fiere), i regel mer närmade än hos huvud
arten (normalt avstand = nedre ~-axets längd); 0'-axets kaft i harmoni här
med kortare (som följd härav kommer träets spets att verka än mer tyngd 
än hos huvudarten). Pa grund av fruJ...-tgömmenas starka uppbla thet kornma 
axfjällen pa mogmit material knappt till synes, varför de bleka fruk.'i:gömmena 
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färgeffekt tämligen oförsyagad gör sig gällande. Jämförelsevis ofta ett mel

lanblad langt ovan straets mitt, ej sällan nära intill ~-axen, med ofta intill 

5 cm hl.ng slida. Stödblad kanske nagot mindre framträdande än hos huvud

arten. ~-axen till storlek som hos huvudarten, 10-15 mm langa, 7- 10 mm 

breda. 
Anmärkningsvärt är att fruktgömmena blott i relativt liten utsträckning 

vid mognaden tyckas förlora sin vitgröna färg; där ett gulnande sker blir färg

tonen blott sällan en dragning i kopparbrunt eller brons, säsom hos huvud

arten (men dock mörkare än hos C. flava). - Hos ex. fran loc. dass. (Aland: 

Jomala by) fälla axen sina fru"tgömmen i varje fall senare än hos huvud

arten; hos ex. fran J omala: Västansunda är detta icke i samma grad fallet. 

Imin skrift: )>Carex jemtlandica, en ny Carex-art. (Preliminärt meddelande.)» 

i Memoranda Soc. F. Fl. Fenn., 13, 193 , s. 126-128, har jag uttalat den 

tanken, att nu ifragavarande form vore att föra till C. iemtlandica och icke, 

säsom jag tidigare gjort gällande, till C. lepidocarpa. Denna uppfattning rät

tas härmed. Det kan icke rada nagon tvekan beträffande formens nära anslut

ning till C. lepidocarpa. 

Anträffad i myrmark, i kalkkärr och pa gungfly ävensom i lundartad löv

skog i anslutning till myr. Som huvudformen kalkbunden. 

Av mig insamlad fran 3 lokaler pä Aland: 2 i J omala (J omala by och 

Västansunda) och 1 i Hammarland socken. 

I J omala by fann j ag formen 190 i stor ymnighet och i vackert u tvecklad 

gestalt i lövskog samt pa en rätt torr myr strax intill denna. Den torde här 

numera (och sedan 1919) ätminstone i huvudsak vara utgangen pä grund av 

den stora utdik.ningen ar 1909 av sumpmarkerna mellan Ingby och Jomala by 

och därav betingad genomgripande förändring av tidigare radande ständorts

förhällanden i trakten . Lokalen ligger strax N om landsvägen Ingby-Jomala 

by. Härtill anträffades yttermera nägra exemplar i lövskog i grannskapet. 

Närmast intill denna lokal och i samma socken ansluter sig en förekamst i 

kalkkärr inom Västansunda byomräde, av m.ig anträffad 1933. Förekomsten 

här mycket riklig, vilket fallet även var vid m.itt senaste besök 1957. Formen 

är mindre extrem och mer lägvuxen än inom lövskogen i J omala by. Beträf

fande denna lokal hänvisas till m.in hemställan om ätgärder för dess skyddande: 

Hemställan 27. aug. 1955 av prof. Alvar Palmgren till Alands Landskapssty

relse om fredande av en kalkmyr i J o m a 1 a : Västansunda (Memoranda 

oc. F. Fl. Fenn. 32, 1957, . 1 2-1 4). 

Redan 1920 hade formen av mig anträffats sparsam i Västansunda, i kärr 

i skogskant narr om byn och, sävitt jag minnes rätt, nägra hundra meter 

västerut fni.n det ovan avsedda kalkkärret. Formen har här icke senare av 

mig eftersökts; pä grund av kulturpäverkan av trakten torde man fä räkna 

med möjligheten att nu ifragavarande förekamst gatt förlorad. 
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Eu tredje lokal är vat gungfly i Hammarland: Hellesby, i trakten aY det 
numera nästan helt igenvuxna Karträsk, strax intill landsvägen Torp 
Hellesby. Förekorosten är här mycket sparsam. Typen kanske mindre extrem 
än pa de tvenne ovan nämnda lokalerna (exemplaren äro vagare) , men torde 
dock vara att föra till nu ifragavarande form turgida . 

Till nu nämnda lokaler kan pä basen av exemplar i H~IF möjligen fogas 
yttermera tvenne i Jomala socken. Föreliggande form insamlades här som 
C. Oederi redan 1886 av WALTER LACREX. I HMF föreligger 2 ark: 

Jomala, Jomala by 27 juli 1886, Walter Lauren, .n. C. Oederi H offm. 
Jomala, Ingby 30 juni 1886, Walter Lauren, s.n. C. Oederi (Ehrh.) H offm . 
Laurens exemplar fran Jomala by har av mig 1910 betecknats som )>C. ltJ-

pidocarpa Tausch *septentrionalis m. var. turgida Palmgr. et Florstu. - För 
kollektionen frän Ingby har 1910 för 3 individer antecknats »uppenbarligen 
ung C. lepidocarpa f. turgida nu, för öniga 3 individer med tillägget )>möj ligen 
med inblandning av C. flava)>. 

Det synes rätt sannolikt att Laurens exemplar a\· är 1 6 frän ] omala by 
insamlats inom eller nära intill omrädet för min kollek-tion a,- är 1908. Beträf
fande Laurens exemplar fran Ingby (grannby till Jomala by) synes det med 
beaktande av naturförhällandena i Ingby rätt annolik.-t, att fyndplatsen 
här legat i mer ellermindre nära anslutning till fyndplatsen i Jomala by. 

Laurens exemplar i HMF har 1894 uppmärksammats a,- A. 0. KIHL:U.-\X 
(senare KAIRAMO), som för desamma antecknat: »Är ingen vanlig C. Oederi . 

Liknar mer C. fla va X Oederi men har fullt utbildade frukter och fröm. 
Om den äländska var. turgida päminnande typer uppträda äYen i Sverige, 

främst pa Gotland (se s. 53). De här uppträdande typema synas dock icke 
vara att sammanföra med den aländska (spröten bl. a. mer nedät riktade). 
Detsamma gäller en kollekt frän Smäland, Ögge torp, Rommelsjö, kuggig 
kärräng vid gölen, 10. 8 . 1919, K. Johansson. 

Bildar sterila hybrider med C. flava, C. tumidicarpa och C. Oederi ssp. 
euoederi samt C. hostiana. Beläggexemplar hära\' aY mig in amlade. - Hybri
den med C. flava uppträdde 1908 rikligt och i yppiga tuvor pa den 0\·an om
nämnda lokalen i lövskog i Jomala by. Här anträffade även nägra exemplar 
av hybrid med C. tumidicarpa. Hybrid med C. hostiana har jag edan 1920 
funnit i tiotals tu vor pä lokalen i ] omala: \"ästan unda. 

Ohekant form i anslutning till C. flaya och när täende former 

I Naturhistoriska Riksmuseet 
anmärkningsvärda kollel.-tioner: 

tockholm föreligger följande tnnne 

tAngermanland: Täsjö s:u, Hoting D. 9. 8. 1 92~. \'aleutin Xorliud.• - :! ark. Pd dt:t 

eua arket med blyerts anteckuiug pä etiketteu •C. Orderi Ehrh. forma?t samt med blyert · 
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pa sjäh·a arket ay okäud haud C. lcpidocarpa. Det andra arket företer, skymd av etiket
ten, anteckningcn C. Oederi Ehrh. forma . P:i bägge arken finnes, utö,·er ett kon formt 

material av en llittills okänd typ, 1 syag indiYid C. flava. 

»Lule L ., Kvikkjokks förs. , Tj~\motis, Yiitäng Yid Tj:lmotisjaure, -;. H. l '.l'tti, Sten 
Selander.>) ::llaterialet saknar bestämning. Det omfattar ~ indi\·ider, den ena a,- okänd 

typ, den andra en rätt normal , men s\·ag C. jla ;·a. 

~Iateria let fr:'m Angermanland räknar sammanlagt 8 individer av en högst 
anmärknings,·ärd typ, som det synes utan piltaglig anslutning till nilgon hit
tills känd form. 

Jag antecknar för denna: 
Strän intill 21t cm höga. 

De vegetativa skottens blad nilende intill '?-axsamlingen samt t.o .m. 
nägot däröYer. intill 2.; mm breda; de florala skottens mest intill 2.~ mm 
breda. 

c;!-ax (1-)2(-3), de tvenne översta tätt intill \·arandra, 10 mm länga och 
7-8 mm breda, täta , med fr~'i:gömmena i axets nedre del nedböjda. Fru!?t
gömmena (säväl matade som svagt matade föreligga) icke uppsYällda, blel-..1: 
gröna, smilningom övergäende i sprötet , 3-3.z mm länga, därav sprötet 
33-38 ° 0 . • ·\xfjällen relativt smala och ofta nilende in pä Spi"Ötet. 

r:S-axet blott ca 10 mm längt (häri överensstämmande med de tvenne 
exemplaren a\' C. flava), utan eUer med blott intill 5 mm längt skaft. 

~Ied materialet frän Angermanland synes den okända typen (1 individ) 
i SELAXDERs material frän Lule Lappmark sammangä. r:S -axet hos den före
liggande individen är dock 15 mmlängt, längre än hos e..>;:emplaren frän Anger
manland, och ä\"en dess skaft längre (7 mm). Bladfärgen är densamma som 
hos det pä arket liggande exemplaret av C. flm.•a. 

Pa basen av det nu föreliggande knappa materialet synes ett ställnings
tagande till dess systematiska natur icke möjligt. Det synes icke otänkbart, 
att en hittills obekant form av rätt hög systematisk valör föreligger. Den 
törsta habituella likheten synes materialet förete med C. lepidocarpa; frän 

denna dock i flere avseenden an·ikande, bl.a. ge110m a\·se,·ärt längre mellan
och stödblad samt tätt ställda .=:-ax och kortskattat :)-ax. 

C. jemtlandica Palmgr. 

'1\n·la I\"; XIX t:; XXIII i. 

C. ltptclc•(arpa Tausch •",ptentrionalzs Palmgr. f. j.;;utlandica i exsiccatet A. P .\1.)1-

GREx: Carices Fuh·ellae, 1910, n:o 52-5-t.- Förteckning till innehället i detta exsiccat 

ingär under beteckningeu Carices Fuh·ellae Fries i :\Ieddelauden af Soc. F. Fl. Fenn ., \ '•, 
1918, s. ~19-222. 
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c. lepidocarpa Tausch ssp. jemtlandica Palmgr. hos c . . -\. :\L L[:-;D~[AX: s,·ensk fanero

gamflora, 2 uppl. , 1926, s. 153 (redaktionen min). 
C. jemtlandica Palmgr. 
::lied latinsk diagnos hos PALMGREN: 9Carex jemtlandica, en ny Carex-art. (Preliminärt 

meddelande.)>> i Memoranda Soc. F. FL Fenn. 13 (1936-1938}, s. 12 6. 

HYLANDER: Förteckning över Skandina\"iens Yäxter. 1. 1955, s. 3 •._ 

PALMGREN: Fulvellae-ryhmä i sammeh·erket ]AAKKO J ,u,As: Suuri kasvikirja I . 

1958, s. ?'19-72 1. 

PALMGREN: Nägra nya former inom Carex-gruppeu Fuh·ellae Fr., 1958, s. 11. (Soc . 

Scient. Fennica: Commentationes Biologicae :S:X, 3.) 
E.;siccat: 
Se ovan stycke 1. 
C. jemtlandica Palmgr. : 
Plantae Finlandiae Exsiccatae, n :o 1852. (Schedae operis PL Finl. Exsicc ., Fase. X-'\:1 

- XLII, 1933, 1944, s. 228.) 

Plantae Sueciae Exsiccatae, n:o 430. (Schedae operis PI. Suec . Exsicc., 1946 , s. ?!o.) 

Obs! Plantae Finlandiae Exsiccatae upptar som n:o 185 1 C. jemtlalldica Palmgr. Eti
ketten Iyder: >>Ostrobottnia Kajanensis, par. Suomussalmi, Ruhtinaansalmi, in palude 
Rytisuo. 10. Iul. 193 7, leg. 0. K yyhkynen. * Det här insamlade materialet bar i min skrift 
Nägra n ya former inom Carex-gruppen Fuh·ellae Fr., 1958, s . 13 betecknats som var . 
ka.inuensis Palmgr. under C. jemtlandica; se s. 64. 

Närmast besläktad med C. lepidocarpa, men mera högvuxen och robust . 
Bildar täta och t ämligen fasta tuvor av upprätta men ofta vid basen nägot 

bägböjda vegetativa skott och ca (20 - )40( -50) cm höga, fasta och elastiska, 
särskilt upptill tydligt (men ej som hos C. lepidocarpa skarpt) trekantiga, även 
närmast axsamlingen släta strän (intill 87 antecknade). 

Skottens basaldel päfallande kraftig med relativt länga blekt halmgula 
(- nästan vita) lägblad och (pä florala skott) fjolärsslidor. M ellanbladsskivor 

päfallande länga (de vegetativa skottens vanligen näende över sträets "mitt 
och ej sällan upp till <;2 -axsamlingen) och i motsats till förhällandet hos C. le

pidocarpa starkt framträdande i habitusbilden, mörkgröna, platta, svagt 
kölade, ca 2. s-3.s mm breda, fasta och styva, ofta (särskilt fjolärets kvar
stäende döda skivor) nägot bägböjda, vid pressning ej hopknycklade, men 
vid torka med benägenhet för hopvikning, ca 2-3 cm frän spetsen hopdragna 
till en ofta ± böjd, vass snärt. Sträblad 3( -6), det översta med t .o.m. 3-4 
( -8) cm lang, nägot glänsande slida men i regel utan krage, mer framträ
dande än hos C. lepidocarpa, det överstas skiva i regel utgäende ovan sträets 
rnitt (ofta ± nära axsamlingen) och dä näende upp mot eller t.o.m . över 

d'-axets spets. 
<;2-axens stödblad av mellanbladens typ med kort (ca 2. s-4.s(- 7) cm lang) 

slida och päfallande lang skiva, som när ± längt ÖYer <;2-axsamlingen (det 
översta ofta näende över d'-axet, n:o 2 t.o.m. 7.s-15 cm, n:o 3 t.o.m . 15 cm 
längt) , men vid axmognaden böjes snett nedät , utan krage eller de(t ) nedersta 
med kort sädan. 
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~-ax 2( - 3), mycket sällan 1, oskaftade - kortskaftade, nägot utstaende 
(ungefär som hos C. flava), vanligen nagot (men ej päfallande) atskilda (n:o 2 
naende inpa eller t.o.m. förbi n:o 1 men ofta även intill 1 cm avlägset, n:o 3 
naende förbi n:o 2 mot basen av n:o 1, men även intill 2 cm avlägset, stundom 
t.o.m . langt atskilt i översta mellanbladets veck; stundom samtliga 3 ~-ax 
packade), relativt stora, ca (8 - )13 - 15 mm langa, klotrunda- rundat ovala 
eller äggformiga, tämligen täta med flertalet fruktgönunen utat riktade men 
ej sällan (särskilt pa magra ex.) mer stjärnformiga med fruktgömmena utspär
rade i alla riktningar och da med päfallande taggig kontur. 

Fruktgömmen som unga tämligen lj ust (vattnigt) gröna, vid mognadeu 
gulaktiga (ej tydligt bronsbruna som hos C. lepidocarpa), smalare, mindre 
uppblasta och tillika mindre plattade än hos denna, mot det tämligen raka 
(eller mot spetsen svagt uppat svängda) sprötet svagt nedböjda, med 2 täm
ligen kraftiga sidonerver samt därtill saväl pa övre som undre sidan med 
ca 3-4 svagare nerver. Fruktgömmen (3.7 - )4 - 5(- 5.3) mm langa, därav 
sprötet (25 - )30 - 35( - 42) 0~ . 

~-axfjäll tydligt synliga mellan fruktgömmena, naende till sprötets bas, 
i regel tämligen ljust gulbruna och endast svagt hinnkantade (stundom dock 
mörkare med bredare hinnkant), mer framträdande än hos C. lepidocarpa. 

~-ax intill 3 cm langt, oskaftat eller i regel pa relativt kort (vanligen 
1- 1.s cm langt) skaft. 

Kan, ehuru närmast besläktad med C. lepidocarpa, i frodiga ex. habi
tuellt erinra om C. flava genom sin kraftiga Yäxt och särskilt genom mellan
bladens och framförallt stödbladens i jämförelse med C. lepidocarpa päfal
lande langa skivor samt de relativt nära anhopade ~-axen, dessas storlek, form 
och ställning (och stundom även färg). Den skiljs dock lätt fran denna art 
genom avsevärt smalare, tjockare, styvare och mörkare bladskivor samt genom 
bredare, mer uppblasta fruktgömmen med kortare och rakare och mer tvärt 
avsatta spröt. 

FranC. lepidocarpa främst skild genom grövre och trindare, upptill mindre 
karpt trekantiga, även närmast axsamlingen släta strän, som vanligen bära 

flera (3 - 6) mellanblad, varav 1 vanligen i straets övre hälft (ofta nära ne
dersta ~-axet), vidare genom fastare och längre, vid torka gärna ± hopvikta, 
i en pafallande lang, mot spetsen ofta ± böjd snärt utdragna mellanblads- och 
stödbladsskivor (de senare vanligen ungefär dubbelt sä langa som hos C. le

pidocarpa), yttermera avvikande genom större, rundare eller mer äggformiga 
och tätare ställda ~-ax (ofta 3 mot 1- 2 hos C. lepidocarpa) samt fruktgömme
nas form och färg; dessa relativt färre och mindre tätt packade än hos C. lepido

carpa, som unga av päfallande ljusare (vattnigt) grön färg (icke ärt- eller oliv
grön), vid mognaden av ljusare, mer i gult dragande färgton (ungefär som hos 
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C. jlava, utan den bronsbruna tonen hos C. lepidocarpa), mindre uppblasta 
och samtidigt mindre starkt plattade och därför smalare, med mindre starh 

nedböjda och rakare spröt ( <j?-axens kontur som följd hära\· mer taggig, hos 
korta ~-ax egendomligt stjämformig). Pa grw1d av fruktgömmenas byggnad 
kommaspröten vid pressning icke, säsom hos C. lepidocarpa , pä de plana ytorna 
att brytas nedat, utan gömmena i deras helhet att riktas uppät eller vinkelrätt 
ät sidorna eller (mindre ofta) nedat. Axfjäll med sngare hinnkant. d'-axet 
kortare skaftat eUer oskaftat, översta sträbladet oftast utan krage, dess led 
mer framträdande än hos C. lepidocarpa, ofta med päfallande glans. 

Av intresse är att arten i Jämtland av mig anträffats 19. 7. 1925 pä samma 
myr (Ollsta, Häggenas, l\TE om Öjsjön) som C. lepidocarpa , endast nagra 
hundra meter fran denna . 

I stort sett tämligen enhetlig inom sitt förekomstomräde i Fennoskandien 

och därtill i Estland pa Öse!, därifran 4 lokaler äro förf . bekanta. Habituella 
olikheter synas främst betingade av olika grad av fuktighet . Följande na~ot 

avvikande och knappast av standorten betingade typer t orde observeras: 

Vid Nissinjärvi i Kuusamo uppträder en typ med tätare 2-ax med mer 

uppblasta fmktgömmen och kortare spröt än hos ovan beskrivna typ, som i 
övrigt synes vara utmärkande även för förekomsten i Kuusamo. <;>-axen pa 

grund av nämnda karaktärer av en i viss grad kottelik prägel. Till denna habi
tuellt paminnande om C. lepidocarpa var. turgida, men skild bl.a . genom avse
värt längre stödblad samt nagot färre och större, mer utat riktade (sasom hos 
C. jemtlandica) och i mindre grad nedat böjda frul-.'i:gömmen; dessa även till 
färgen tydligt avvikande fran den för C. lepidocarpa var. turaida utmärkande 
färgtonen och väl anslutna till typisk C. jemtlandica. Till habitus i övrigt 
samt till bladen anstuten till typisk C. jemtlandica. 

Pa Gotland uppträder en sman1xen Carex-form , om snarast synes ansluta 
sig till smavuxen C. iemtlandica (i annat fall till den närstäende och pä Got

land allmänt utbredda C. lepidocarpa), men snarast som en + differentierad 
systematisk form. Insamlad framförallt i Othems socken, bl.a. pä träskhed 
(pä bleke) i trakten av p rästgarden samt pä källrik staudort samt i myr strax 
intill denna; härtill fran nägra spridda lokaler (Kräklingbo, mellan Torsburgen 
och Herragärdsklint, Tofta , \ -änge). Denna gotländska typ päminner starkt 
om, som det synes, nödvuxna, snarast pä utdikad eller annar torrare lokal 

vuxna exemplar a\· C. jemtlandica frä n Jämtland; även starkt likartade 
exemplar föreligga frän torrare lokaler i :Kuusamo. ~Ied den gotländska typen, 
som det synes, överensstämmande ex. finnas in amlade frän Västergötland 
(Varnhem: stranden av sjön Kusen , 27. 6. 191 , Gunnar Erdtman s.n. C.lepido

carpa) och fran torra lokaler pä Ösel. 
Nu ifragavarande typ är sä pa s avYikande frän äväl C. iemtlandica som 
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C. lepidocarpa, att skäl synes föreligga att upptaga densamma som en särskild 
form (varietet?) under namnet Gotlandiae. Ses. 62. 

En anmärkningsvärd form, snarast med karaktär av C. jemtlandica meu 
mycket spädare och även i övrigt avvikande, finnes insamlad fran 2 lokaler i 
Ostrobottnia kajanensis (Suomussalmi och Hyrynsalmi). I anseende till att 

materialet (visserligen ett mycket rikt och därtill fran trenne ar) finnes blott 
fran tvenne lokaler, ställer jag mig tillsvidare avvaktande beträffande dess 
systematiska karaktär. Jag upptager den s. 64 som var. hainuensis. 

I Schweiz (Kt. Graubünden: Ober-Engadin, Samaden, auf den Inn-Allu
vionen samt Zürich, Katzensee am Seeufer) har Gu:--1::-\AR SA::IIUELSSO::-\ 1921 
insamlat och som C. femtlandica betecknat en form, som starkt paminner 

om exemplar fra n Jämtland, exempelvis fran >> Östersund, Rannaskärn> 13. 8 . 
1928 samt >>Üdensala i kalkkärn> 16. 8 . 1932, Th. Lange (Herb. A. Palmgren). 
Tidigare insamlad av J . . :\'Io:-<TELL (Kt. Graubünden: Bergün, alpsluttning 

(c. 1700 m). Snarast föreligger en systematiskt föga skild typ av C. femt 

landica . 

C. jemtlandica uppträder i regel pa fuktig eller \·at kärr- och myrmark i 
kalkhaltiga trakter samt pa bleke vid yattensamlingar, salunda i stort sett pa 
st ändorter av samma natur som för C. lepidocarpa, men som det synes gärna 

v ätare. Kalkbunden. 
Artens främsta utbredningsomrade är J ä m t 1 an d s siluromräde med 

koncentration här och flerstädes riklig förekomst i närmare eller fjärmare 
anslutning till Storsjön , västligast anträffad vid Storlien. I övrigt flerstädes 
inom siluromrädet i trakten av Siljan i Dalarna. H ärtill sparsamt i Härje

dalen samt nägra enstaka förekomster i :\1:edelpad. Beträffande förekomst pä 
Gotland se ovan. 

I J o r g e sparsam i Hedemarks fylke: Drevsjö, Lillebo, kalkkärr (leg. 
G. Samuelsson 1922) . En möjligen hithörande form insamlad i Nordlands 

amt: Saltdalen (Junkerdalsuren, Junkersdal, 1916, R. E. Fridtz). 

I F i n 1 a n d i typisk gestalt flerstädes i Kuusamo. Härtill en enstaka 

förekomst öster om riksgränsen i K arelia onegensis. 
Utom Fennoskandien i yacker gestalt i Es t I a n d pä nägra spridda 

lokaler pa Ösel (se s. 60) . 

Beträffande förekomst i Sc hw eiz se 0\·an. 
Den starkt disjunkta förekomsten med centrum i Jämtland samt ± langt 

aylägsna utlöpare i H ärjedalen och Dalarna (samt yttermera i avvikande 
typer i Uppland?, Västergötland och pä Gotland) ävensom i Norge i Hede
marks fylke, i Finland i Kuusamo samt i Fjärr-Karelen i Karelia onegensis 
ävensom i Ostbaltikum pa Ösel är anmärkningsvärd . Dä härtill yttermera 
kom mer fö rekomsten , om ock i en, som synes nagot aYvikande form, i Schweiz, 
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synes den tanken icke avlägsen, att arten representerar en ruderdomlig typ, 

som i Fennoskandien möjligen överlevat istiden pa icke nedi ade omraden i 

anslutning till de nu existerande förekomstplatserna i verige, Norge och Fin

land eller i ett tidigt skede av landisens smältning invandrat fran öster över 

Ryska Karelen. Fran sadana icke nedisade omraden i kandinavien eller fran 

en invandring över Ryska Karelen kan en fortsatt sekundär spridning tänkas 

hava utgatt. 

Eildar sterila hybrider med C.flava , C. Oederi ssp.je1111ica amt C. hostiana. 

Hybriderna med C. flava och C. hostiana syna allmänt vara för hauden där 

arterna sammanträffa . Beläggexemplar a,· bybriderna med C. Oeden· ssp. 

fennica och C. hostiana av förf. insamlade. 

C. jemtlandica Palmgr. var. Gotlandiae Palmgr. 

Tavla V; XX a; XXIII g. 

C. jemtlandica Palmgr. ,-ar. Got/andiac Palmgr.: PADIGRE~: :\ :'lgra uya iormer inom 

Carex-gruppen Fulvellae Fr. (Soc. Scient. Fennica: Commentatione Biologicae XX. :l, 

I 958, s. I 2.) - Här ingär latinsk diagnos samt a\·bildning. 

Beträffande denna s. 60 uppmärksammade typ torde följande presenta

tion vara motiverad: 

Vid jämförelse med C. femtlmzdica och äYen C. lepidocarpa snuhuxen och späd, oftast 

säsom dessa tuYad. Strdn intill 25 cm höga och päiallande späda (hos C. femtlandica 

(20-)40(-50) cm, hos C. lepidocarpa (1 0-)2 5- 50 (- 60) cm). 

Mellanbladsskivor platta, ca L 5-2(-2.s) mm breda (hos C. jemtlandica 

2.5-3.5 mm) , mest tämligen fasta och styva, vid torka med kanterna lätt 

rännformigt inrullade, ± starkt utät bägböjda, mot sin pets sammandragna 

till en iögonenfallande, ofta ± böjd snärt, de vegetativa kottens avsevärt 

kortare än hos c. jemtlandica, me t naende blott intill straets mitt, sällan intill 

axsamlingen. Strdblad mest föga framträdande, det över ta ällan utgäende 

ovan straets mitt, blott i undantag fall med föga framträdande krage. 

~-axens stödblad av mellanbladens typ, kortare och i habitusbilden avsevärt 

mindre framträdande än hos C. jemtlandica (men längre än hos C. lepidocarpa), 

det nedersta naende nägot över d'-axets spets, ällan med halva in längd. 

~-ax mest 1-2 (hos C. jemtlandica 2(-3)), i fall av 2 a.'\: det nedre mest 

näende intill det övre (salunda i allmänhet nägot tätare tällda än ho C. jemt

landica), 9-10 mm länga och (7-) - 10 mm breda (ho C. jemtlandica mest 

13-15 cm langa). mindre täta än hos C. jemlla11dica och i mycket päfallande 

grad mindre täta än hos C. lepidocarpa. Fruktuömmen riktade ± utät -

svagt nedät eUer, och oftast, _J_ stjärnlikt utspärrade ät alla häll (hos C. jeml

landica ~-axen klotrunda - rundat ovala eller äggformiga, tämligen täta med 
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flertalet fruktgömmen utat riktade, men ej sällan (särskilt hos magra exemplar) 
mer stj ärnformiga). 

Fruktgörnmen (3.s- )4-4.s mm langa, därav det mestadels raka sprötet 
26-43 % (hos C. femtlandica (3. 7-)4-5( -5. 1) mm langa, därav sprötet 
(25-)30-35(-40) %), tämligen mörkt gröna (hos C. jemtlandica som unga 
tämligen ljust (vattnigt) gröna, vid mognandet gulaktiga). 

~-axfiäll ± mörkbruna med smal vit hinnkant (hos C. jemtlandica mest 
ljust gulbruna och endast svagt hinnkantade). 

0'-ax med blott intill O.s-1 cm langt skaft (hos C. jemtlandica i rege! 
1- i.s cm langt). 

Formen insamlades av mig för första gangen vid en exkursion i Othews 
socken 1!!. 6. 1910 jämte fil.dr KARL ]OlB.xssox. Lokalen var ,>träskhed,> (pa 
bleke) söder om kyrkan. Förutom min insamling föreligger exemplar fran 
denna lokal och denna dag av Johansson s.n. C. Oederi (Ehrh.) Hoffm. i 
Naturlllstoriska Riksmuseet i Stockholm samt i Herbarium Upsaliensis. Vid 
en senare exkursion 25. 6. 19'10 i Othem jämte dr ]OHAxssox samt telegraf
kommissarien, senare fil.dr honoris causa T. H. LA.'\GE insamlades formen 
yttermera vid ,>prästgardskällorna•> strax intill prästgarden. Som staudort 
antecknades ,>sand vid källdrag,>. Materialet fran nämnda lokaler är av samma 
typ, nagot robustare fran den förra och rätt spänstiga fran densenare. Exempla
ren fran >>träskhedem synas paverkade av senare pa sommarn rätt torr standort. 

Det insamlade materialet betecknades aY mig som C. lepidocarpa f. Nagon 
som helst anknytning till C. Oederi kunde jag icke finna. Ar 1918 har jag an
tecknat: ,>Starkt avvikande frän den gotländska typen , men däremot mycket 
överensstämmande med exemplar frän Jämtland i mitt herbarium (In prato 
paludoso ad pagum Trusta insulae orderö Jemtlandiae julio 1907. Fl. Behm 
s.n. C.flava x Oederi) samt härtill lik f. J emtlandica,>, en uppfattning som 
1933 bekräftades med anteckningen C. lepidocarpa *jemtlandica. 

Den 22 och 24 juni 1936 besöktes Othems prästgardskällor anyo, varvid 
ett mycket rikligt material insamlades. Beklagligt nog var utvecklingssta
diet nagot för tidigt, med över huvud ej matade fruktgömmen. Det inrym
mer saväl typisk C. lepidocarpa som den ovan som *jemtlandica betecknade 
typen av ar 1910 samt därtill svärbestämda exemplar (hybrider? ). C. jemt

landica-typen representerades nu av vegetativt kraftigare och mer bred
bladiga exemplar än ar 1910, sannolikt som en följd av en fuktigare sommar 
än nämnda är. Den omständigheten, att ~-axen ännu icke voro fullt matade, 
försvarar i nagon män med avseende ä ~-axen en jämförelse med exemplaren 
frän sommaren 1910; typen är dock densamma. I varje händelse giver den 
omständigheten, att säväl C. fe mtlandica-typen som typisk C. lepidocarpa 

uppträda pä lokalen, vid handen att det beträffande den förra icke kan vara 
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fräga om nägon ständortsbetingad typ av C. lepidocarpa. I sädan riktning 

Yittnar även den omständigheten, att den sistnämnda pä Gotland i typisk och 

homogen gestalt uppträder pä ett flertal och därtill högst olika typer av stand

ort. I samma riktning som lokalen )>prästgardskällorna)> vittnar även en myr 

(24. 6. 1936) nagot hundratal meter N Oll dessa: 
Ute i denna, för övrigt rätt vata myr uppträdde rikligt typisk C _ lepido

carpa samt därtill sparsamt femtlandica-typen i en om denna typ frän )>präst

gardskällorna)> av ar 1910 starkt paminnande, om ock mer högvä::-..1: och späns
tig gestalt. Denna typ stod härtill att finna vid myrens rand pa )>källrik öppen 

sandig mark med rännilan> (alltsa en standort ay samma karaktär som stand

orten för insamlingen vid )>prästgardskällorna )> ar 1910 och 1936) och här i 

fullt enahanda, mer lagvuxen och mer bredbladig gesta1t som vid )>prästgard::;

källorna)> pa likartad lokal samma sommar. 

I anseende till vad ovan sagts, och som resultat av förnyad jämförelse 

med mitt rikhaltiga material av C. femtlandica närmast fran Dalarna och 

Jämtland, synes det mig patagligt, att min )>jemtlandica-typ)> frän Othem 

verkligen ansluter närmast till C. femtlandica, och icke till C. !epidocarpa, 

nägot som även växtgeografiskt synes väl tänkbart i anseende till att denna 

art i typisk gestalt även uppträder i Estland, bL a. pä ÖseL Man kan emeller

tid icke franse, att en päfallande differens föreligger mellan typisk C. jemt

landica (mest representativt är mitt material frän Jämtland och Dalarna) 
och den nu ifrägavarande formen pä Gotland. Är denna olikhet systematiskt 

eller ständortsbetingad? Den senare eventualiteten kunde synas tänkbar 

i anseende främst till olikheten mellan ä ena sidan bleke-lokalen i ))träsk

hedem> (pä alvar-mark) i Othem samt sandjorden vid källdrag vid )>präst

gärdskällorna)> och ä andra sidan de typiska myr-ständorterna för C. femt

landica i Jämtland och Dalarna. Mot en sädan eventualitet talardocktypen 

stora enhetlighet pä ett flertal lokaler. 
Jag stannar vid att preliminärt anknyta den nu diskuterade gotländska 

typen som varietet Gotlandiae till arten C. femtlandica. 

C. jemtlandica Palmgr. var. kainuensi Palmgr. 

Tavla VI; XX b; XXIII h. 

C. jemtlandica PalmgL var. kainuensis Palmgr.: PAL~IGIU:X : X ägra nya former inom 

Carex-gruppen Fulvellae, 1958, s. 13. (Soc. Scient. Fennica: Commentationes Biologicae 

XX. 3.) - Här ingär latinsk cliagnos samt avbildning. 

I Plantae Finlandiae Exsiccatae betecknas n:o 1 51 som Carex femtlandica 

Palmgr. Etiketten lyder: )>Ostrobottnia Kajanensis, par. Suomussalmi, Ruhti

naansalmi, in palude Rytisuo. 10. IuL 1937, leg. 0. Kyyhl.ynem>. Den här 

uppträdande typen har i min ovan anförda skrift betecknats som varietet 
kainuensis under C. jemtlandica. Se under C. jemtlandica _ 6'1. 
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Till C. jemtlandica synes närmast ansluta sig en anmärkningsvärt späd

Yuxen form, som ymnigt uppträder pä den väta gungflyartade myrmarken 
Rytisuo i Suomussalmi socken (grannsocken i söder till Kuusamo) samt pä 
1 lokal i Hyrynsalmi socken i Ostrobottnia kajanensis (se s. 61) . Utmärkande 
för denna form synes närmast följande: 

I stort sett icke tuvbildande, säsom ofta även C. Bergrothii, i motsats till 
den starkt tuvade C. femtlandica. 

Strdn blott intill 33 cm höga, späda men härda och raka och även nedan 
axsamlingen täml. avrundade och släta. Skottbasen snävt hopträngd, pämin
nande 0111 den hos C. Bergrothii. 

M ellanblad relativt korta , näende blott till mitten av sträet, vilket därför 
jämte axsamlingen kommer att starkt framstä i habitusbilden, svagt utät bäg
böjda, ca 2 mm breda, vid torka med kanterna svagt rännfonnigt inät böjda. 

Stödblad snett uppät - snett nedät riktade , i fall av 2 ~-ax det nedre med 
blott ca 2- 1 c111 övernäende 6 -axet (relativt kortare än hos typisk C. femt

landica) . 

'f>-ax vanligen blott 2 (sällan 1 eller 3), oftast rätt närstäende med det nedres 

spets näende mot det övres bas eUer blott nägra millimeter (stundom intill 
l.s cm) avlägset, ca 10- 12 mm länga och 7-10 mm breda, relativt glesa. 

Fruktgömmen tämligen rätt utät riktade - (i axets spets) uppät rihade, 
± uppblästa och smäningom avsmalnande i ett kort spröt, som unga ± oliv
färgade, senare ljust halmgula . Axf]äll näende nägot över fruhgömmenas mitt, 
mot spet sen avsmalnande, ljust bruna med ljusare mittparti och utan hinn

kant . Fruktgömmen 4-4.5 mm länga, därav sprötet 22 -33 %-
6-ax 1- 2 c111 längt, mestadels oskaftat eUer med blott intill 5 111111 längt 

skaft. 
Frän t ypisk C. femtlandica, sädan denna även förekommer i Kuusamo, 

närmast skild genom avsevärt spädare och lägre växt, kortare och i habitus
bilden avsevärt mindre framträdande och smalare mellan- och stödblad med 
sannolih starkare tendens till hoprullning vid torka och i högre grad utät 

bägböjda . Vidare skild genom mindre och mer närmade ~-ax , genom kortare 
spröt hos fruktgömmena samt mer kortskaftade 6-ax. 

Nu ifrägavarande form insamlades 15. 7. 1911 s.n. C. fla va av läraren 
0. KYYHKYNEX. I Herbarium Musei Fennici föreligger t ark med 9 individer 
(Suomussalmi , Rytisuo prope Timppi, Pag. Yliruhtinaansalmi). Formen be
tecknades av mig 1932 som >>jfr C. lepidocarpa *jemtlandica>> samt 1937 som 

C. Jemtlandica. 

Pä min uppmaning insamlades aY 0. KYYHKYKEX pä nämnda Rytisuo 
10. 7. 1937 ett nytt mycket rikhaltigt material; som lokal angives >>Ok, Suomus
salmi: Ruhtinaansalmi, pä Rytisuo i trakten av urmela [gärd] i kärrets norra 
och östra delar, närmast frän Timppi ängsparti>> (orig. finska). Senare har 



66 .·Uvar Palmgren: Carex-gruppen FulYellae Fr. 

yttermera fil.dr L. FAGERSTRÖ!vi 22. 7. 1955 pä. platsen insamlat ett bety
dande material och därtill antecknat de mer framträdande arterna i växt
täcket; som lokal uppges (Ok, Suomussalmi, Piispajärvi) l>Iso Rytisuo, gung
flyl>. De nu föreliggande 3 insamlingarna äro sä.väl till storlek som i övrigt 
anmärkningsvärt konforma. Standorten är enl. Fagerström en vattendränkt 
gungflyartad myr med Phragmites som dominerande inslag i växttäcket samt 
därtill ett flertal kalkbundna eUer kalkgynnade arter: Carex dioeca, C. livida, 
C. panicea , Orchis incarnata, 0. Traunsteineri , Eriophorwn latifolit~m, Gymna
denia conopsea, J uncus stygizts, ]tmipems communis, Listera ovata, Ping-uicuta 
<•ulgaris , Salix myrsinites, Selaginella selaginoides, Tofieldia pusilla. 1 

Den pä.fallande smä.vuxna typen i Rytisuo kan sä.lunda icke finna sin för
klaring i bristande vattentillgä.ng. Ej heller torde i anseende till förekomsten 
av de ovan nämnda kalkgynnade växterna grunden kunna tillskrivas otjänliga 
näringsekologiska förhä.llanden; det hör beaktas att C. jemtlandica är kalk
bunden. 

I anseende till det ovan sagda, sä.väl med avseende ä. materialets morfo
logiska karaktär som stä.ndortens som det synes fullt tjänliga natur, synes det 
sannolikt, att materialet frä.n Suomussalmi: Rytisuo representerar en syste
matiskt självständig typ i nära anslutning till C. femtlandica, kanske närmast 
av valören varietet. Jag upptager den under namnet kainuensis. 

Formen bildar sterila hybrider med C. flava . 
Med materialet frä.n Suomussalmi torde systematiskt snarast sammangä. 

en av L. FAGERSTRÖM 1954 i Ok i Hyrynsalmi (grannsocken i söder till Suo
mussalmi) pä. Moisiovaara Isosuo irrsamlad kollel··tion. Standorten är enl. 
Fagerström av fullt enahanda typ som stä.ndorten Rytisuo i Suomussalmi. 

Materialet frä.n Hyrynsalmi är ännu spädare (eller kanske rättare magrare) 
än materialet frä.n Suomussalmi och icke fullt lika konformt. Det förtjänar 
nämnas, att C. flava pä. lokalen uppträdde ytterst sparsamt, sä.som enl. Fa
gerström även pä. Rytisuo i Suomussalmi. Fagerström meddelar mig att enligt 
hans iakttagelser C. flava och den nu ifrä.gavarande formen i stort sett icke 
uppträda pä. samma lokal. 

C. Bergrothii Palmgr. 

Tada VII; XX c; XXIV a , b , c. 

C. B ergrothii Palmgr. 1938 i H erbarium :::llusei Fennici. 
P .\OICRE:s': oTvenne nya Carex-arter. (Autoreferat. )t i Jlemoranda Soc. F. Fl. Fenn. 19, 

19ft 't , s. 89- 90. 

1 Det finska n amnet Rytisuo, SOUl flerstädes lit erkommer i norra Finland, gär enl. 
Fagerström igen för myrar av just den typ, varom nu är fräga. Ordet tsuo. motsvarar 
de syenska benärnningarna kärr och myr; ordet oryti • ayser Pllragmites. 
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l-IYLAXDER: Förteckning över Nordens växter. l. 1955, s. 34 . 

PALMGREC\' : Fulvellae~ryhmä i sammeh ·erket J .IAKKO J ALAS: Suuri kasvikirj a I, 1958, 

s. 721. 

PAL~IGREX: );Tägra nya former inom Carex-gruppen Fuh·ellae Fr., -J 958, s. !1. (Soc. 
Scient. Fennica: Commentationes Biologicac XX. :1. ) - Här ingär Jat insk diagnos samt 
avbildning. 

Uppkallad efter fil.dr I. 0. B ERGRO'l'H, som aren 1894 , 1896 och 1897 
gjorde omfattande botaniska forskningar i K arelia pomorica occidentalis, och 
därvid insamlade det material , som närmast ligger till grund för a rten. 

Vegetativa och florala skott oft a ensamma men i rege! bildande ± fasta 
och stundom stora tuvor (t.o.m. 60 strän antecknade) med ca (20- )25-30 
(-42) cm höga, fasta och elastiska, även upptill trubbkantiga och släta stran. 

Tuvor starkt präglade av de florala skott ens mycket fasta, i rege! blekt 
grägulbruna , ofta rostbruna, starkt förlängda mellanbladsslidor, vilka kring 
skottbasen bilda ett snävt, 2-4 cm längt fodral (liknande vissa J uncus

arters skottbas), som t v ingar ärets vegetativa skott att i en S\'ag bäge söka 
sig upp. Aven fjolärets vissnade florala skott ofta J...rvarsittande. Till det florala 

skottets karaktär bidrager yttermera , att mellanbladsskivorna frän fjolaret s 
vegetativa skott (= äret s flora la), ej blott dessas slidor, ofta kvarsitta, utät 
starkt bägböjda, torra och härda, ljusbruna, ± hopvikna eller inrullade och 

starkt framträdande i habitusbilden. 
Friska mellanbladsskiv01' päfallande smala (ca 1.5-2.5( - 3) mm breda), 

oftast styva och härda med st ark benägenhet , särskilt vid torka, att vika eller 
rännformigt rulla in sig, ± längt utdragna till en Yass snärt, sent utvecklade 
och ännu vid fruktmognaden föga framträdande; de vegetativa skottens ski
vor tydligt kölade, upprätta och slutligen näende i höjd med sträets mitt eller 
stundom till eller nägot över dess spets. Friska sträblad ca 3- 4, oftast bägigt 
utböjda, i huvudsak hopade mot sträets bas; översta sträbladet med 1-2. s cm 
lang slida och ej sällan ovan sträets rnitt eller stundom nära ~-axsamlingen 
utgäende skiva, som med sin spets när nägot över denna. >>Krage>> saknas. 

~-axens stödblad utan eller med högst 3 mm lang slida , deras skiva av 
samma t yp som mellanbladens, vanligen päfallande kort och endast föga (intill 
ca 6 cm) övernäende axsamlingen (den överst a O.s-2(-4) cm lang, n:o tvä 

'1 - S( - 10) cm, n:o tre 4-12 cm ), riktad snett uppät eller slutligen (vid frukt
mognaden) bägigt utät böjd. 

~-ax (1- )2( - 3) , utan skaft , i fall av 2 eil er flere vanligen närsittande -

gyttrade (det nedersta pä treaxiga ex. ofta i ncket av överst a mellanbladet, 
n:o 2 uppifrän näende till basen av n :o 1 eller t.o.m. inemot 6-axets bas, säl
lan 1( -3) cm avlägset), ± klotrunda - kort cylindriska, ca 9-12 mm langa, 
relativt luckra (i jämförelse med C. lepidocarpa, C. jemtlandica och C. Oederi 

ssp. p11lchella). med fruktgömmena riktade utat eller i axets ön e del nägot 
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uppat, endast ett eller annat basalt ± nedät ril.-tat. Frukfaömmen som unga 

bleJ....-t (ofta vattnigt) gröna - ärtgröna, som mogna med gulal.-tig färgton. 

raka (icke nedät böjda) , starkare uppblästa än hos näaon annan art inom 

gruppen (fränsett C. lepidocarpa var. tJ.trgida), med 2 mer framträdande sido

nerYer samt pä bägge sidor därtill 3-ll svagare och vanligen föga framträ

dande nerver, hastigt hopdragna till ett mycket kort , rakt, ej nedböjt, grunt 

tväkluvet spröt. Fru1..-tgömmen (3 - )3 .:; - 3.7 ( - .L;) mm länga, däraY sprötet 

20 - 25( - 28) 0 () . 

~-axjjäll brett äggrunda, med trubbig - anundad topp, päfallande korta 

(pä sin höjd näende till sprötets bas men vanligen kortare och föga täckande) 

och \-i.d fruktmognaden föga synliga, ± ljust bruna mecl sYagt grönt mitt

parti och mycket svag hinnkant. 
6-axet vanligen ca 7- 10(- 18) 111111 längt 111ed ca 3- 15 mm längt och ofta 

utät tryckt skaft. 

Oftast tämligen spädvuxen, till utbredning och formkrets ännu icke till

fyllest känd art. Mest utpräglad i Kuusamo i norra Finland samt i Karelia 

pomorica occidentalis, därifrän arten först urskilts och där den förefaller rätt 

enhetlig. Diagnosen bygger nännast pä exemplar friin Kuusamo: Rukajän·i , 

Reposuo, gungfly (rimpiletto), 18. 7. 19'*0, ~Iaida och Ah·ar Palmgren ; före

komsten är här synnerligen utpräglad och enhetlig. 

Visar morfologiskt anknytning sä,·äl, och främst, till C. jrJmtlandica som 

till C. Oederi ssp. e·vtaederi och ssp. jennica, men kild fran dessa dels habi

tuellt genom de relativt lösa tuyomas rikedom pä kvarsittande torra, utat 

bägigt böjda rester av fjolärets bladski,·or samt sträbladen länga, kring skott

basen snävt slutna och päfallande fasta slidor samt smala, relativt härda, utät 

::1:: bägigt böjda skivor (smalare än hos C. jemtlandica) med denlängt utdragna 

snärten och den starka benägenheten att vika eller rulla ihop sig, dels genom 

de relatiYt svagnerviga, starkt upps,·ällda och kortsprötiga fruktgömmena 

och de oansenliga, föga eller alls ej framträdande ~-axfjällen (~-axen som en 

konsekvens därav till färgen anmärkningsvärt enfärgade, ljusare än hos 

C. Oederi ssp. euoederi). 

Frau C. iemtlandica för övrigt skild genom avsevärt spädare vä::-...-t, genom 

stödbladens längre, ± uppät riktade skiva samt avsevärt smärre 5?-ax och 

kortare spröt, frän C. Oederi ssp. euoederi geno111 mycket kortare och fastare 

mellanbladsskivor och därtill avsevärt mindre framträdande tödbladsskivor 

samt färre, ljusare och mer enfärgade ~-ax. 

Om C. jemtlandica pämiunande bl. a. genom mala (dock malare), ± 

styva och vid torka lätt hopviHa eller hoprullade mellanbladsskivor samt i 

viss grad även genom ~-axens ofta stjärnformiga karal.-tär. :\.y torka pä

verkade ex. kuuna bliva anmärkning värt lika smaYuxna, under liknande för-
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hailanden uppvuxna ex. aY C. jemtlandica (1\:uusamo, \ ·asaperä, bosuo I , 
:\I.]. 1\:otilainen 10. 7. 1930). 

Om C. Ocderi ssp. cuoederi kanske mest paminnande genont ::;mala mellan
blads- och oftast ± uppät riktade stödbladsskivor samt de särskilt hos av 
torka präglade exemplar jämförelsevis sma och korta +-axen . 

Företer även en clel pafallande likheter med ett Dertal kollektioner a\" 
C. Oederi ssp. fennica . Beträffancle de mellan dessa former räclancle likheterna 
och olikheterna samt den systemati ka frändskapen formern a emellan se under 
ssp. fennica , närmast s. 92 . Den systematiska frändskapen med ssp. fen
niw synes i varje händelse fjärmare än fränclskapen mecl C. jemtlandica. 

Stunclom även lik C. K otilaini , som clock är aYse\"ärt späclare och för önigt 
skiljer sig bl. a. genom sina starh framträdande , mörka och glänsande ~-axfjäll. 
Se närmare under C. K otilaini s. 73. 

Uppträcler i Kuusamo även i en typ motsvarande den ::;. ~ 5 upptagna 
~>gaspen sis-typeJ1)) av C. flava . 

I ,·iss grad belysande för C. B ergrothiis allmänna karaktär är, att BERG
ROTH betecknat det av honom insamlade materialet dels som ~>Carcx Ocderi > 
jlava f. peroederi» (kursiveringen min), dels som ~>C . Oederi Ehrh. x ? ~> . Berg
roth har sälunda funnit likheter säväl mecl den rätt storYäxta C. flava som 
med C. Oederi; man obserYerar att han preciserat den förmenta hybriden 
::;om en form peroederi. Bergroth kände icke C. jemtlandica, med vilken art jag 
för C. Bergrothiis vidkommande förut ätter slä!...-tskap, men det är att beakta 
att C. jemtlandica i st on ·äxt gestalt mangen gang fön·äxlats med C. flava. 
Det är ocksä skäl att observera att jag ,-id min fö rsta kontah med Bergroths 
material identifierade detta med C. jcmtlandica. Beträffande Bergroths insam
li ng se yttermera s. 70. 

:'lied föreliggande form kom jag i kontakt red an ar 19 tO pä Gotland ,·id 
insamlande av material fran nedan nämnda tvenne lokaler: 

J) Lojsta Yid Stanga slott, 1~. 6. I ~ IIJ. - Förutom m a teri a let i mitt llerbarium iört
ligger materia l i H erb. Th. Lange insamlat a,· Lange s.n. C. Oederi (Ehrh. ) H offm. ,·id 
sa mma tillfälle som mitt material. 

2) Rute socken, vid södm delen a,· Parclume trüsk pa bleke , 2:!. 6. I \J I 0. Anteckning: 
C. Oederi, märklig form. 

C. Bergrothii förefaller att pä Gotland \'ara anmärkn ingsvärt rikligt före
trädd. Den är här i vissa stycken, bl. a . med avseende ä bladbyggnaden och 
· -axens form , mycket lik den för norra Finland utmärkande typen , men upp
visar även avvikande drag. Vid min för ta kontili med formen 1910 pä Got
land betecknade jag densamma som ~>en märkligl>, till C. Oederi ansluten form 
(se s. 70). Betecknande är att T. \ 'ESTERGREX i Xaturhistoriska Riksmuseet 
1926 betecknat en hithörande, av honom 24. 7. 1917 insamlad ~> malbladig 
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form med uppblästa fruktgömmen>> som analog med C. lepidocarpa var. tur

gida Florstr. et Palmgr., vilket giver vid harrden att även han uppmärksam
mat de för formen utmärkande uppsvällda fruktgömmena. 1) 

Det bör beaktas, att C. Bergrothii synes vara bunden vid kalkhaltig grund; 
dess disjunkta utbredning finner väl häri, ätminstone till dels, sin förklaring. 
I anseende till denna disjunkta utbredning torde man, säsom för C. Oederi 

ssp. pulchella, kunna räkna med en splittring i raser av högre eUer lägre valör, 
nägot som kunde vara ägnat att försvära artens identifiering. Anmärknings
värt är emellertid, att material frän Uppland och Östergötland i ett flertal 
hänseenden förete en päfallande likhet med Bergroths exemplar frän Karelia 
pomorica. 

En följande kontakt skedde 1918 inför nedan nämnda material i Herba
rium Musei Fennici: 

1) Carex Oederi Bl.uh. X ? - Karelia pomorica, gungflyartad äng vid Sjuja äs utflöde, 
16. 7. 96, I. 0 . BEl{GROTH och J. I. LINDROTH (seuare Liro). P ä den med blyerts skrivna 
Originaletiketten har BERGROTH, tydligen till moti\·ering av hybridbeteckningen p~1 den 
utskrivna etiketten, med bläck antecknat: ~Fruktgömmen dels toma dels med utbildat , 
men t omt fruktämne. Ingenstädes spär till mogna frön. » - Pä tvenne dublettark har 
Harald Lindberg vid utskrivning av etikettema som benämning upptagit blott Oederi, 
med utelämnande av auktorsbeteckningen Ehrh. samt därpä följande t x ?t. 

2) Carex Oeder·i . - Lim, in palude infra alpem inter Kandalakscha et Kolvitsa, 28. 7. 
1913, H.Lg (= Harald L indberg). Materiale t har av mig 9. 4. 19 '18 betecknats som 
C. Oederi . 

Bergroths ovan nämnda material betecknades av mig 9. 4. 1918 som form 
av C. Oederi. 

Vid förnyad granskning 1932 har jag betecknat detsamma som ssp. femt
landica) samt 1937 som C. jemtlandica. 

1 I Naturhist. Riksmuseet ingär följaude av YESTERGREX insamlade kollektioner: 

1. Carex Oederi (Ehrh.) Hoffm. - f. oedocarpa Ands. (sec. Samuelss.).- Gotlaud: 
Lokrume s:n, ::VIartebovägen, ~/1. 7. 1917, Tycho \'estergren. 

Till Samuelssons bestämning antecknar \'estergren 31. 12. 1926: •-~ icke oedocarpa, 
utan en smalbladig form med uppblästa fruktgömmen, som fk. ~förekommer] pä Gotland . 
Analog med C. lepidocarpa var. turgida Florstr. et Palmgr. t 

P ä 4 andra ark a\· samma typ och frän samma lokal (med tillägget X om )[örby) 
ingär utöver bestämningen oyan icke nägot uttalande. 

2. CaYex Oederi (Ehrh.) Hoffm. ß oedocarpa Ands. [ l ark.] - Gotland: Skägg , 3. 8. 
191 ?, T. Vestergren. 

Tillägg av Vestergren (odat erat): >>Ser högst märkvärdig ut. Har ej längskaftadt hanax 

som uppgifves för oedocarpa, men hanaxets skaftlängd variabel hos Oederi beroende pä 
honaxens antal; kraftigare expl. ha ett mindre honax nära hanaxets bas.t - 26. 8. 1932 
har jag antecknat: >>Märklig form! Tyckes ansluta sig närmast till C. lepid. *Jemtlandica, 

men i mänga stycken avvikande. Större material önskligt! • 
3. Carex Oederi (Retz.) - [4 ark, p ä tn1 av dessa tillägget var.].- Gotland, Källnnge 

myr, in prato frondoso turfoso, 15. 8. 1928, T. Vestergren. 
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Redan följande ä r, 1938, framstod det dock pa basen av ett av M. J. KoTI
LAINEN i Kuusamo, pä Reposuo 9. 7. 1938 insamlat rikhaltigt material uppen
bart, att en självständig, frän C. ferntlandica tydligt ät skild men med den
samma snarast rätt nära besläktad a rt föreläg. Det syntes mig skäl att vid 
denna art anknyta Bergroths namn. Det framstod vidare uppenbart, att denna 
i norra Finland och angränsande delar av Ryska Karelen sannolikt flerstädes 
uppträdande form mer eller mindre ansluter sig till min >>C. Oederi, märklig 
form >> av 1910 frän Gotland, vilken sälunda vore att föra till C. Bergrothii m. 

Till BERGROTHs ovan anförda material ansluter sig följande, först senare i 
H .M.F . införda insamling: 

&Carex Oederi x flava f. peroederi», Kpoc, K ä välämäjä r\"i , 15 . 7. 1897, I. 0 . Bergrotlt 
e t K. \V. Fontell (blott 1 tuva). Pä den m ed blyerts skrivna Originaletiketten h ar BERG
ROTH antecknat: »Obs! De flest a fruktgömmena outvecklade». Formen h a r av HARALD 
LI:s>DBERG 1 929 betecknats som •C. Oederi• . - Av mig betecknad 1932 som C. *jemt

laudica , 1933 som C. Oederi (coll. )!. , ·1937 som C. jemtlandica samt 1938 som C. B ertjrothii. 

Yttermera föreligger i Mus. Botan. Stockholm frän äldre tid följande insam
ling s.n. C. flava Linn.: 

•Carex flava I,inn .»- In Carelia Rossica Aug. 18!, 3, leg . J . A~GSTRÖM . - J ämte 2 goda 
exempla r typisk C. fla va föreligger 1 svag tuva av 1.35 cm höjd med tvenne strän , bägge 
m ed 2 t ätt intill varandra slutna, blott ca 7- 8 mm länga <j>-ax och utan (j'-ax. För detta 
exemplar har jag "13. 4. 1909 antecknat •?•. Ar 1932 har antecknats: •lvfärklig form ! som 
t yckes v isa likl1eter med den jämtländska formen a ,- C. lepidocarpa. Hör icke till C. flava! !• 

Ar 1 9~8 h ar jag, säsom för Bergroths material, antecknat C. B ergrothii. 

Tillsvidare känd i typisk gestalt frän ett flertal lokaler i Kuusamo samt i 
anslutning härtill frän nägra lokaler i Ostrobottnia borealis (Tervola) samt 
enstaka lokaler i Lapponia imandrensis och K arelia pomorica occidentalis. 
H ärtill ansluter sig söderut, som det synes relativt sparsamt, till typen fullt 
representativa förekomster i Ok, Kb, Kl , Ik, Kol och Kon. Till dessa kan 
yttermera fogas en sparsam förekomst i Sa; den här uppträdande formen 
dock icke fullt typisk. I Finland yttermera pä Aland, i en kanske nägot 
avvikande t yp. 

I Sv e r i g e i, som det synes, rätt representativ gestalt insamlad pä 
enstaka lokaler i Uppland, Västergötland och Öst ergötland samt i Dalarna 
och J ämtland. Härtill kommer ett rikligt material frän Gotland. H är insamlad 
av förf. redan 1910 och därvid betecknad som en >>märklig», till C. Oederi 

ansluten form. (Se närmare ovan s. 69.) 

Frän No r g e har jag tillsvidare sett exeruplar frän trenne lokaler i 
Hordaland: 1) Stord: Kanalöning, 28. 7. 1922, Jens Holmboe; 2) Kvinnherred: 
0lve, ved Kvitebergvandet, 2. 8. 1911 , S. K. Selland; 3) Kvinnherred: Hatle
stranden, ved Nordre Ask-vandet , 11. 7. 1913, S. K. Selland. 
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Yttermera irrsamlad främst av K. R. Kupffer (under ett flertal olika be

nämningar) i typisk, storvuxen och yppig gestalt pä ett flertallokaler i 0 s t
b a I t i k um (bl. a. pä Dagö). 

Synes bunden vid kalkhaltig, gärna ± Yattendränkt kärr- och myrmark, 
även pä gungflyn . 

Eildar sterila hybrider med C. fla va och C. !epidocarpa. Beläggexemplar 
av den förra hybriden av mig insamlade. För hybridisering ~ed C. jemtlandica 

kan förutsättningar tänkas särskilt i Kuusamo, för hybridisering med C. kos
tiana pä Gotland. Pa Gotland kan man kanske ocksä räkna med möjlighetenay 
hybridisering med C. Oederi ssp. euoederi . 

C. Kotilaini Palmgr. 

Tavla VIII; XX d; XXIV d. 

C. 1\otilaini Palrugr. 1936 i Herbarium ~{use i Fennic i. 

P.\OIGRE:-<: >)TYenne nya Carex-arter. (Autoreferat .)•) i ~Iemorauda Soc. F . Fl. Fe nn. I 'J, 

19H, s. 89-90. 

HYLAC\DI;;R: Förteckning ö\·er Kordeus \·äxter. I. 1955, s . 3 '._ 

PALMGREC\: Fulvellae-ryhmä i sammeh ·erket J .UKKO ].-\LAS: Suuri kas\·ikirj a I , I ~\5~. 

s. ?22. 

PALMGREN: N ägra nya former inom Carex-gruppen Fulvellae Fr., 1958, s. 6. (Soc . 

Scient. F ennica: Commentationes Biologicae XX. 3.) - H är ingär la tinsk diagnos samt 

avbildning. 

Uppkallad efter M. ] . KoTILAIXEX, som till först insamlat denna art. 

Späd. Sorn levande av svagt gräaktig, matt grön färg. 
\·egetativa och florala skott tätt och rätt fast tuvade (intill 19 strän an

tecknade), vid basen med matt gulbruna - bruna, tämligen fasta lägblad , 
de florala därtill med fjolärsslidor aY samma färg. Strdn normalt ca (2-)20 
-30 cm höga, raka och elastiska, trubbkantiga och även under axsamlingen 
släta. 

M ellanbladsskivor platta, l.R- 2( - 2. ;) mm breda, kölade, utdragna i en 
smal, i spetsen ofta nägot krökt snärt , härda och styva, Yid pres ning ej hop
knycklade, men vid torka gärna ± hopvikta eller inrullade, pä de vegetati\·a 
skotten sent utvecklade, raka och upprätta, korta, näende blott ca 1

/ ~- ~/ 3 

av stränas höjd (endast pä smävuxna ex. intill eUer nägot över c;?-axsamlin

gen) . Sträblad 1-3, i regel samlade i sträets nedre hälft, det översta dock ej 
sällan med högre upp utgäende, intill -15 cm lang och !.1 - 2 rum bred 
skiva och med (0.; - )4 cm lang slida. 

Stödblad av mellanbladens typ med kort (intill nägra rum hing) slida och 
± snett utät riktad, stundom av axen snett nedät trycl.'1: skiva, som blott 
föga (intill ca 5 cm) när över <j?-axsamlingen (det ö\·ersta 0.7-1. >( -4. >), det 
andra 2- 7, det tredje (5-)7-8 cm längt). 
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:;2 -ax (l - )2( - '~ ), ä\·eu i samma tU\·a pa rnycket \·äxlande inbördes a\'Stand, 
stundom alla tätt hopade (det nästö\·ersta ofta naende till basen av n:o l 
eller t.o.m. inpa detta, men äYen intill 0.:. - 2.5 cm avlägset, n:o 3 naende inti ll 
eller inpa n:o 2 (stundom t.o.m. inpa n:o 1), men även t.o.m. O.ö( -4.:;) cm 
avlägset , stundom yttermera ett fristaende ax utgaende langt nere pa sträet 
i vecket av det översta mellanbladet) , ::!:::: äggformiga - kortcylindriska, endast 

(6 - )9 - 11mm langa, oskaftade (med undantag för det nedersta, när detta utgar 
i ö\·ersta strabladets \·eck), nagot mindre täta än hos C. Oederi ssp. euoederi. 

Fmktgömmen utat - svagt uppat riktade (endast de nedersta stundom 
svagt nedät riktade) , nägot äggformiga , ej eUer blott svagt uppblästa, nagot 
plattade, relativt jämnt övergaende i det ca 1 mm langa, raka, ej nedböjda. 
svagt 2-kluvna sprötet, med 2 kraftigare sidonerver och därtill pa övre och 
undre sidan med 3 - 4 svagare men dock tydliga nerver, till färgen stötande i 

ärtgrönt eller brons, som äldre gulnande och egenartat glänsande. Frukt
gömmen 2.s - 3.z( - 3.3) mm langa, därav sprötet (20-23-)27 - 31(-36) 0

" . 

r:; -axjjäll med en tydlig glans, pafallande stora (stundom nilende ända till 
sprötet s spets), tämligen fullständigt täckande fruktgömmena, utdraget ägg
runda med trubbig topp, fasta och ej eller föga hinnkantade, särskilt pa äldre 

ex. starkt bruna med föga framträdande grönt eller ljusbrunt mittfält och 
därigenom förlänande -axen en karakteristisk jämn brun färg . 

6-ax ca 1- 1. s cm längt, oskaftat eller med intill 1. 5 cm langt skaft. 

Liksom C. Oederi ssp. euoederi och ssp. pulclze/la till saväl de vegetativa 
som de florala skottens höjd starkt växlande. Liknande blott nagra cm höga , 
men dock normalt axbärande stran som hos dessa former finner man ej hos 
övriga arter inom gruppen. Förutom a\· torr och mager grund kan denna 

dvärggestalt vara betingad aY högvattenstand pa stränder under utvecklin
gen, varom bl.a. vittnar den omständigheten, att samma tuYa kan uppvisa 
saväl fullt utbildade 50111 starkt hämmade skottbildningar. 

Systematiskt snarast anstuten till C. Bergrothii, men till storlek och habi
tus särskilt i lagvuxna tuvor mest paminnande om C. Oederi coll. och kanske 
främst om ssp. woederi. 

Företer en viss likhet med C. Bergrotlzii med avseende a de styva meUan
bladsskivorna med dessas tendens till bopvikning eUer inrullning, dessa dock 
icke med en sadan lang snärt som hos deuna art och sträbladens skivor där
till ej nämnvärt bagigt utat böjda. Aven skottbasen säsom hos C. Bergrothii 

fast, men ej sä snävt sammandragen som hos denna, till färgen mörkare, dra
gande i brunt. Yttermera skild bl. a. geuom mindre r:;-ax, knappt alls upp
blasta fruktgömmen samt starh framträdande r:;-axfjäU. 

Frän C. Oederi ssp. euoederi skild bl. a. genom avsevärt kortare, i habitus
bilden mindre framträdande, smalare, styvare och härdare, viel torka gärna :::!: 
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invikta eller inrullade mellanbladsskivor ävensom betydligt kortare stöd

bladsskivor; vidare genom färre, kortare och glesare c;?-ax med mindre upp

blasta, blott nagot tillplattade och blott svagt nerviga fruJ...'i:gö=en med 
nagot längre och mindre tvärt avsatt spröt. Till c;?-axens karak'i:är yttermera 

skild genom avsevärt längre, fastare, mörkare, glänsande, tämligen full

ständigt täckande c;?-axfjäll (en framträdande karaktär vid jämförelse även 

med c_ lepidocarpa och C. Bergrotlzii). Fruktgömmen till färgton mer pamin

nande om C. lepidocarpa. 

Det ovan s. 68 beträffande C. Bergrothiis sannolika ställning inom grup

pen Fulvellae sagda synes till dels hava sin tillämpning även för C. Kotilaini. 

Även för denna form synes man ha att räkna med anslutning säväl till C. femt

landica som C. Oeder·i coll. Men anslutningen till den förra är mycket svagare 

än för C. Bergrothiis vidkommande, medan likheten med C. Oederi coll. och 

kanske närmast med ssp. euoederi i varje händelse till storlek och habitus är sä 

mycket mer päfallande. Närmast synes formen dock stä C. B erorothii. 

Eildar sterila hybrider med C. flava. 

Anträffad 1936 av M. ] . KOTILAI""E"" i Kuusamo pa den öppna, plana 

-tranden av en mindre vattensamling. I den över huvud öppna vegetationen 

växte i övrigt bl. a. riklig och vacker C. flava samt ett flertal yppiga tuvor av 

en hybrid mellan denna och C. Kotilaini. ] ordgrunden att döma av vegetatio

nen kalkhaltig . Pä denna lokal har jag varit i tillfälle att studera arten 16. 7. 

1937 och 18. 7. 1941. 
Till denna art tyckes yttermera höra ett mycket sparsamt material frän: 

Ks, Oivanki, Hyyppiöneva, pa bägge sidor av vägen till Salminen, enligt 

Kotilainen st cop. (1948, M. ]. Kotilainen och Lauri Lehtonen.) 
Ob, Tervola, Lehmikumpu, Kiekkara-aapa, rimpiletto ('1948, :M. ]. Koti

lainen). 

Pä samtliga ovan nämnda lokaler anträffad p ä kärrartad gungfly, Yäxande (enl. upp

gift av ~I. J. KOTILAINEX} jämte ett flertal som kalkbundna eller kalkgynnade beteck

nande arter: 
1. P ä den förstnämnda lokalen jämte Salix myrsinites samt Equisetum hiemale, E . 

scirpoides, Triglochin palustre, Eriophorum latifolium, Eleocharis pauciflora, Carex heleo

uastes, C. laxa, C. panicea, C. flaYa, C. capillaris, Orchis incarnata, Bartsia alpina, 

Pinguicula alpina, Saussurea alpina och Crepis paludosa. Ständorten betecknas a\· 

KoTILAIXE:-< som torvunclerlag pli guugflyartat kärr. Här även steril hybrid med C. flava. 

~- P ä lokalen i Tervola (gungfly i Kiekkara-aapa N om Lehmikumpi) jämte Sa!Lx 

myrsinites och Daphne mezereum samt Eriophorum latifolium, Carex panicea, Gymna

denia conopsea, Orchis incarnata, Pinguicula alpina, P. ''illosa, Saussurea alpina och 

Crepis paludosa. 
3. Pä lokalen i Kuusamo, Oivanki, Hyyppiöne\'a jämte Salix myrsinites, Schoenus 

ferrugineus, Carex heleonastes, C. diandra, C. panicea, C. li\;da C. Buxbaumii, C. jemt

landica, C. Bergrothii, Pinguicula vulgaris, Crepis paludosa . 

Tillsvidare känd blott fran Finland: Ks och Ob. 
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Formgrupp Oederiformes 

.1\Iedan arterna ovan: C. flava, C. lepidocarpa, C. jemtlandica och i v1ss 
grad även C. Bergrothii och C. Kotilaini, äro rätt väl avgränsade och därtill 
relativt enhetliga, har inom det traditionella artbegreppet C. Oederi Retz. 
inrymts ett flertal typer, vilka med ett flertal , om ock rätt svärdefinierade 
karaktärer sammansluta sig till en, soru det synes, väl avgränsad naturlig 
grupp inom formkretsen Fulvellae. Detma uppställes här som formgrupp 
Oederiformes (se s. 25). Inom denna formgrupp framstär en del differenser av 
sädan valör, att en uppdelning pä former av t.o.m. underarts- och artvalör 
morfologiskt synts och synes betingad. Sädana former äro bl.a. den typ, som 
uppenbarligen legat till grund för RETzn; s' art C. Oederi, här upptagen som 
ssp. euoederi Palmgr., samt de former, som senare uppställts under namnen 
C. viridula Michx och C. Oederi Retz. ssp. pulchella Lönnr., vartill i denna 
skrift yttermera kommer C. Oederi ssp. fennüa. Hit hör även C. tumidicarpa 

Ands. (= C. Oederi Ehrh. ssp. oedocarpa Ands.). Denna stär dock redan mer 
pa sidan om den här (s. 81) preciserade kollektiva arten C. Oederi Retz. Samt
liga ovan nämnda former {även C. tumidicarpa) visa ej blott inbördes päfal
lande stor överensstämmelse utan skilja sig därtill mer eller mindre pregnant 
frän de ovan nämnda, Oeder·i-kretsen närmast stäende arterna C. flava, C. le

pidocarpa, C. iemtlandica, C. Bergrothii och C. Kotilaini. Även rent praktiskt 
sett synes ett lwllektivt begrepp: formgrupp Oederiformes, väl motiverat i 
anseende till att dess delkomponenter särskilt i outvecklade, ofullständiga 
eller bristfälligt konserverade exemplar icke alltid äro lätta och kanske icke 
ens möjliga att identifiera. Orn ock dessa delkomponenter utan svärighet läta 
sammanföra sig till en formkrets av högre systematisk Yalör, ställer det sig 
icke lätt att i ord giva en karakteristik av denna. 

I stort sett äro nu ifrägavarande former spädare och mer lägvuxna (med 
undantag för mer grovvuxna exemplar av C. tumidicarpa) än C. flava, C. le

pidocarpa och C. jemtlandica. Sträna trubbkantiga, släta. Tuvorna päfallande 
bladrika. Bladen (med undantag för ssp. pulchella) längre än hos ovan nämnda 
arter, de vegetativa skottens ungefär av stränas längd eller längre samt även 
stödbladen längre, typiskt uppät riktade, ej vid fruktmognaden snett nedät 
eller nedät. <j?-axen mindre än hos C. flava, C. lepidocarpa, C. jemtlandica och 
C. Bergrothii (hos grovvuxen C. tumidicarpa dock stundom som hos C. lepido

carpa) och även fruktgömmen mindre än hos dessa och icke säsom hos dem 
(med undantag för C. Bergrothii) i viss grad uppifrän plattade, med kortare 
och :r:: raka spröt (dock ej kortare än hos C. Bergrothii) . 

.:\lest praktiskt (särskilt med tanke pä anteckningar i naturen) och lättast 
överskädligt vore helt visst att under en kollekt·iv art C. Oederi Retz. som 
undenormer inrymma samtliga de ovan upptagna formerna. 
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.Mot en sadan systematisk anordning talar emellertid, fransett morfologiskt 
sett anmärkningsvärda olikheter, att C. tumidicarpa bildar, som det syne,., 
genomgaende sterila hybrider saväl med C. Oederi ssp. euoederi som med s5p. 
pulchella, medan äter patagliga hybrider mellan de bägge sistnämnda ,·isat 
sig, ätminstone till en viss grad, Yara fertila. Jag har i anseende härtill upp
tagit tvenne arter: C. Oederi Retz. coll. och C. tumidicarpa Ancls., samt uncler 
den förra unclerarterna et-toederi, fenuica , pulchella och viridula. 

\ -. KRECZETowrcz upptager i Flora C SR, del III , s. 31'15-399, under 
sect. 38 Nastantha (Boern.) \ '. Krecz ., serie 1. Jlytiskis (Rafin) \ -. Krecz. 
grupp 2. Parviflavae \'. Krecz. , till vilken grupp han för följande arter: C. viri
dula Michx., C. Oederi Retz., C. philocrena V. Krecz. , C. pulchella Loennr. 

Det är att observera att gruppen Parviflame, sasom ock t1oran i önigt. 
icke upptager C. tumidicarpa Ands. Om clenna form Ö\'er hm·ud Yarit t1oran,. 
författare bekant framgär' icke; i varje hänclelse har han icke haft anledning 
att i floran taga ställning till dess systematiska fränclskap med formerna inom 
gruppen Parviflavae. Till ett säclant ställningstagande ser jag mig i varje hän
delse i anseende till en blott ytlig bekantskap med arten C. philocrena icke 
behörig. Dä C. f111nidicarpa i min här uppställda grupp Olderiformes (C. tu
midicarpa Ands. - C. Oederi Retz. coll.) företer anmärkningsvärda avvikelser 
frän de uncler C. Oederi Retz . upptagna underarterna, finner jag särskilcl an
leclning betona den i yarje fall päfallande samhörigbeten mellan C. lmnidi
carpa och formerna inom C. Oederi coll. 

C. tumidicarpa Ands. 

Ta\"la I:S:; :S::S: e ; :S::S:l\' e. 

C. tumidicarpa K. J. Andersson i Botaniska ~otise r 18 ',9, s . 16. 
C. Oederi Ehrh. ssp . oedoca.rpa And. i Skandinayiens Cyperaceer, 1849, s. 26. 
C. Oederi [Ehrh. calam.] Hoffm. Deutsch!. FL C. flava ß minor \\'g. fl. su. C. fla<·a ß 

D C. fl. fr. :~ .• ß oedocarpa Ands. cyp. scand. hos C. J. HART)L\X: Skandina,·iens flora , 
uppl. "11 , del I, 1879, s. 459. 

C. oedocarpa Ands. hos P.\I,)!GRF.X: Carex Oederi Retz. X oedocarpa (Ands. ), C. Oederi 
R etz. *pulchella Lönnr. , C. viridula :IIich:x, 19', 6 . (:IIemoranda Soc. F. Fl. Fenn. 22, 19'••;, 
s. 119- 128, närmast s. '12 1.) 

C. tumidicarpa Ands. 
Hn~A::-.'DER: Förteckning ö,·er ~ordens Yäxter. I. 1955, s. 3-<. 
PALMGREX: Fulvellae-ryhmä i sammeJyerket JAAKKO jALAS: Suuri kasYikirja I, 195 

s. "i24-"i25. 

Exsiccat: 
C. Oederi Ehrh. ß oedocarpa Ands.: H erbarium normale, fa c. 13, n:o 83. 
C. oedocarpa Ands.: Plantae Finlandiae Exsiccatae, n :o I 53. ( chedae operis PL Fiul. 

Exsicc. , Fase. XXI- XLII, 1933, 194ft , s. 228. ) 
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C. Oederi R elz. yar. oedvrarpa (Ands. ) Hartm.: Plantae Suecicae Exsin·atae, n:o >~ti. 

(Schedae operis P I. Suec. Exsicc., I 9 ·, b, s. ; ',.) 

X . J. AXDERSSOXs art C. lumidicarpa i Botaniska Xotiser 18',9 bygger pa material i 
TI~:rb. 'Cpsalicnsis. Etiketten Iyder: .c. Ocderi-lulllidicarpa. R anäs Roslagiae, 18iS, X. J. 
Andcrsson •> . Beskrinting ingftr p a etiketteiL Anderssan har pa deuna först Ursprungligen 
:111tecknat benämningen sphaerocarpa; fr itn dcmta har den inledande eklen •sphaero• 
ö\·erstrukits och e rsatts med •> tumicli.. 

Autentiska cxc mplar s.n. C. •oedocarpa inga i Xaturhist. Riksmuseet ii\·~:usü friin 
,,1_-pland-Rtinäs• samt i Herb. normale fase. 1:1, n:o 8:l (hära,- sett exemplar i herbaricrna 
i Stockholm och 'Cppsala). Beträffande den nyuppställda formeus förekamst säges: 
•>*ocdocarpa hava vi enclast samlat i Raslage n viel Ränäs bruk». Ständartens natnr fram
gar i Bataniska Xotiser 18!, 9 i orden: » ... i cn hage in\'icl Rlmäs bruk, pä ett fukti~t 
stiille .. >> . SUmdarten synes allts<i för arten ha,·a varit rcprescntati,·. 

Det är att observera att A~DERssoxs art C. tumidicarpa ay 1K4fl redan 
samma ar av honom nedvärderats till underart under C. Oederi Ehrh., van·id 
namnet tumidicarpa som oriktigt bildat, utbytts mot oedocarpa . Som under
art torde formen sedan des i stort sett hava upptagits; sä är fallet bl. a. i 
C. J. HART::IIAXS Handbok i 'kandinaviens flora, uppl. 7 ( J 858) - nppL 11 , del I 
(18/9). Som sadan upptages den även av mig i C .. -\.. :.r. LIXD::IIAXS Svensk 
fanerogamflora, uppl. 2 (t926). Senare bar jag i samtingar betecknat den som 
art och motiverat denna uppfattning i min ovan upptagna skrift är 1946. Den 
upptages som art även i exsiccatet Plantae Finlandiae Exsiccatae, n:o 1853. 
Ar Hl55 har HYLAXDER (Förteckning önr ~ordens växter, 1, s. 3~) äter
upptagit det ursprungliga namnet tumidicarpa Ancls. med des ursprungliga 
Yalör av artnamn. 

'VII:\STEDT bar i RAt:XKIA ER: Dansk exkursionsflora, femte T..:'dga,·e (under 
medYirken av K. Wiinstedt og Knud ]essen), Hl:H samt i skriften >>C. Oederi 
coiL >> (Botanisk Tidsskrift , Bd. ti3 , H. G, 1936, s. 50'. -50G) gjort gällande, att 
.-\::--."DERSSoxs form vore identisk med C. demissa Hornem. av är 1806, samt att 
namnet oedocarpa därför borde vika för HüRXE::IIAXXs demissa. WIIKSTEDT 
synes Lc. s. 505 främst stöda sig pa originalexemplaret i Köpenhamn (>>In 
alpin is Telemarken Norvegiae invenit. Celeb. ,- a h 1>>). Detta är en obetydlig 
outncklacl inclivid med trenne florala skott a\' höjd frän skottbasen till 
0 -axets spet 5 resp. 5 .:, ocb 7.7 cm och ännu alldeles unga ax aY en snarast 
mi;;:sbildad karahär. Beträffande de s systematiska karaktär kan jag ej uttala 
mig; det synes mig i varje bändelse icke visa nägon övertygande likbet med 
nagot av det rika material av C. tumidicarpa jag sett. ~ägot giltigt motiY för 
att frangä namnet oedocarpa (= tumidicarpa ) fö r AxDERSSoxs väl karaheri
,-erade ocb med goda beläggexemplar dokumenterade fom1 synes mig alltsa 
icke föreligga. 

Eildar i reget relativt lösa men ofta mycket stora och bladrika tm·or (t.o.m. 
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119 strän antecknade) av en (bortsett frän de blekt gulbruna eUer vitgula läg
bladen och basala sträbladsslidorna) mycket enhetligt mörkgrön färg. 

Strd·n ofta mycket talrika, normalt (15-)20-30(-40) cm höga (men 
stundom med mogna <jl-ax vid endast 5 cm:s strahöjd), mycket späda, trubb
kantiga och släta (blott sällan närmast <jl-axen treeggade och svagt sträva), 
bägigt eller svagt S-formigt utät böjda, särskilt hos storvu.."'illa ex. ofta med 
axsamlingarna näende marken. 

Mellanbladsskivor platta med köl, (1.s - )2. s-3.:; mm breda, tunna, träv
bräddade, mjuka och vridna (vid pressning därför i regel starkt hopknycklade 
genom vikningar växelvis at höger och vänster), som friska och vanligen 
även som pressade livligt och ofta nagot glänsande mörkgröna, först en eller 
annan cm fran spetsen sammandragna till en nagot smalare snärt, vid torka 
ej hopvikta eUer inrullade, pä de vegetativa skotten fullt utvecklade vid 
<jl-axens mognande och da ofta av stranas längd eUer stundom ännu längre, 
starkt bidragande till att giva prägel ät tuvorna. Sträblad vanligen 3 och 
samlade mot strabasen, även det överstas skiva sällan utgaende ovan straets 
mitt men med spetsen naende <jl-axen; översta strabladet med intill 1-2 cm 
lang slida och stundom med ca 1 mm lang, ± vit, hinnartad krage. 

<jl-axens stödblad utan eller med intill 1 cm lang slida och med breJ och 
mjuk, snett utät riktad och vanligen ± vriden (pä det nedersta som följd hära v 

efter pressning ofta utat eUer nedät riktad) skiva, som sällan nar mer än 5 crn 
över axsamlingen (det översta 1.o-ft( - 7) cm längt, n:o tva 4- 10, n:o tre 
/ - 9(-13) cm). 

<jl-ax (1-)2 - 3( -5), ± upprätta, med undantag för det översta ofta med 
framträdande skaft, vanligen nägot ätskilda, det nedersta pä fleraxiga ex. ej 
sällan avsevärt längre än de övre och vanligen pä ± längt skaft (det nästöversta 
naende tiU basen av eller nägot in pä n:o 1, men även intil11 cm avlägset; n:o 3 
näende till eller in pa n:o 2 men även intiU 3-7 cm avlägset). Samtliga ax 
tämligen stora, ca (8- )10-13 mm länga, frän vanligen ± tvär bas ± utdra
get äggformiga - kort och rundat ovala - kort cylindriska, mestadels tämli
gen luckra och därför med relativt starkt framträdande fjäll, med fruktgöm
mena riktade utat eller mot axens spets ± starkt uppät (varigenom axen gärna 
bli nagot toppiga). 

Fruktgömmen smalt äggformiga, ej uppblästa och ej heller plattade , med 
tämligen skarpt framträdande nerver (2 kraftigare idonerver samt därtill 
pä övre och undre sidan 3-4 svagare nerver) och relativt jämnt smalnande till 
ett nästan rakt men nägot nedat böjt spröt (till följd av form och ril..'i:ning och 
sprötens längd förlänande <jl-axen en rätt taggig kontur), ännu vid mognaden 
av en ren (mörk)grön färg. Fruktgömmen (3 - )3.5-3. 1( -4) mm langa, dära\
sprötet (27 - )33 - 38 ° 0 . 

<jl-a:rfiäll tämligen länga, tillspetsade, naende till sprötets bas (eUer stundom 
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dess spets), med markerat grönt mittfält och blekare sidor, stundom med -L 

bred, vit och ofta glänsande hinnkant (i skugga ofta helt och hallet hinnartade). 
J-ax 1.5- 2 cm längt, vanligen med tydligt framträdande, '1- 1.5(-2.5) cm 

längt, mycket fint skaft. 

Vid normal utveckling mycket karakteristisk och anmärkningsvärt enhet
lig , redan habituellt lätt känd genom sina lösa tuvor med slaka, som utyux.na 
bägigt - S-formigt utböjda strän och päfallande länga, breda och rnjuka (vid 

pressning starkt hopknycklade) , vid torka icke hopvikta eUer inrullade, rent 
och nägot glänsande mörkgröna mellanblads- och stödbladsskivor. Till artens 

karaktär bidrager yttermera ofta (oftare än hos gruppens övriga arter) ett frän 
den egentliga axsamlingen isolerat och ofta mycket längskattat Cj?-ax, utgäende 
i den översta sträbladsskivans veck, ej sällan nära intill sträets bas. 

Denna genetiskt relativt enhetliga, ekologiskt väl specialiserade art har 
i stor utsträckning förväxlats dels och främst med C. Oederi Retz. och härvid 
främst med den typ av denna, som här betecknats som ssp. euoederi, dels med 

C. lepidocarpa och dessutom ej sällan betecknats som C. flava x Oederi. 

Frän den närmast stäende C. Oederi ssp. euoederi förutom till allmän habi
tus skild genom kortare stödblad, mer ätskilda, större och nägot luckrare, 
oftare äggformiga Cj?-ax, men kanske säkrast genom de mörkare och även som 

± mogna rent gröna, i sprötet mer smäningom övergäende fruktgömmena 
med dessas starkare markerade nerver och längre, nägot nedät böjda och 
svängda spröt. - Cj?-axfjäll i regel nägot längre och som en följd av de mer 
luckra axen mer framträdande än hos C. Oederi ssp. euoederi och härtill med 
mera päfallande grönt mittparti . I motsats till förhallandet hos C. Oeden: ssp. 
euoederi bliva vid pressning spröten pä axens plana ytor blott i ax.ens nedre del , 
även här blott ± tillfälligtvis, tryckta in i fruktgömmena; mest sker en bryt
ning av spröten och detta i anslutning till fru.ktgömmenas riktning i ungefär 
samma grad ät sidan, uppät eUer nedät. 

Förväx:lingen med C. lepidocarpa torde finna sin förklaring närmast i 
nägra för nämnda art framträdande examinationskaraktärer (bl. a. de ± 
starkt ätskilda Cj?-axen och det ± längskaftade -axet), vilka finna en ,·iss, 

om ock svag motsvarighet hos C. tumidicarpa . Frän C. lepidocarpa dock skarpt 
skild redan genom sin ovan angiYna habitus. ~:I:ot de slaka, bägigt böjda sträna 
och de länga, breda och mjuka mellanbladsskivorna hos C. tumidicarpa svara 
hos C. lepidocarpa raka, elastiska, upprätta strän samt korta, smala, ± styva, 
i habitusbilden föga framträdande blad. Mot de rätt länga, breda, oftast uppät 
riktade och starkt framträdande stödbladsskivorna svara hos C. lepidocarpa 

päfallande korta, smala och styva, oftast nedät riktade stödblad. Mot C. tu

midicarpas hos typiska exemplar rätt lösa Cj?-ax med den rätt taggiga konturen 
(en följd närmast av de mindre starkt nedböjda och därför mer framträdande 
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spröten) svara hos C. lepidocarpa ± fasta ~-ax med breda, tätt packade, ..L 

plattade och särskilt mot axens nedre del starkt nedät böjda fruh.'tgömmen. 
:.rot de sistnämndas (även som mogna) hos C. twmidicarpa rent gröna färg, 
svarar hos C. lepidocarpa en mer ärtgrön , vid mognaden i brons stötande färg
ton; mot axfjällens hos C. tumid·icarpa pä sin höjd svaga hinnkant svarar 
Yanligen hos C. lepidocarpa en oftast tydlig sädan . 

Förväxlingen med hybriden C. flava X Oederi co!L (det är mest C. tu·mid?·

carpa man finner bestämd som denna hybrid , mindre oft a densamma be
stämd som C. tumidicarpa) synes snarast betingad ay hybridens ofta ± 
atskilda ~-ax och ± skaftade d'-ax. Nägon mer framträdande likhet fram
stär i övrigt ej mellan den alltid sterila och till färgen mest rätt lj usa 
hybriden och den nästan undantagslöst fertila , mörkgröna C. tumidicarpa. 

Föreliggande form uppställdes, sow ovan framgätt, är 1849 av .-\XDERSSO.!\" 

som art under namnet C. tumidicarpa , vilket narnn säsom spräkligt icke rätt 
bildat av Anderssan samma är utbyttes mot namnet oedocarpa , varvicl formen 
tillika nedvärderades till underart under C. Oederi Ehrh. (jfr s . 23) .. -\nslut
ningen till C. Oederi Retz. , och alldeles särskilt till dess ssp. euoederi, är 
oclisputabeL Formen synes dock i överensstämmelse rned Anderssons ur
sprungliga uppfattning snarast böra betraktas som en självst änclig art. För en 
sädan inställning talar ej b~ott formens utpräglade rnorfologiska karaktär 
utan även den omständigheten, att samtliga rnig kända hybrider med ssp. 
euoederi äro sterila, säsom ock fallet är med de hybrider jag funnit mecl ssp. 
pulchella. Det förtjänar nämnas, att arten ay mig funnits växande och 

hybridbildande pä lokaler , där i övrigt endast den ena aY cle bägge ovan 
nämnda formerna varit förhanden. 

Typisk för lucker jord i lövängs-, lövskogs- och lundartad mark, ofta vacker 
och rikligt förhanden vid hjulspär pä föga trafikerade skogsvägar. Pä t orrare, 
mer solexponerad rnark bl\va ~-axen tätare och spröten kortare. 

Eildar sterila hybrider med C. jlava, C. lepidocarpa var. turgida, C. Oederi 

ssp. euoederi och ssp. pulchella samt C. hostiana (även ,·ar. eckeroeensis) . Av 

samtliga beläggexemplar av mig insamlade. 
C. tmm:dicarpa och C. flava anträffas oft a växande tillsammans; hybrider 

dessa arter emellan synas ocksä vara rätt allmänt förekommande. I motsat 
härtill finner man blott undantagsvis C. twmidicarpa i sädan närhet till C. Oederi 

ssp. et~oederi och ssp. pulchella, att utsikter för hybriclisering föreligger. Per
sonligen har jag blott p ä 5 lokaler (samtliga pä Aland) fun nit säkra hybrider 
mellan C. tumidicarpa och ssp. ettoederi. Pä en av dessa (Eckerö: Överby) 
har människans direkta inflytande medverkat. C. Oede;ri p. euoederi upp

träder här i ett tärnligen vätt kärr; genom detta ärenprimitiv Yäg clragen, där 
C turm.d?.carpa funnit fäste. Utmed denna Yäg Yäxer hybrider de tvenne 
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arterna emellan. Ännu mindre ställa sig utsiktema för korsning mellan C. tu
midicarpa och C. Oederi ssp. pulchella. Blott 3 sadana lokaler äro mig bekanta, 
2 av dessa intill stränder med ssp . pulchella i Strandveget ation och C. tumidi

carpa i tillstötande lundvegetation, den tredje med rent tillfällig förekamst av 
C. tumidicarpa vid källspräng strax intill stranden jämte ssp. pulchella. 

De genetiska betingelserna för hybridisering mellan C. tumidicarpa och 
C. hostiana synas lika stora som motsvarande betingelser för hybridisering 
med C. Oederi ssp. euoederi . I praktiken kommer dock att spela in, att växt
platserna för den sistnämnda och C. hostiana oftare sammanfalla än för C. tu
midicarpa och C. hostiana. 

C. tumidicarpa och C. lepidocarpa (huvudformen) har jag icke funnit i sä 
nära grannskap till varandra, att utsikter till hybridisering förelegat. 

Utbredningen i Europa västligt betonad, i Fennoskandien med riklig före
kamst särskilt i Norge. 

I F in 1 a n d pa Aland ± rikligt inom lövängsomraden över hela landska
pet. I anslutning härtill med avtagande frekvens i Abolands skärgard samt 
längs kusten till trakten av Tvärminne (H angö, Ekenäs). Med isolerade östliga 
förposter i Sa (Mäntyharju) samt i I k (Terij oki och Sakkola). 

I Sv e r i g e ± rikligt fran Skane till Dalsland, Västergötland och Upp
land . Härtill enstaka lokaler i Värmland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland 
och Hälsingland. Enstaka exemplar föreligga härtill fran trakten av Umea. 
Här insamlad redan av L. L . Laestadius. Pa etiketterna är antecknat: C. Oederi 

Hoffm. var. oedocarpa Ands. (1 ark) och C. Oederi H offm. (2 ark). Pa etiket
ten för var. oedocarpa och det ena C. Oederi-arket anteckningen: scripsit 
K. F . Thedenius. Beaktas bör att a rken jämte C. tumidicarpa även upptaga 
exemplar, som torde böra uppfattas som C. Oederi Retz. coll. - Senare har 
C. tumidicarpa i Umea 29 juli 1901 insamlats av P. Söderlund s.n. C. Oederi 
(Hoffm.) Ehrh. Ocksa pa detta ark ingar därtill C. Oederi Retz. coll. 

I No r g e rikligt främst i kusttrakterna upp till Trondheimsfjorden. 
\-idare ± spridd normt till Troms. 

C. Oederi R etz. col l. 

Carex Oederi Retzius i Florae Scandin aviae Prodromus; enumerans plan t as Sueciae, 
Lapponiae, Finlandiae et Pomeraniae, ac Daniae, Norvegiae, H olsatiae, I slandiae et 

Groenlandiae, 1 779, s. 179. 
C. Oederi Retz . hos Ehrhart: Exsiccatverket Calamariae, Gramina et Tripetaloidea 

Linnaei, 1785-93. Decas 8 (1788) n :o 'i9 samt innehällsförteckningen till exsiccatet: 
Index Calamariam, Graminam et Tripetaloidearum Linn., p. 83. 

Under namnet C. Oederi har sedan 1779 i samtingar ingatt och i litteraturen 
upptagits en rätt karakteristisk Carex-typ med anknytning till den redan 1753 

6 
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av Lr~N'E urskilda C. flava, säsom ock till den 1834 av TAUSCH klarlagda C.lt

pidocarpa. Som auktor finner man främst RETZIUS, men även EHRHART samt 
därtill HoFFMAN, RoTH, WILLDENOW och ScHK ·HR. Det under tidernas lopp 

irrsamlade materialet företer inom rarneu för en rätt karakteristisk och frän 
säväl C. flava som C. lepidocarpa väl skild typ en betydande variationsvidd, 
dels uppenbarligen betingad av olikheter i ständortsförhällandena, men där
till även i större eller mindre grad uppenbarligen betingad av genetiska dif
ferenser hos materialet. RETZrus' diagnos, med C. flava som orienterande 
bakgrund, synes mig väl täcka den bild jag fätt av det nu ifrägavarande rätt 
heterogena materialet. I anseende härtill finner jag Retzius' art C. Oederi väl 
grundad, i varje fall som en art av kollektiv karalrtär. 

Det är anmärkningsvärt, att RETZrus' klart motiverade begrepp C. Oederi 

sä ofta färbindes med andra auktorers namn, oftast EHRHART och HOFHL\X. 

Orsaken synes vara följande: RETZIUS har i Kongl. Vetenskapsakademiens nya 
handlingar Tom XIV för är 1793, s. 314, i en mindre uppsats (>>Ytterligare 
anmärkningar till svenska starrarten>) äterkallat sin art C. Oederi under den 

motivering, att han med detta namn skulle hava avsett exemplar av C. piluli

fera. Grunden till denna deklaration har väl snarast varit den, att i hans her
barium under namnet C. Oederi befunnits ligga ett exemplar av C. pilltlifera. 

Detta äterkallande av arten C. Oederi bekräftas av Retzius i andra upplagan 

av Flora Scand. Prodr. av 1795. Den omständigheten, att ett exemplar av 
C. pilulifera befunnits föreligga i Retzius' herbarium under benämningen 
C. Oederi, torde knappast kunna finna nägon annan förklaring än i ett misstag. 
Man kan tänka sig att originalexemplaret av förbiseende blivit utbytt mot 
exemplar av C. pi lulifera eller ocksä förkommit och av förbiseende blivit 
ersatt med ett exemplar av C. pilulifera. Möjligt är ocksä, och kanske sanno
likast, att exemplaret är av senare datum än originalexemplaret samt att 
misstag i samband därmed blivit begänget; dr ÜTTO DAXIEL GER TZ finner 1 

>>den sistnämnda förklaringen mest sannolik». Det synes sannolikt, att detta 
exemplar C. pilulifera blivit för Retzius utslagsgivande 1793 och 1795, men 

det kan knappast tänkas hava legat till grund för arten C. Oederi i Fl. Scand. 
Prodr. av 1779. Det synes fullkomligt uteslutet att RETZIUS kunnat finna 

C. pilt-tlifera päminna om C. flava, med vilken art han i sin diagnos jämför 
sin nya form samt att han pä basen av material av C. pilulifera kunnat avfatta 

en giltig diagnos för den formtyp, som sedan hans tid i det allmänna med
vetandet och i samtingar gätt som C. Oederi Retz. Det bör härtill beaktas, att 
tavlan 371 (s.n. Carex divisa) i Flora Danica, vol. 3, fase. VII, 1770 (utgiven 
av ÜEDER), till vilken Retzius hänv1sar, under inga förhällanden av honom 
kunnat identifieras med C. pilulifera; det bör härvid dock beah.'i:as, att denna 

1 I brev till förf. 
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t avla icke pä ett lyckligt sätt äterger C. Oederi; bl. a. äro fruktgömmena t eck
nade utan spröt. Det är även att märka, att exemplar av C. Oederi, och med 
Retzius' handstil sä betecknade, ingä i Retzius' herbarium samt att en del som 
C. Oederi betecknade exemplar föreligga i samtida kollektioner. 

Som i sädant hänseende vittnesgillt kan främst hänvisas till EHRHARTs 
exsiccatverk Calamariae, Gramina et Tripetaloidea, 1785-93, Decas 8 (1 788), 
n:o 79 samt till innehällsförteckningen till detta: Index Calamariam, Grami
niam et Tripetaloidearum Linn., 1791, s. 83 . Exemplaret n:o 79, s. n. Carex 
Oederi Retz., svarar fullt mot Ret zius' beskrivning 1779 av den form han i 
anslutning till tavlan 371 i Flora Danica uppkallat efter Oeder. Den omständig
heten att Retzius som ohällbar äterkallat sin art C. Oederi har, som det synes 
helt omotiverat, haft till följd att i ett flertal fall hans namn som auktor utbytts 
mot ett annat, oftast kanske Ehrharts, med bibehällande dock av namnet 
Oederi och med accepterande av den formkrets med vilken Retzius förband 
detta namn. 

Längre har WIINS'l'EDT gätt, som 1937 i Dansk Botanisk Tidskrift fun
nit skäl att helt och hället indraga namnet Oederi och i stället för den form
grupp, som sedan 1700-talet betecknats som C. Oederi, införa namnet viridula, 

som av MICHAüX är 1802 knöts vid en närstäende amerikansk form, vilken av 
Wünstedt nu befanns identisk med den form, som i Europa betecknats som 
C. Oederi. Nägot stöd för Wiinstedts initiativ synes mig pä redan anförda grun
der icke föreligga. Fränsett frägans principiella sida bör härtill beaktas, att 
C. viridula Michx i ett flertal betydelsefulla hänseenden skilj er sig frän C. Oederi 

Retz., differenser, vilka enligt min mening i varje händelse synas vara av 
underarts valör. 

Carex Oederi Ret z. synes mig alltsä som art allt fortfarande väl grundad, 
men som sädan av uppenbart kollektiv natur. I anslutning till eller inom 
ramen för densamma har ett flertal former av olika systematisk valör upp
ställts. Dess karaktär och begränsning bör i anseende härtill preciseras. A v 
nu äsyftade former ha r redan s. 23-24 C. tumidicarpa Ands. och C. Oederi 

ssp. pulchella Lönnr. dis1..'11terats. Den förra synes mig av A."DERSSON vid dess 
först a presenterande riktigt hava preciserats som en självst!ändig art . För den 
senare synes Lö~l\"ROTH i den systematiska valören underart under C. Oederi 

hava funnit ett riktigt uttryck för formens systematiska ställning. Det synes 
säväl med stöd i Retzius' diagnos som i den uppgivna ständorten ()>Prope H ol
miam solo glareoso legü>) uppenbart , att C. tumidicarpa icke ingätt i det ma
terial, som legat till grund för Retzius' art. M:ed stor grad av sannolikhet 
mäste detta även förutsättas hava vari t fallet med ssp. pulchella Lönnr. Skall 
denna fo rm, i överensstämmelse med Lönnroths mening, dock inrymmas som 
underart i ett kollektivt begrepp C. Oederi, vilket synes väl motiverat, bör 
även den (eller de t yper), som legat till grund för Retzius' diagnos, preciseras 
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som underart (eller underarter) inom detta kollehiva artbegrepp C. Oederi. 

Men redan alldeles fränsett denna C. pulchellas grad av systematisk frändskap 

med Retzius' form, bör dennas systematiska karahär självfallet om möjligt 

fastställas . Dä det förefintliga autentiska materialet är ytterst knappt och brist
fälligt , kan uppgiften bliva vansklig. Det synes dock sannolikast, att ma

terialet tillhört den typ, som i södra och mellersta Sverige synes vara domi

nerande och sedan Retzius' tid blivit betecknad som C. Oederi. Till denna typ 

synes även ett mig bekant och enligt dr GERTZ autentisl-.1: e:s:emplar (blott ett 

strä med ett fätal blad, 3 ~-ax och 1 0 -ax) i herbariet i Lund vara att hänföra. 

Denna typ upptar jag här och preciserar som ssp. euoederi Palmgr.; se s . 23. 

Härtill synes som underart i Fennoskandien i varje händelse yttermera komma 

en form, som här upptages som ssp. fennica Palmgr. 
Vad här anförts beträffande den med namnet och formen C. Oederi för

bundna nomenklaturen utgör ett utdrag ur ett av mig i medlet av 1940-talet 

avfattat men tillsvidare icke tryckt manuskript. Vid dess sammanställande 

var med avseende ä nödig tolkning av handskrifter i herbariet i Lund frän 
tiden 1779 till ingängen av 1800-talet docenten ÜTTO DAXIEL GERTZ med stort 

tillmötesgäende mig behjälplig, vilket jag här med tacksamhet fär erkänna. 

Det blir självfallet mycket vanskligt att inom en sä kritisk grupp som 

Carices Fulvellae med ett flertal varandra mycket närstäende former försöka 

giva en karakteristik av ett kollektivt artbegrepp. För begreppet C. Oederi 

Retz. stannar jag för följande försök: 
Till storlek och habitus mycket växlande, men i regel tämligen lägvuxen, 

bildande ± täta tuvor av talrika vegetativa och florala, upprätta - snett 

utät riktade skott med ljust grä- eller gulbruna (pä buksidan ofta vita och 

± hinnartade) lägblad och basalslidor. Strän mestadels blott 15-20( -30) cm 

höga, späda men styva, avrundat trekantiga och även nedom axsamlingen 

släta. 
Mellanbladsskivor ± mörkt gröna (mörkare än hos C. flava), styva och vid 

torkning gärna ± hopvikta eller nägot inrullade, vid pressning ej hopknyck
lade (som hos C. twmidicarpa), (1-)1.s-2(-2. s) mm breda, fullt utvecklade 

vid axmognaden. De vegetativa skottens skivor ± länga, beroende av syste

matisk form samt i hög grad även av ständorten, vanligen näende i höjd med 

de florala skotten eUer ± längt över dessa, sär kilt hos smävuxna ex. t.o.m. 

av stränas 2-3 dubbla längd. Översta sträbladet med intill 2 cm läng slida, 

vanligen utan krage. Stödblad med längt utdragen, uppät rihad skiva, de 

nedre oftast starkt överskjutande axsamlingen, blott sällan vid fruhmogna

den vid basen böjda i vinkel nedät. 
~-ax i rege! 2-3, normalt tämligen - mycket tätt ställda, smä (av evärt 

mindre än hos C. lepidocarpa), rundat äggformiga - cylindriska, med utät 

eller till en del (i axets övre del) ± uppät ri1..'tade frukfoömmen; dessa med 
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2 kraftigare sidonerver och därtill ovan och under med 3-4 svagare nerver, 
alls ej uppblästa (ssp . pulchella) eller ::!:::: uppblästa (ssp. euoederi och ssp. fen

nica), ej plattade som hos C. iepidocarpa, ± hastigt hopdragna till ett kort 
(kortare än hos den sistnämnda och även C. tumidicarpa), rakt, ej eller (hos 
ssp. fennica) nedböjt spröt, som unga av en hos de skilda formerna växlande 
färgton (± matt - klart grön eller ::!:::: olivgrön), ej rent och oft a glänsande 
mörkt gröna som hos C. tumidicarpa, vid mognaden ± glänsande eller matt 
gulaktiga, skiftande i gulbrunt eller (hos ssp. pulchella) ± Yitgrä . r:r.-axfiäll ± 
tydligt framträdande, nilende inemot eller till sprötets bas eller t.o.m. nägot 
längre, som regel ± rödbruna med ± markerat grönt mittparti och ofta svag 
hinnkant. 6-ax oftast t ydligt men kort skaftat . 

Hithörande former äro till habitus starkt päverkade av ständort ens beskaf
fenhet, särskilt dess grad av fuktighet och näringsvärde. Detta är i varje 
händelse i högre grad fallet än med C. flava, C. lepidocarpa, C. jemtlandica ocb 
även C. tumidicarpa . 

N. J. A:mERSSO)I upptager 1849 (Skandiua\·ieus Cyperaceer, s. 26) under C. Oederi 
(Ehrh. Calam. n. 79 .): a elatior och ß pygmaea med följ ande karakteristik: 

a elatior: strä finger- eUer fot-h ögt , längre än bladen. 

ß pygmaca: strä tums- eHer fiu ger-högt, mycket kortare äu bladen. 
Anderssou kau knappast med sin a elatior och ß pygmaea hava avsett annat än t veune 

a v st äudorteu betingade ytt erlighetstyper. 
I Uppsala Botanisk a l\Iuseum föreligge r för a elatior 2 beläggark, för ß pygmaea blott ett. 
Etiketterna lyda: 

C. Oederi - elatior (viridis) - Transitum ad sphaeroearpam quadammodo sistens! 
~Pä en etikett i Uppsala finner man som preliminär bestämning sphaerocarpa, r ä ttad till 
oedocarpa.] R äuäs Roslagiae 181, 8 A:u (Herb . Hartman). 

C. Oederi - elatior (flavescens !) - Species normalis optime evoluta, ad flavam qua
dammodo accedens. forma! [Den norm ala a rten optimalt utvecklad, i viss män närmande 
sig flava. form! ] Räuäs Roslagiae 1848 A:u (H erb. Hartman). 

C. Oederi - pygmaea - Cum C. {Iava pygmaea prossus aualoga. Roslagiae 1848, 

J. A:u. 
ß pygmaea representeras av 6 lägvu.xna (5-6 cm höga), men a1ls icke extremt läg

vuxna, och i övrigt r ä tt väl utvecklade exemplar med tyd!ig präge! av ssp . euoederi . En 
tydlig stäudortspäverkan föreligger, men alls icke av den starkt nödvuxna typ man är 
van att fiuna under beteckningen pygmaea Ands. 

Beträffande a elatior är att annotera, att det förstnämnda arket omfattar trenne 21-

23 cm höga exemplar med svagt utbildade r:r.-a.x och till synes alls icke matade fruktgöm
men. Bladeu äro päfal!ande smala (intill 2.3 mm breda). rätt styva och raka med en för 
ssp. euoederi främmande karaktär. )faterialet synes mig icke giva en säker vägledning 

beträifande dess systematiska karaktär. Xärmast faller väl denna iuom den ko11ektiva 
arten C . Oederi Retz. 

Detta synes även vara fallet med det andra arket, omfattande t venne 28-33 cm höga 

exemplar, om ock dessas r:r.-a.x äro fu11t utbildade med tämligen mogna fruktgömmen; 
b laden ä ro av samma karaktä r och bredd som hos arket ovan . Det är att observera, att 
r:r.-axen ä ro anmärkningsvärt stora (intill 14 mm länga) och till formen utpräglat utdraget 
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cylindriska; i övrigt framstär med avseende a axen och fruktgömmena drag av ssp. euoederi. 
utöver ovan nämnda material finnes i uppsala yttermera ett ark a\· A..'--nERSSOX 

med följande anteckning: 

Carex Oederi - normalis et ,-ulgaris! inter moclificationem altissimam et pygmaeam 
media.- R anäs Roslagiae '18'•8. 

Detta a rk omfattar fem 15-16 cm höga exemplar med blad av samma typ som hos 

de tvenne arken med C. Oederi - elatior. Med avseende a 'j>-axen framstar anslutning 
till C. Oederi ssp. euoederi. 

Anderssous C. Oederi Ehrh. a elatior är i Iitteraturen samt i samlingar flerstädes miss

uppfattad . 

Anmärkningsvärt är b l. a . att KxEUCKER: Carices exsiccatae, Lieferung \", '1899, 

n:o 133 samt Lieferung \"II, 190 I, n:o 215 betecknar Anderssous C. Oederi Ehrh. *oedo

carpa som dennes form >)C . Oederi Ehrh. f. elatior Anders. >. I'ör n:o 215 är till bestämnin

gen tillfogat subf. robusta . 

ALFRED CALI.~ll': har i nedan nämnda trenne skrifter gjort formgruppen Care.r Oederi 
Ehrh. till förem:'tl för studium: 

Über in Schweden vorkommende Formen von Carex Oederi Ehrh. (Deutsche bot. 

~Ionatsschr. 5 {1887), s. 17-20 .) 

Carex flava L. *Marssonii Auersw. (Bot. Not. 1887, s. 11 5- 11 6.) 

Beiträge zur Cariocologie. (Deutsche bot. ~Ionatsschr. 6 {1888), s . 1-5, t, 9-51.) 

Callmes studier över C. Oederi synas vara baserade pa ett rätt obetydligt material. 

I varje fall är materialet av beläggexemplar i de svenska museerna r ä tt knappt. Pier

talet exemplar ( 17 ark) tillhör museet i Uppsala, ett fatal Riksruuseet i Stockbolm. 

~Iaterialet kan ej heller kvalitativt betecknas som för ändamälet fullt tillfredsställande. 

Ett Hertal exempla r gör intryck av att vara insamlat p ä torr och mager lokal. I vad män 

dessas karaktär ä r a\· Standorten betingad eller p averkad synes i mänga fall svart att 

avgöra. De eventuellt systematiskt betingade karaktärerna bliva i varje händelse svara 

att utläsa. Sä är bl. a. fallet med Callmes p a etiketteroch i litteratur ofta a t erkomrnande 

f. canalicttlata. 

I anseende till det sagda finner jag icke möjligt att taga ställning till Callmes former. 

Flertalet finnes upptagna hos KÜKENTHAL: Cyperaceae-Caricoideae, 1909, s. 673-67lo. 

Yttermera torde antecknas att man b land Riksmnseets material av C. Oederi Retz. 

coll. finner enstaka eUer sparsamma inclivider, vilka av A. HÜLPHERS betecknats som 

C. Oederi var. turgida ; ± starkt uppsvällda fruktgömmen hava härvid betingat benäm

ningen. Bestämningarna h ava dock icke synts rnig konsekvent genomförda. Härtill 

kommer att de som turgida betecknade indh·iderna mestadels ingä i kollektioner av 

annan och ofta systematiskt obestämbar karaktär. Nagot enhetligt, tillfyllest rikligt och 

väl utvecklat material, vilket kunde belysa nu ifrägavarande typ, har jag icke funnit. I 

anseende till det sagda kan jag icke finna nagot grepp pä den nu ifräga,·arande beteck

ningen tztrgida. Den faller i varje händelse under begreppet C. Oederi Retz. kollektivt 
uppfattad. 

C. Oederi Retz. ssp. euoederi Palmgr. 

Tavla X; XXI a; :XXIV f, g. 

C. Oederi Retz. ssp. euoederi Palmgr.: 

Hvr.A::\DER: Förteckning över Nordens växter. 1. 1955, s. 3-'t. 

PALMGRE:-1: Fuh·ellae-ryhmä i sammeh·erket JA_-\ KKO }ALAS: Suuri kasdkirja I , 1958, 

s. 727 . 
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PAOI CRE);: Nägra nya former inom Carex-gruppen Fuh·ellac Fr., 1958, s. 7. (Soc . 

Scient. Fennica: Commentationes Biologicae XX. 3.) Här ingä r aYbildning. 

Sam ssp. euoederi bet ecknas här den av RETZIUS patagligen avsedda, 
bl. a. i södra och mellersta Sverige ± utbredda form , som i nordisk litteratur 
och i samlingar i stort sett synes hava avsetts under namnet C. Oederi Retz. 
Se närmare s. 24. 

Tämligen fast tuvad. Av mycket växlande storlek och gestalt men mesta
dels lagvuxen, till habitus starkt präglad av päfallande rikligt utvecklade 
vegetativa och florala skott med päfallande langa och vid fruhmognaden 
fullt utvecklade bladskivor. Dessa pa grund av tuvans fasthet ofta, särskilt 
hos mer lagvuxna ex., snett utat spärrade (förlänande tuvan som pressad 
en viss karahär av dammviska). Lagblad och de basala st räbladens slidor 
relativt korta, ljust brungula (liksom hos C. lepidocarpa undantagsvis med 
violett anstrykning), de sistnämnda vid övergangen till skivan och ofta pa 
huksidan i dess helhet hinnaktiga och vita. 

Strän normalt ca 15 - 25 cm höga (under ogynnsamma förhallanden, men 
dock med fullt utvecklad axsamling, ofta ej mer än ca 5-7 cm), späda men 
st yva, trubbkantiga, även under axsamlingen släta, vid t orka med tendens 
att böj a sig i bage utat , vid basen med 3 - 5 mellanblad. 

M ellanblads- och stödbladsskivor J .5- 2( - 2. 5) mm breda, platta, med nästan 
omärklig köl, st yva (vid pressning ej hopknycklade) , med tendens att vid 
torka vika eller nägot rulla in sig, oft a nagot utat böjda, matt och tämligen 
mörkt gröna (ej sasom hos C. tumidicarpa rent och :::::: glänsande mörkgröna, 
mörkare än hos C.flava) . De vegetativa skottens bladskivor päfallande langa, 
naende axsamlingen eller avsevärt över densamma, ej sällan av stranas dubbla 
eller hos smavuxna ex. t .o.m. tredubbla höjd , mest nagot snett utat riktade, 
mot spetsen ofta bägigt böjda och ca 3 cm fnin denna utdragna i en karak
t eristisk vass, ofta böjd snärt. Sträblad 3 - 5, föga framträdande , naende intill 
0'-axets spets, det översta med intill 2 cm lang slida, utan krage. 

<;J -axens stödblad med kort, knappt märkbar slida och längt utdragen 
skiva , de nedre ofta st arkt (intill ca 5-10 cm) överskjutande axsamlingen 
(det översta 1.2- 4 cm langt, de följande 3- 4( -12), resp. 6- 10( -13) cm), 
uppat riktade, blott sällan vid fruktmognaden vid basen böjda i vinkel snett 
nedat. 

<j>-ax (1- )2-3( - 4), riktade snett uppät (som hos C.flava eller nagot mer 
uppät), mestadels närmade varandra (men ej sä starh som hos C. flava), 
särskilt de tvenne översta oft a närsittande eller blott svagt ätskilda (det 
nästöversta näende till basen av eller t .o.m. in pä n:o 1, men ej sällan även 
inti111 cm avlägset , n:o 3 intill basen av eUer nägot inpä axet n:o 2, men även 
intill 4. 5 cm avlägset), det nedersta hos fleraxiga ex. stundom längt avlägset i 
det överst a mellanbladets veck, med :::::: utvecklat men i bladslidan mestadels 
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inneslutet skaft . Ax smä, (5-)7-10(-13) mm länga, rundat ovala ägg
formiga (sällan cylindriska), mer fäblommiga och mindre täta än hos C.lepido
carpa, med rätt taggig kontur. Fr·uktgömmen ri.J...rtade utät eller mot axets övre 
del nägot uppät , mot dess bas svagt nedät, vid mognaden hos korta ax ofta 
radiärt utsträlande ät alla häll, ± brett omvänt äggformiga - ovala, bredast 
nägot ovan mitten, rundat trekantiga, med 2 kraftigare sidonerver och därtill 
ovan och under med 3- 4 nägot svagare nerver, raka eller i axens basaldel 
svagt krökta, nägot uppblästa (dock ej sä starkt som hos C. Bergrothii ocb 
ssp. fennica), ej plattade som hos C. lepidocarpa, vid nötens spets rätt plötsligt 
hopdragna till ett kort rakt, svagt strävbräddat, nästan omärkligt tväkluvet 
spröt, till färgen först matt gröna, vid mognaden med en ofta glänsande gul 
anstrykning, som väl skiljer sig frän den för C. lepidocarpa utmärkande, i 
kopparbrunt eller brons gäende färgtonen. Fruktgömmen (2.t- )2.5-3.5 mm 
länga, därav sprötet (20-)23-35 %, relativt kortare än hos C. tumidicarpa. 

~-axfjäll ± framträdande, näende ofta till sprötet bas eller t.o.m. intill 
dess spets, äggrunda, spetsiga eller trubbiga, ljust bruna - rödbruna, med 
grönt mittparti och ofta svag hinnkant. 

(J-axet 13-20 mm längt, oskaftat eller med 9-15 mm längt skaft. 

För hela växten är utmärkande en tämligen rent grön (mörkare än hos 
C. flava) eller nägot i grätt dragande matt färgton. Häri skild frän ssp. pulchella, 
hos vilken särskilt ~-axen äro av en i olivgrönt eller nägot grägrönt dragande 
färgton, samt frän C. tumidicarpa med dess mörkare, ± glänsande gröna färg. 
Frän den sistnämnda i övrigt skild bl. a. genom mycket smalare och styvare 
(vid pressning icke hopknycklade) blad, genom mindre och tätare ställda 
samt mindre luckra ~-ax. (Se i övrigt C. tumidicarpa s. 76 och ssp. P~tlchella 
s. 96.) För ~-axen är pä pressat material (till skillnad närmast frän ssp. 
pulchella men även frän C. tumidicarpa) karaheristiskt, att sprötet hos de 
fruktgömmen, som tillpressats rätt uppifrän, tryckes in i dessa och icke ät 
sidan (detta som en följd därav, att nöten icke fyller hela fruktgömmet säsom 
hos ssp. pulchella, hos vilken en sädan intryckning icke kan komma till stand, 
samt hos C. tumidicarpa som en följd av fruktgömmenas relativt glesa anhop
ning). Som en framträdande olikhet frän C. lepidocarpa framstär , att spröten 
hos intill varandra belägna fruktgömmen vid pressning bliva rihacle än 
hit än dit, en följd av flertalets rihning tämligen vinkelrätt ut (hos 
C. lepidocarpa med dess ± st arkt nedät riktacle fruhgömmen komma sprö
ten, särskilt i axens nedre clel, att genomgäende tryckas ± paralieHt neclät). 

Till habitus och ett flertal karahärer närmast lik ssp. femzica och i svagt 
utbildat eller bristfälligt material ofta svär att sk:ilja frän denna. Beträffande 
de mer framträdande likheterna och olikheterna hänvisas till ssp. fennica. 
(s. 89), sä även beträffande den systematiska frändskapen (s. 93). 
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Det är att observera, att ssp. euoederi även kan förete en viss likhet med 
svagt utbildat, av torka präglat material av C. Bergrothii. Beträffande dessa 
formers inbördes överensstämmelser och avvikelser frän varandra se C. B erg

rothii s. 66. 
Ssp. euoederi föret er t ill habitus även en viss likhet med C. Kotilaini. 

Ses. 73. 

Uppträder p ä mycket växlande ständorter och i vaqe händelse pä mer 

växlande än ovan upptagna arter inom sektionen. Oftast pä kärr- och myr
mark, men anträffas även pä stränder , främst vid sött men även vid salt 
vatten , och stundom t .o.m. pä rätt vanlig maturlig>> ängsmark, särskilt sädan, 
som framgätt vid uttorkning av kärrmark. 

Röner i motsats till arterna s. 42 - 72 stark inverkan av st ändorten, 

närmast dess grad av fuktighet, men även av underlagets karaktär i övrigt . 
I vät kärrmark, särskilt i skugga, kunna bladen bliva mycket länga och smala, 

mycket längt övernäende d'-axet samt <jl-axen ofta längt ät skilda. Av t orka 
präglade exempla r, särskilt pä öppna, steniga eller sandiga stränder , bliva 
st a rkt lägvuxna och även i övrigt nödvuxna; sädana ex . kunna bliva vanskliga 

att skilj a fräu ssp. pulchella . 

Förefaller att vara en mer eller mindre sydligt betonad form med bl. a. 
mer eller mindre riklig förekamst i S v e r i g e upp till Bohuslän, Väster
götland, Närke och Uppland (bl. a. flerstädes pä Gotland). Härtill enstaka 

lokaler i Dalsland, Värmland, Västmanland, Gästrikland, Dalarna?, Härj e
dalen? och Medelpad. 

I F i n 1 a n d här och var pä Aland, i övrigt sparsamt i Ab och härifrän 
österut vid kust en till trakten närmast E om H elsingfors; normt mycket spar

samt i inlandet i St, Ta och Om. 
Utbredningen tillsvidare icke tillfyllest känd beroende av formens nära 

slähskap till den nedan upptagna ssp. fennica. 

Eildar sterila hybrider med C. flava, C. lepidocarpa, C. tumidicarpa (se 
s. 80) och C. hostiana (även var. eckeroeensis). Härtill pä 1 lokal pä Aland ± 
sterila eller ferti la hybrider med ssp. pulchella (beträffande denna anmärk

ningsvärda förekomst se s. 27 - 28) . Beläggexemplar av samtliga ovan nämnda 

hybrider av mig insamlade. 

C. Oederi R et;>:. ssp . fennica P almgr . 

T a vl a XI ; XXI b ; XXI\' h, i , j . 

C. Oederi R etz. ssp. fennim Palmgr.: X ägra nya former inom Carex-gruppen Fuln~l

lae Fr., 1958, s. 8. (Soc. Scient . Fennica: Commentationes Biologicae XX. 3.) - Här 

ingär latinsk diagnos samt avbildning. 
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C. Oedc ri Retz. ssp. sub-Bcr!!rothii P a lmgr . hos PAO!G!H::\: Fuh-ell ae-r yhmä i s:Hnmel

\·erket J AAKKO ]ALAS: Suuri kasdkirja I , 1958 , s. i28 . 

C. Oederi ssp. euoederi synes i Finland fran Aland österut, i Sverige fran 
Södermanland och Uppland normt ± ersättas av en närstaende form , vilken 
här upptages under namnet ssp. fe-nnica. 

Pa Aland äro bägge formerna ± sparsamt företrädda. Nu ifragavarande 
form visar i vacker och fullt utbildad gestalt framträdande avvikelser fran 
ssp. euoederi, avvikelser, vilka delvis ga i riktning mot en del anmärknings
värda drag hos ssp. P'ulchella, dels och särskilt i Sb och Kb i riktning mot 
C. B ergrothii, vilken form särskilt i angränsande tral'i;er (Ok, Ob, Ks, Kpoc) 
uppträder i starkt utpräglad gest alt. Denna anmärkningsvärda likhet med 
flere närstaende former , fransett ssp. euoederi särskilt med ssp. pulchella, har 
i hög grad försvarat min uppfattning och utredning av artgruppen C. Oederi 

Retz. coll. (se s. 27 - 29 samt nedan), sa mycket mera som man mellan dessa 
varandra närstaende former i gränstrakterna för deras utbredningsomraden 
knappast kan franse möjligheten av hybrida förekomster. I anseende till den 
nära frändskapen torde härvid den möjligheten ligga nära till hands, att 
eventuellt uppträdande hybrider äro ± fertila. I varje händelse har särskil
jandet av ovan nämnda former i regel ställt sig Yanskligast, där utbrednings
omrädena gripa in i varandra. Härtill torde man yttermera för samtliga nu 
ifragavarande former med deras mer eUer mindre disjunkta utbredning hava 
att räkna med systematiska typer av lag valör. 

För ssp. fennica synas följande karaktärer närmast utmärkande: 
Bildar ± täta tuvor av växlande men i jämförelse med förhällandet hos 

ssp. euoederi och ssp. pulchella oftast mindre päfallande omfang (intill l10 flo
rala skott antecknade) . 

Stran och blad i regel rätt uppat riktade och raka. 
Strdn normalt ca 27 cm höga, styva, trubbkantade och även under axsam

lingen släta. 
L dgblad och de basala sträbladens slidor ± utdragna och snäva (i viss 

g rad päminnande om dem hos C. Bergrothii), ljust brungula; slidorna vid över
gängen till skivan och ofta pä buksidan i dess helhet i viss grad hinnalrtiga 
och ± vita (dock i mindre grad än hos ssp. euoederi). 

Mellanblads- och stödbladsskivor ca 1.6-2.2(-3) mm breda, platta, med 
nästan omärklig köl, styva, vid pressning ej hopknycklade, med blott svag 
tendens att vid torka vika eUer nägot rulla in sig, tämligen mörkt eller rent 
gröna (men ej glänsande säsom ofta hos C. lt4rnidicarpa). äväl mellan- som 
stödbladens skivor (i motsats till förhällandet hos ssp. euoederi och C. Berg

rothii) successivt och langsamt avsmalnande mot spetsen, utan böjning hos 
denna och utan utdragning till snärt. De Yegetativa skottbladen (i motsats 
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till förhällandet hos ssp. euoederi) blott näende intill axsamlingen eller nägot 
över denna. Sträblad 3-:>, näende intill d' -axets spets eller nägot däröver, 
föga framträdande, det översta med intill 2 cm lang slida, utan krage. 

~-axens stödblad med kort (sällan mer än 1 cm lang), ofta knappt märk
bar slida, deras skivor uppät riktade, blott sällan vid fruktmognaden vid 
basen tryckta utät eller i vinkel snett nedät. Det nedersta stödbladets skiva 
ofta starkt (intill 10 cm) överskj utande axsamlingen, säväl tilllängd som till 
bredd (ofta nägot bredare än mellanbladen) päfallande sta rkt framträdande 
mot de proportionsvis rätt svagt framträdande övre stödbladen. 

~-axen (1-)2-3(-4), riktade snett uppät , mestadels närmade varandra 
(dock ej sä starkt som hos C. flava och oftast även med mindre stark anslut
ning än hos ssp. euoederi), varvid särskilt de tvenne översta pä sin höjd äro 
blott svagt ätskilda, men ofta även intill 1- 1.s(- 2) cm avlägsnade. Hos 
fleraxiga exemplar framstär stundom (oftare än hos ssp. euoederi) ± längt 
ned pä stammen ett isolerat ~-ax i det översta mellanbladets veck. 

~-axen ca 10- 12(-14) mm länga och ca 7 mm breda, rundat ovala -
äggformiga eller ± utdraget cylindriska, pä pressat material ofta med en 
rätt kompakt och mindre t aggig yta än hos ssp. euoederi. Fmktgömmen (säsom 
hos ssp. euoederi) riktade utät eller mot axets övre del nägot uppät , mot dess 
bas svagt nedät, med 2 kraftigare sidonerver och därtill ovan och under med 
3-4 nägot svagare nerver, t ämligen starkt uppbläst a (mer än hos ssp. euoederi, 
men svagare än hos C. Bergrothii) , vid nötens spets skarpt (skarpare än hos 
ssp. euoederi) hopdragna till ett kort, rakt, svagt strävbräddat, nästan omärk
ligt tväkluvet spröt , som unga päfallande rent och ± ljust gröna (häri pä
minnande om C. Bergrothii), vid mognaden med ::!:: bibehällen eUer mörknad 
färgton och slutligen med ± st ark, matt och orent gul anstrykning. ~-axfjäll 

pä pressat mat erial jämförelsevis svagt framträdande (svagare än hos ssp. 
euoederi), blott sällan näende till sprötet, mot spetsen ± avtrubbade. Frukt
gömmen (2.5- )3-3.s( -3.s) mm länga, därav sprötet 20-24 %. 

d'-axet med vanligen kort (ca 3 mm) skaft. 
Det bör observeras, att ~-axen i sin spets ofta uppvisa nägra d'-blommor 

samt att de vid sin bas ej sällan företeensvag förgrening. 

För s p . fennica synes, i jämförelse med ssp. euoederi, bl. a . följande utmär
kande: 

Korta re och därför i habitusbilden mindre framträdande mellanblad (de 
vegetativa skottens mest näende blott upp till axsamlingen eller blott föga 
över denna, icke säsom hos ssp. euoederi ± längt över densamma). Bladen, 
säsom även sträna, tämligen rätt uppväxande och raka, icke mer ellermindre 
bägböjda som hos ssp. euoederi, mot spetsen successivt och Iängsamt avsmal
nande och icke utdragna i en ± päfallande lang snärt. Till habitusbilden 
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bidrager yttermera att blomstäUningarna pa grund av de mindre utdragna 
bladen starkare framträda än hos ssp. euoederi, hos vilken dessa ofta i pafal
lande grad skymmas av de langt utdragna mellan- och stödbladen. 

Pafallande framträdande i habitusbilden äro även ~-axen, dessa i regel mer 
mangblommiga och täta. Deras fruktgömmen märkbart mindre än hos ssp. 
euoederi, tiU storleken ej säUan närmande sig ssp. pulchellas, mer uppblasta 
och mer plöt sligt sammandragna tiU spröt än hos ssp. euoederi (~-axen tiU 
följd härav hos pressat material mer kompakta och mindre t aggiga i kanten) , 
härtiU av en framträdande rent grön (ofta ljus, vattnig) färgton , i viss man 
paminnande om den hos C. B ergrothii . Fruktgömmenas färgton blir sä mycket 
mer framträdande än hos ssp. Mtaederi (färgen hos denna mer eUer mindre 
dragande i matt grönt), som fjäUen äro pä.fallande korta och oft a anundade, 
i viss grad som hos C. B ergrothii (säUan naende tiU sprötet och vanligen pa 
pressat material föga framträdande). Pa grund av fruktgö mmenas rent gröna 
och av de obetydliga fjäUen blott föga hämmade färgton komma ~-axen att 
till färgen mer sammangä med bladverkets än vad fallet är hos ssp. euoederi. 

P a en deilokaler faUer, som en följd av fruktgömmenas t ätare placering 
och mindre storlek, starkt i ögonen en tämligen regelrätt anordning av frukt
gömmena i längsrader och därmed en framträdande prägel av ssp. p u1chella 

(bl. a . Al: Eckerö, Storby, N om Storfladen; Kb: Pielisjärvi , vid sjön J eron
järvi) . 

Vid jämförelse med ssp. pulchella framstar: 

Bladen längre och nagot bredare. ~-axen mindre tätblommiga med frul.--t
gömmena mindre packade och mindre utpräglat ställda i rader; till de hos ssp. 
pulchella ofta framträdande langsträckta, cylindriska, uppat och nedat mer 
eUer mindre tvärt avsatta ~-axen gives mestadels icke en motsvarighet hos 
ssp. fcnnica. Yttermera framstar, att fruktgömmena äro ± starh uppblasta; 
hos ssp. pulchella, hos vilken nöten helt fyUer de sma fruktgömmena, saknas 
varje spar av uppblasthet . Genom den ovan vid jämförelse med ssp. euoederi 

beahade rent gröna färgtonen hos fruktgömmena samt de pä.fallande korta 
fj ällen även skild fran ssp. pulchella ; pä.fallande för denna är för fruktgöm
mena en svagt i olivgrönt gaende färg (för fullt mogna ofta vitgra), samt att 
fjällen nästan helt och tätt omsluta fruktgömmena, i regel ända upp till 
sprötet. 

Denna form gavs ursprungligen namnet sub-Be·rgrothii med beahande av 
en del ± framträdande likheter med C. Bergrothii . Främst t orde obserYeras: 
En jämförelsevis stark och stundom hard skottbas, ± starh uppsvällda och 
i ett pafaUande kort spröt tämligen plötsligt sammandragna fruktgömmen. 
Dessa som yngre av en ± ljus, rent grön och ofta nagot vattnig färgton samt 
ofta relativt korta och mot spetsen anundade och föga framträdande fjäll. 
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Fran C. Bergrothii skild främst genom utpräglat raka, ± rätt uppat 
växande och mjukare, mot spetsen langsamt avsmalnande, mindre lätt hop
vikna eller inrullade blad (hos C. Bergrothii bladen i rege! ± utat bagböjda, 
päfallande fasta samt utdragna i en starkt framträdande lang, ± böjd snärt 
samt med tendens att vid torka vika eller rulla in sig). Vidare skild get10m i 
rege! fiere, mest 2-3 <jl-ax (hos C. B ergrothii mestadels blott (1-)2) ; dessa 
mang- och t ätblommiga (hos den sistnämnda päfallande fablommiga) , deras 
fruktgömmen, särskilt som äldre, av en mörkare fä rgton (hos C. Bergrothii 
som äldre av en ren , i gult dragande färg). Även bör observeras att ssp . fen 
nica oft ast uppträder i ± stora tuvor, medan C. Bergrothii ofta anträffas 
växande med endast ett utbildat stra eller i pafallande obet ydliga tuvor. 

Anmärkningsvärt är att ssp. fennica ställvis till växtsätt och i viss grad 
även till <i'-axens färg och form kan förete en viss likhet med C. tumidicarpa. 

Beträffande föreliggande forms systematiska ställning st ar jag tveksam. 
Närmast synes ssp. fennica ansluta sig t ill ssp. e·uoederi och ssp. pulchella . Till 
stöd för en sadan uppfattning talar att jag länge varit böjd att betrakta min 
här uppställda form fennica som en fertil hybrid mellan nämnda former. Denna 
möjlighet t ycktes finna st öd i den omständigheten, att jag i Lemland: Flaka 
i en obetydlig kärrmark med rätt rikligt uppträdande, vackert utbildad ssp. 
euoederi och ssp. pulchella funnit (1948) patagliga hybrida, delvis fertila mel
lanformer mellan formerna i fraga med likheter med det material jag nu upp
tagit som ssp. fennica (se s. 27 - 28). Det förtjänar ocksa nämnas, att ett om
fattande och vackert, av prof. C.-E. SoxcK i norra Savolax och norra K arelen 
1943 insamlat och nu som ssp. fennica betecknat material av mig preliminärt 
betecknats som hybrid mellan ssp. euoederi och ssp . pulchella, alternativt som 
en ny form i anslutning till dessa. Belysande är även att ett av L . F AGER
STRÖ:II insamlat mycket omfattande, nu som ssp. fennica betecknat material 
fran södra Savolax (St Michels socken: Tiemelä-Sai rila, källrik äng, 1944) 
preliminärt av mig urskiljts som en ny till ssp. euoederi ansluten form under 
namnet C. sairilensis. Begreppet ssp. fennica har salunda för mig blott sma
ningom tagit slutlig form. J ag finner grunden härtillligga i den omständighe
ten , att denna form uppträder i st arkt växlande gestalt, delvis som en pat ag
lig följd av de pa de skilda växtplatserna radande ekologiska förhallandena, 
dels kanske som en följd av differentiering i olika systematiska typer av lag 
valör. Det ha r inför denna mangfald av t yper berett mig svarighet att preci
sera de för formen ssp. fennica verkligt specifika dragen. Med C. Bergrothii 
synes den verkliga frändskapen vara mindre än med ssp. euoederi och ssp. 
pulchella. 

Eildar hybrider med C. flava och C. lepidocarpa. 

I Finland över huvud pa kärrmark, pa Aland liksom i kusttrakterna av 
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Ab och N sparsamt; rikligare i inlandet (Ka, Ik, St, Ta, Sa, Kl , Oa, Tb, Sb, 

Kb, Ok, Li). Härtill i Kol och Kon. 

Till denna fran Finland urskilda och som det synes sannolikt i ett flertal 

(geografiska?) undertyper splittrade form tyckes i Sverige ansluta sig en form 

av högre eller lägre systematisk valör, som länge fängslat min uppmärksam

het. Beträffande dess anslutning till min C. Oederi ssp. fennica torde tvivel 

icke kunna rada. Överensstämmelsen är ofta mycket pataglig. Full identitet 

har jag dock aldrig t yckt mig finna. Rent habituellt framst a redan olikheter 

av den valör, att de för den svenska formen synas betinga en viss särställning i 

förhallande till formkretsen i Finland. Denna särställning kan dock än sa länge 

icke preciseras pa basen av det förefintliga rätt knappa och i stort setticke till

fyllest vittnesgilla museimaterialet. J ag ser i detta tillsvidare blott yttermera 

en geografisk typ av svarpreciserad karaktär vid sidan av de i Finland repre

senterade. 
Ur det knappa och ej fullt vittnesgilla materialet torde bl. a. följande dif

ferenser fran det material, som ligger till grund för beskrivningen s. 90-91 
kunna annoteras: 

Spädare och kanske svagare tuvad. Till habitus av mindre skarpt särpräg

lad och mjukare arkitektonik. De veget ativa skottens blad icke lika utpräg

lat rätt uppat, paraHellt med st ammen växande och ej heller i samma grad 

mot spetsen langsamt avsmalnande (hos den svenska typen mer utat böjda 

och mot spetsen nagot pisklikt avsmalnande). Det andra stödbladet uppifran 

icke lika päfallande langt utdraget och därtill mindre ofta ± vagrätt utat 

riktat . <j>-axen mindre utdragna och mindre täta. F ruktgömmena till fä rgen 

ej av den i Finland företrädda typens oftast rätt kla ra, i ljust grönt gaende 

färgton (hos den i Sverige företrädda typen mer mörka). - Fru1..rtgömmen 

(2.5-)2. 7-3.s mm langa, därav sprötet (14- )20-25 %-
Förekomsten i S v e r i g e tillsvidare icke närmare utredd. I Sverige 

möjligen företrädd i en fran den i Finland uppträdande av--vikande typ. Ma

t erial föreligger fran enstaka lokaler i Göteborgs-trakten, Dalsland, Yäster

götland, Smaland, Östergötland, Närke, Södermanland, Uppland, Västman

land, Gästrikland, Dalarna, Hälsingland, J ämtland, Angermanland, Yäster

botten, Norrbotten och Pite lappmark. 

Carex Oederi Retz. ssp. fennica Palmgr .? var. serpentini Palmgr. 

Lagvuxen, stnl n t.o.m. 22 cm höga. M ellanbladsskivor korta, raka eller 

svagt bagböjda, ca 1.5 mm breda, platta, harda, mörkgröna, naende ungefär 

till straets mitt, mot spetsen successivt avsmalnande. Översta strabladet ofta 

utgaende högt över straecs mitt, med ofta framträdande (t.o.m. 13 mm läng), 
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rätt vid och ofta rätt ljus slida, stundom med mycket kort mörkbräddad och 

± hinnaktig krage. Stödblad pä pressat material för det mesta riktade snett 

nedät. Axsamling (säväl ';?- som d'-ax) st a rkt koncentrerad. c;?-ax (2- )3, i fall 

av 3 ax det nedersta näende upp till mitten av det önrsta, päfallande korta 

(ca 8 X 6( - 7) mm) och glesa. Fruktgömmen svagt uppblästa , med föga fram

trädande nervatur, ca 3-4 mm länga, därav sprötet ca 27 -33 %. Sprötet 

anmärkningsvärt tvärt avsatt (pä grund härav fär <f-axet en rätt taggig karak

tär) och tydligt urnupet. Fruktgömmen skarpt ärggröna och starkt framträ

dande mot de jämförelsevis mörkbruna fj ällen. Cf -axfjäll näende intill sprötets 

bas, avrundade, ± mörkbruna, med ofta föga framträdande mittparti samt 

svag vit hinnkant. 0'-ax päfallande kort (ca 8-9 mm), oskaftat, med tämligen 

mörka fjäll. 
Fruktgömmenas skarpt ärggröna färgton förefaller inom formgruppen 

C. Oederi Retz. coll. för denna form specifik. 

Föreliggande form faller omedelbart starkt i ögonen . Nägon pätaglig nära 

anslutning till ovan upptagna ssp. euoederi och ssp. pulchella synes icke före

ligga. I varje händelse synes en anknytning till ssp. pulchella utesluten. BI. a. 

kan hänvisas till de fäblommiga <f-axen, de vida större fruktgömmena samt 

det päfallande korta och oskaftade 0'-axet. Ä ven skarpt skild frän ssp. euoederi 

och ssp. fennica , frän bägge bl. a. genom de fäblommiga ff-axen och de kort

skaftade 0'-axen. 

Man annoterar vid första ögonkast de päfallande korta, smala, platta, 

härda, starkt mörkgröna och mot spetsen successivt avsmalnande mellanbla

den; vidare de hos det föreliggande pressade materialet utät - starkt nedät 

riktade stödbladen samt de anmärkningsvärt fäblommiga, breda, ± rundade 

och i kanten starkt taggiga <f-axen med dessas stora, skarpt ärggröna frukt

gömmen, vilka blott jämförelsevis föga skymmas av tämligen mörkt bruna 

fjäll, till färgen i stark kontrast till den skarpt gröna färgtonen hos frukt

gömmena. 
Denna form är 23. 7. 1957 insamlad av M. ]. K OTILAINE)< i Norge pä Ser

pentingrund i Brekken herred i Sör-Tröndelag. Beträffande förekomsten 

meddelar Kotilainen: 

oinvid gränsen mot Sverige (m ot H ärjedalen) finnes i Brekken ett stort serpentin

omräde väster om sjön F eragen och söder om sjön Röragen . Serpentinfj ällen (2) höjer sig 

upp till ca ·1 000 m ö.h.n. P ä fj ällen brytas stora mängder crommalm, som ju i rege!, ä t

minstone som spärelement, även i Finland ().'E) ingä r i serpentin (magnesiumsilikat). 

Söderom Röragen fästes min uppmärksamhet icke enbart vid Storhögdas fjällregion , 

d är en t ydlig inverkan i floran kunde observeras, utan äYen till Storhögdas norrsluttning 

mot Röragen , d är det fanns devoniskt serpentinkonglomerat, som jag aldrig tidigare sett. 

Serpentinkonglomeratet förekom bäde i fast klyfta och som väldiga flyttb lock in situ. 

Kring blocken kunde även eu stark k arbonatinverkan iakttagas. Den sluttande m yren 

(myr = i rikssvensk bemärkelse) päminde mycket om backmyrar i Kuusamo. Av d e mest 
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karakteristiska samt ekologiskt och diagnostiskt märkliga a rterna mä nämnas: Bartsia, 

Carex flava, ]uncus castane~ts, C. panicea, Pedicularis Oederi, ]. trigltmlis, C. capillaris, 

Salix arbuscula. 
Torvdjupet av t og mot söder, säledes mot sluttningen, där serpentin i fast klyfta hör

jade skönjas. Myrens m est entrofa arter (de ovan nämnda) hörjade minska i riklighe t 

och till ant alet a rter. Man finner i stället >)vanligare >) arter, sädana som A lllhoxatztlmm, 

Leontodon aulttmnalis (en säregen form), Rubus saxatilis, Carex echitzata. Phragmites pcc, 

samt härtill en Carex-art, vilken i min artförteckning hetecknas in extenso som: •Carex 

Oederi?. 

Kotilainen fortsätter: 

•Som av heteckningen framgär , h ade jag vid insamlandet a\· exemplaren en för

nimmelse av en egendomlig form av gruppen Fulvellae. 

\"id nedstigningen ohseryerades att denna Carex •Oederih ä\·en förekam nedanför 

den fasta serpentinklyftan, men giYet vis under inverkan a\· yattnet, som kom frän en 

eutrof försumpning nära stranden av sjön Röragen inom serpentinfältet.>) 

C. Oederi R etz. ssp . pulchella Lönnr. 

Tavla XII; XXI c; XXIV k, I, m. 

C. Oederi Ehrh . ssp. pulchella Lönnr.: 

K. J . LÖN::\'ROTH: Ohservationes criticae plantas suecicas illu5trante5, 185 t, , p . 24. 

C. pulchella Lönnr. : 
C. A. M. LINDMA:K: Svensk fanerogamflora , 1918, s. 143, uppl. 2, 1926, 5. 152. 

J. A. 0. SKÄRMAN: Ett hidrag till kännedomen om en kriti5k Carex-form. (Sv. Bot. 

Tid5kr., 1940, Bd. 34, H. 4, s. 4'10-419.) 

C. Oederi Retz. ssp. pulchella Lönnr.: 

PALMGREN: Carex Oederi Retz. X oedocarpa (Ands.), C. Oederi Retz. *pulchella 

Lönnr., C. viridula Mich.."\:. (Memoranda Soc. F . Fl. F enn. , 22, 1946, 5. 119-128.)- Efter 

det jag länge ställt mig t v ivl ande till nu föreliggande typ5 karaktär av 5ystematisk form, 

upptages den här i överen5stämmelse med L ÖNXROTHs uppfattning som underart; heträf

fande formens 5ystematiska valör ville jag dock tills\·idare icke uttala mig. 

HYLAXDER: Förteckning över Nordens växter. 1. 1955, 5. 34. 

PAUIGREN: Fulvellae-ryhmä i 5ammeh·erket JAAKKO JALAS: Suuri kasvikirja I , "1958, 

5. 731. 
Exsiccat: 
C. Oederi Ehrh . var. p!tlchella (Lönnroth). Oh5erY. critic. pl. suecicas illustr. 24 ( 1854) 

i Plantae Finlandiae Exsiccatae, n:o 543. (Schedae operi5 PI. Finl. Ex5icc., Fase. IX-XX, 

1916, s. 37.) 

C. Oederi Ehrh. var. pulchella (Lönnr .) f. pygnzaea Lönnroth i Plantae Finlandiae 

Exsiccatae, n :o 544. (Schedae opcris PI. Finl. Exsicc., Fase. IX- XX, 1916, s . 37 .) 

Vegetativa och florala skott tätt och tämligen fast tuvade (t.o.m. ett 

femtiotal strän antecknade). Strdn (5- )15-20( -40) cm höga, upprätta , ± 
späda men styva, rundat trekantiga och släta. 

Lägblad och de basala mellanbladens slidor ljust gräbruna - gulbruna, 

pä buksidan stundom vita och hinnaktiga. 
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M ellanbladsskivor vid fruktmognaden fullt utvecklade,(1-)i.s - 2( - 2.s)mm 
breda, platta, knappt tydligt kölade, vid torka ± hopvikta eller inrullade, 
raka (vid pressning ej hopknycklade), ± härda och styva (pa fuktig mark 
mjukare), svagt strävbräddade, mörkgröna, mot spetsen avsmalnande till en 
ca 2 cm lang snärt (mindre framträdande än hos ssp. euoederi). De vegetativa 
skottens bladskivor oftast naende blott inemot 2/3 av sträets höjd, stundom 
intill d'-axets spets eller nagot högre, upprätta , strablad mest inskränkta till 
straets nedre hälft eller dess basaldel, det översta med skivan naende intill 
axsamlingen eller t.o.m. högre, med intill 2 cm lang slida, i regel utan krage. 

9-axens stödblad av mellanbladens typ, ± langt (t.o.m. 6-10 cm) över
naende axsamlingen, uppat - snett uppat riktade, vid fruktmognaden ± 
ofta tryckta i vinkel nedat, de nedre med intill 1 cm lang slida, det översta 
utan. 

9-ax 2- 3(-6), i regel mer uppat riktade än hos ssp. euoederi, med inbördes 
läge ungefär som hos denna men ofta även tätare ställda (det nästöversta mest 
naende intill eller in pa n:o 1 men även intil1 1/ 2 cm avlägset, n:o 3 intill eller 
in pa n: o 2 men ä ven in ti111 - 2 cm a v lägset), stundom sam tliga ax tä tt packade 
och da ± snett utat riktade, blott sällan ett 9-ax ± langt nere pa straet i 
vecket av det översta mellanbladet. Samtliga ax sma, 5-15 mm langa och 
(3- )3.5-5 mm breda, ofta vid bas och spets ± tvärhuggna, mer utdragna än 
hos ssp. euoederi, hos högvuxna ex. ofta utpräglat smalt cylindriska, särskilt 
i sadana fall med fruktgömmena nära nog i längsrader, i regel mycket täta 
(sma runda 9-ax mindre täta än större och längre) men även pa samma starrd
ort till täthet växlande under olika ar och t .o.m. hos samma individ, pa grund 
av de päfallande korta spröten relativt föga taggiga i periferin (mindre än 
hos ssp. euoederi). 

Frulügömmen riktade utat eller svagt uppat (i glesa ax mer uppat), sma, 
smalt omvänt äggformiga, ej uppblasta och pa grund härav i tvärsnitt täm
ligen runda - rundat kantiga, med 2 kraftigare sidonerver samt därtill ovan 
och under 3-4 svagare, föga framträdande nerver (mindre framträdande än 
hos ssp. euoederi), ± hastigt hopdragna till ett kort rakt spröt, till färgen 
starkt växlande (delvis som en följd av olika exposition), som yngre vanligen 
mörkt gröna (dragande i olivgrönt) eller stundom ljusare gröna, som äldre 
nagot glänsande, gulnande eller stundom slutligen ± vitgrä. Fruktgömmen 
(i.s-)2-2.5(-2.9) mm langa (nagot kortare än hos ssp. euoederi), därav 
sprötet (20 - )25-36( -38) % (den relativa längden ungefär som hos ssp. 
euoederi men spröten skarpare avsatta och därför kanske mer framträdande). 

9-axfiäll oftast ljust, stundom mörkare rödbruna med otydligt gulaktigt 
- grönt mittparti och ofta smal vit hinnkant (ofta av en egendomlig glans), 
naende in pa sprötet och till största delen täckande fruktgömmena, mer och 
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fastare välvda kring dessa än hos ssp. euoederi, härrned rätt avsevärt bidra

gande till att giva axen färg. 

6-axet srnalt lansettlikt, 18-30 mm längt med 10-25 mm längt skaft. 

Anmärkningsvärt är att ~-axen rätt ofta (oftare än hos nagon annan art 

inorn gruppen) i sin spets utveckla 6-blornmor samt 6-axet i sin bas ~-blorn

mor. Denna abnormitet gär i en del tuvor, men ej hos alla, starkt igen hos for

rnens hybrider med C. flava (se under C. flava X Oederi ssp. pulchella s. 129). 
Med denna abnormitet samt en päfallande benägenhet för koncentration i 

axsamlingen frarnstar en anrnärkningsvärd habituell överensstärnrnelse med 

den arnerikanska C. Oederi ssp. viridula, en likhet som kan vinna i styrka 

genorn stundorn päfallande länga stödblad. 

Som fullt och väl utvecklad rnycket karakteristisk. Till storlek och habitus 

samt särskilt ~-axens karaktär starkt päverkad av standorten samt dennas 

för aret rädande fuktighetsgrad; ~-axens karaktär härtill starkt päverkad av 

graden av mognad samt, med avseende a färgvalören, även av belysnings

förhällandena. I alla dessa hänseenden avsevärt mer känslig än ssp. woederi. 

Patagligen nära ansluten till ssp. euoederi och kanske ännu närmare till 

ssp. fennica. 

Frän ssp. euoederi skild bl.a. i följande hänseenden: Spädare med upprätta 

(ej ± snett uppät riktade), i habitusbilden mer framträdande stran . Mellan

och oftast även stödbladen kortare och därför mindre framträdande, avse

värt smalare, raka och tämligen rätt uppät växande med mindre framträ

dande snärt (ej utät böjda). - ~-axen smärre och särskilt päfallande smalare, 

hos frodiga exx. jämförelsevis mer längsträckt cylindriska, mer mäng- och 

tätblommiga och betydligt fastare (som en följd därav att fruktgömmena icke 

äro uppblästa). Till de fullt mognade ~-axens karaktär bidrager pä pressat 

material, att spröten pä den vid pressningen tilltryckta ytan ej (säsom hos 

ssp. euoederi) tryckas in i fruktgömmena (dessa helt fyllda av nöten) utan vid 

sin bas brytas ät sidan (hos ssp. euoederi sker de ± uppblästa fru.h..rtgömme

nas böjning redan i dessas övre del) . I relation till de relativt talrika, tätt 

packade och icke uppblästa fruktgömmena stär snarast även dessas (även 

hos denna form) päfallande anordning i flere tätt framträdande rader. FruJ...-t

gömmen i regel till färgen mörkare, mer dragande i olivgrönt och glänsande, 

som mogna ofta blekare gula eller dragande i gratt eller gravitt. A.·djäll mer 

framträdande , i päfallande grad mer slutna till och täckande fruktgömmena 

samt oft a av en egendomlig glans. 

Beträffande frändskapen med ssp. fennica samt de mer framträdande 

överensstämmelserna med och avvikelserna frän denna form se s. 92 och 93. 

Särskiljandet av underarterna euoederi och pulchella i unga eller annars 

icke representativa ex. är ofta vanskligt. Men även inför ett fullt tillfreds-
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ställande material finner man sig ofta tveksam; det kan uppvisa anknytnings
punkter med bägge underarterm1. Som engrund bärtill kunde tänkas en möjlig 
förekamst av fertila mellanformer av hybrid natur. Det bar emellertid ställt 
sig svärt att uppdaga odisputabla belägg för sädana redan av den orsaken, 
att de bägge formerna blott sällan anträffas pä samma lokal. Först sommaren 
1948 bar jag i Lemlands socken pä Aland (Flaka byomräde) i ett kärr av 
ca 50 m:s genomskärning pä lag nivä (ca 40 - 50 cm över bavet) ett hundra
tal m frän bavsstrand funnit de bägge formerna växande rikligt om varandra, 
samt därtill rikligt mellanformer av olika typ, mer närmande sig än den ena, 
än den andra av underarterna. Nägot tvivel om dessa mellanformers bybrida 
natur torde knappast kunna räda. Under trenne olika somrar (1948, 1949, 
1951) bava dessa mellanformer visat sig till större eller mindre del vara ± 
fertila, vilket knappast kan vara ett uttryck för en tillfälligbet pä denna lokal. 

Det är av intresse att kunna fastställa att de ovan berörda typerna med 
anknytning säväl med ssp. euoederi som med ssp. pulchella icke sammangä 
med de närmast ovan beaktade bybrida mellanformerna i Flaka byomräde. 
De hava fastmer i varje fall till övervägande del visat sig falla inom rarneu 
för den s. 89 uppställda ssp. fennica. 

C. Oederi ssp. pulchella uppställdes är 185!! av K. ]. LöNNROTH pä basen 
av exemplar frän Gotland, bavsstränder i Korrlanda ocb Gotbem socknar, 
1853. Senare (12. 7. 1879) bar Lönnrotb frän Gotland: Norrlanda (bleke vid 
bavsstranden nedan Hammars; nära intill föregäende lokaler) yttermera 
insamlat ett som ssp. pulchella betecknat material. Exemplaren frän de först
nämnda lokalerna, alltsä typexemplareil för formen, äro mycket sma ocb 
magra, endast 14-17 cm böga. De äro nägot sent tagna (delvis 21 juli), var
för fruktgömmena till betydande del fallit aY. Exemplaren frän den senare 
lokalen ( orrlanda 1879) äro nägot frod.igare, men även de lägvuxna (7-
17 cm); de äro rätt unga med över buvud ännu icke mogna fruktgömmen. 
Denna senare lokal är mycket lätt att i naturen identifiera; jag bar besökt 
den är 1936 ocb där insamlat ett betydande material. Detta är med avseende 
ä ~-axen ännu i buvudsak omoget. Det verkar främmande för ssp. pulchella 
med drag av ssp. euoederi, men synes dock tillhöra den förra, säsom även 
Lönnrotbs material frän platsen. 

Ssp. pulchella är alltsä uppställd ocb beskriven pä basen av exemplar frän 
bavsstrand. Da dessa exemplar emellertid representera en starkt nödvuxen 
gestalt, kunna de icke lämpligen läggas till grund för en karakteristik av for
men. Man bar skäl att grunda denna pä ett mer representativt material. Skall 
detta sökas pä bavsstränder vid Östersjön eller i kärr, pä källrik mark eller 
vid insjöar i inlandet? Det senare kunde i anseende till utbredningsbilden 
kanske synas motiverat; det synes sannoJ.il...rt, att förekomsten pä kärrmark 
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representerar den primära förekomsten , förekomsten pä havsstränder (här 

kanske främst uppträdande pä marker vunna genom den sekulära landhöj

ningen) en sekundär. Da formen emellertid uppställts pä basen av material 

frän havsstränder, har det synts mest väl betänkt, att här basera karaheristi

ken närmast pä material fran sädan lokal. lVIitt rika, under olika är och pä 

stränder av olika typ pä Aland insamlade material har härvid synts erbjuda 

en god utgängspunkt, sä mycket mer som nägra betänkligheter med avseende 

ä Alands geografiska läge i förhällande till Gotland icke härvidlag torde kunna 

anföras och materialet härifrän synes synnerligen representativt för havs

strandstypen över huvud. Denna synes vara rätt enhetlig. Det har under alla 

förhällanden synts mig betänkligt att basera karah.-teristiken a\· Lönnroths 

form pä material frän kärr eller över huvud mark pä,·erkad av sött vatten 

(källmark, insjöstränder). Typen är här mindre enhetlig än pä havsstränder, 

till en del kanske som en följd av större växlingar i ständorten rnen högst sanno

likt även som en följd av en viss splittring i systematiska raser av lag valör. 

Helt uteslutet är väl ej heller att förekomsterna vid saltvatten samt vid sött 

vatten kunna vara konstituerade av genotypisJ...-t olika former, om ock ma

terialet i mänga fall synes fullt enhetligt. Det kan i detta samband vara skäl 

att beakta det anmärkningsvärda förhällandet , att ssp. pulchella pä Aland i 

stort sett är inskränkt till havsstränder, trots det att kärr pä kalkhaltig grund 

rikligen stä till buds. 
Typen pä havsstränder är som ovan nämnts anmärkningsvärt enhetlig. 

Den är uppenbarligen här i viss grad fenotypiskt präglad av ständorten , det 

av havsvattnet betingade och starkt präglade öppna, vid högvatten över

svämmade strandbrämet med dess för sollj us exponerade, öppna och i varje 

händelse ± glesa och lägvuxna vegetation. Utmärkande för ssp. pulchella 

synes här, i jämförelse med förekomsten i kärr eller vid sött vatten, vara bl. a. 

mindre högvuxna och kanske nägot grövre strän, kortare blad och kanske 

nägot större fruktgömmen. I stort sett av samma typ synes förekomsten i 

Sverige vara pä en del öppna, icke försumpade insjöstränder. 
Den i kärr, pä källrik jord samt pä försumpade insjöstränder uppträ

dande typen ter sig kanske som mer extrem än havsstrandstypen, och detta i 

den riktning, vari ssp. pulchella skiljer sig frän ssp. euoederi. Bladen äro sä

lunda smalare, men kanske till antalet flere, och därmed kanske mer domi

nerande i habitusbilden. Fruktgömmena äro mindre och <j>-axen mestadels 

tätare. Denna typ synes i viss man förete karahär av den nordamerikanska 

C. viridula lVIichx, varför jag tidigare (1946, s. 124-125) tänkt mig att den 

som form möjligen kunde tänkas ansluta sig till denna. Denna tanke har dock 

visat sig felaktig . Det synes fastmer otvivelaktigt, att nu ifrägavarande kärr

typ Sammanhänger med Lönnroths ssp. pulchella, vilken äter närmast synes 

sammanhänga med ssp. euoederi och kanske ännu närmare med ssp. fennica. 
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Belysande är i sädant hänseende bl. a. följande sakförhällande: Pa Espholm , 
yttersta spetsen av Ytternäs udde S om Mariehamn pa Aland, uppträder 
pa havsstrandsbrämet rikligt ssp. pulchella i typisk gestalt. Vid en obetydlig 
sötvattensamling ett par hundra met er ifran , strax intill och öster om landsvä

gen till Mariehamn, uppträder sparsamt pä den försumpade stranden en om 
den ovan berörda kärr- och inlandsformen starkt paminnande typ. Den ifräga
varande sötvattensamlingen utgjorde för ett hundratal är sedan en smal, 
inskjuta nde havsvik, varför det synes sannolikt, att de vid vattensamlingen 

nu levande exemplaren hä rst amma frän exemplar, som clär vunnit inst eg me
dan lokalen ännu utgjorde en havsstrand av samma natur som de nuvarande 
strandpartierna nära intill med riklig förekamst av ssp. pulchella. 

Belysande är även ett v id bottnen av ha,·sviken Bertbyvik i Saltviks socken p ä Aland , 

pä ett strandbräm strax intill vattenranden , 10. 7. 1946 insamlat betydande material av 
ssp . pulchella. Strandbrämet i fräga är med a,·seende ä vegctationen s t a rkt präglat av 
infiltra tion av sött vatten, dels frän den k ällrika t errängen, dels av nedsipprande vatten 
frän n ära intill belägna höglända marker , ,·ilket Jett tilltlt\·ecklandet av en verklig guugfly
artad terräng p ä strandbrämet äuda intill ,·attenranden. Den hä r uppträdande och uppen 
barligen av det söta vattnet päverkade ssp. pulchella är a,· en starkt extrem typ och även 
till fä rgvalören förvill ande lik exemplar fr:)n kärrmark i östra och nordöstra F inland. 
Sä är även fa llet m ed material frän en del andra, a\· sött vatten p äverkade h avsstrands
lokaler pä Aland. 

Det är att observera, att ssp. pulchella i Ya rje händelse i Sverige och Fin
land icke är fullt enhetlig. Exemplar exempelvis frän norra Savolaks och Ka
relen är i viss grad av annan typ än exemplar fran trakten av Kaj ana; exemplar 

fran de källrika markerna pa Karelska näset bilda i viss grad en typ för sig. 
Sä är även fallet med material frän Kon. ~Ian har, säsom s. 25 framhällits, 
det intrycket att i viss grad en splittring i geografiska raser av svag valör 
ägt rum1• 

I F ennoskandien pä havsstränder vid Östersjön samt Bottniska och 
Finska viken ävensom vid kusten i Norge. \ ' idare pä sötvattensstränder samt 
pä kärr- och myrmark {även gungfly) i det inre av Sverige och Finland. Synes 
± starkt gynnad av kalkhaltig e11er källrik grund, pä havsstränder synbarli
gen därtill även av andra, av det salta vattnet och kanske även av uppkastacle 
snäck- och musselskal betingade faktorer. I Sverige, att döma av etiketter, 
kanske vid större insjöar pä stränder av en karaktär liknande havssträndernas. 

1 I 1-aturllistoriska Riksmuseet finner m an ett flerta l exemplar av K. vV. WIINSTEDT 
betecknade som C. pulchella f. majuscula. Med derma beteckning synes Wiinstedt hava 

anett en oftast rela tivt storvuxen och kraftigt ut,·ecklad typ med avsevärt större frukt
gömmen än hos normal ssp. pulchella. Det bör emellertid observeras, att som f. majuscula 

ej blott betecknats exemplar av ssp. ptüchella utan även exempl ar, som enligt min mening 
tillhöra ssp . euoederi och ssp. fennica. Formen majuscula synes mig i anseende h ärtill icke 

systematiskt grundad och är kanske ej lleller avsedd att sä uppfattas. 
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Pa Aland i stort sett inskränkt till havsstränder. Här främst pa svämjord, 
men även pa smastenig grund samt nagon gang pa sand. Tyckes sky grov
stenig grund och exponerat läge (samt tang?). Vidtager pa skyddade stränder 
pa niva (havsvattnets sälta Ü.5-Ü.6 Ofo0) ca 17-22(-25) cm. Främst (4-6) 
i J uncus Gerardi-zonen (inom salinen), men även i Carex Goodenowii-zonen 
(inom suprasalinen) . Exempelvis pa ] omala: Espholm fran vattenranden till 
Hippophaes-bärden vid gränsen för högvattenstandet . I övrigt ant ecknad 
bl. a . med Phragmites, Calamagrostis neglecta, Carex distans, Scirpus rufus, 
Centaurium erythraea , Odontites litoralis. Endast pa ett fatal ställen viel söt
vattensamling pa lag terräng (en eller annan m över havsnivan) eller i ± 
uttorkade, men tidigare pa sommaren ± fuktiga eller vata hällkar; här sanno
likt som relikt efter skedd landhöjning och i ± nära anslutning till förekamst 
pa havsstrand. I Saltvik, vid bottneu av Bertbyvik, rikligt och i vacker gest alt 
pa havsstrand intill vattenranden jämte utpräglad sötvattenbetingad vege
tation pa gungflyartad, av rikliga källsprang samt fran högre t erräng ned
sipprande kallvatten betingad grund (se ovan). 

I F in 1 an d pa Aland ± allmänt och jämnt utbredd pa havsstränder över 
hela landskapet, dock nagot Sparsammare vid inre vikar i F asta Aland, blott 
undantagsvis vid sött vatten intill eller nära havsstrand . I övrigt i skärgarden 
och vid kusten mer eUer mindre utbredd fran Ab till Ka samt vid kusten av 
Bottniska viken upp till Ob. I det inre av landet pa sötvattensstränder, spar
samt i Ab, Ta, Sa och Kl, rikligare i Sb, Kb och Ok; yttermera sparsamt i Ks 
(här ocksa pa kärrmark). Härtill i Ik (här uteslutande känd fran kärrmark) 
samt mer ellermindre rikligt pa sjöstränder och kärrmark i Kol och Kon. 

I Sv er i g e i stort sett mer eller mindre rikligt pa havs- och sjöstränder 
upp till Dalsland, Västergötland, Södermanland och Uppland (anmärknings
värt sparsamt i Skane, Blekinge, Halland och Smaland) . Fran Uppland här 
och var längs Bottniska viken t.ill trakten av Haparanda samt likasa här och 
var inne i landet viel de stora älvarna och sjöarna upp mot gränsen till Norge, 
nordligast i Pite lappmark. I norra Sverige delvis i en avvikande t yp, i varje 
händelse nära intill ssp. pulchella. 

Synes i No r g e uppträda med större eller mindre luckor fran sydkusten 
längs kusten upptill Troms. 

Sasom ovan framgatt är ssp. pulekellas förekamst inom Östersjöomradet 
fördelad pa en förekamst pa havsstränder samt en inlandsförekomst. Denna 
inlandsförekamst är saväl i Finland som i Sverige geografiskt rätt splittrad, 
vartill i varje händelse (se s. 25) bidragit den omstäncligheten, att formen 
gynnas av kalkhaltig grund eller källrik mark, vilka standortstyper i Fenno
skanclien förete en starkt splittrad förekomst. I Finland är inlandsförekomsten 
östligt och nordligt betonad och rätt vidsträckt. I Sverige framstar en mer 
riklig inlandsförekamst närmast i J ämtland. 
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Bildar sterila hybrider med C. flava och C. tumidicarpa. HärtiU ± fertila 
eUer sterila hybrider med ssp . euoederi. Av samtliga ovan nämnda har jag 
insamlat beläggexemplar. 

Beträffande den rätt aUmänt uppträdande anmärkningsvärda 2-formiga 
hybriden med C. flava se s. 129. 

Beträffande den märkliga, ± fertila hybriden med ssp. euoederi se s. 27 
-28, 14.3. 

Av pätaglig steril hybrid med C. hostiana har jag 14.. 4. 1933 i )>Herbarium 
Instituti Botanici Universitatis Tartuensis)> futmit 1 ark (6 till formen obe
stämda individer) frän Estland: Ösel ()>Saaremaa, Kihelkonna, Kuusnömme 
poolsaare rannal, 19. 7. 1931 (N:o 14.36) K. Eichwald.)>). Frän samma lokal 
föreligger i herbariet 2 ark ssp. pulchella (obestämd; under n:o 1434, 1435) . Se 
närmare s. 158. 

C. extensa Good. 

TayJa XIII; XXI d ; XXIV n. 

C. extensa Good.: Trans. Linn. Soe. II, 1794, s . 1 75 . 

C. J. HARTMANs Handbok i Skandinaviens flora, nppl. 11 , del I, s . 4.59. 
HYLANDER: Förteekning över Nordens Yäxter. 1. 1955, s. 3ft. 

PAL~IGREX: Fulvellae-ryhmä i sammelverket ]AAKKO ]ALAS: Suuri kasvikirja I, 
1958, s. ?3 1. 

Exsiccat: 
C. extensa Good.: 
H erbarium normale, fase. 3, n:o 72 (1836) . 

Plantae FinlaudiaeExsiceatae, u:o 54.0. (Sehedae operis PI. Fiui.Exsiec., Fase. IX-XX, 

•1916, s. 36.) 

Plantae Sueciae Exsiceatae, n:o 4.26. (Schedae operis PI. Suee. Exsice., 19 lt6, s. 73.) 

TiU konsistensen härd och rätt torr samt, med undantag för axfjällen, av 
en utpräglad, enhetlig, blekt grägrön eller olivgrön färgton. 

Veget ativa och florala skott tätt och fast tuvade (t .o.m. 67 strän anteck
nade), vid basen med ± blekt gulbruna - blekt bruna lägblad och mellan
bladsslidor. Strdn (15- )25-30( -40) cm höga, upprätta, styva och spänstiga, 
± trinda och släta även under axsamlingen. Mellanbladsskivor 2-2.s( -3) mm 
breda, platta - svagt rännformiga (blott de vegetativa skottens mot basen 
med svag antydan till köl), raka eller nägot bägböjda, tämligen härda och 
styva, mot spetsen smäningom avsmalnande (men utan snärt) och svagt 
strävbräddade, vid torka med tendens till inrullning av bladkanterna och slut
ligen helt inrullade och dä, allt efter äldern, ± fint eUer grovt trädlika, till 
habitus och grovlek starkt harmonierande med sträna. De vegetativa skot
tens skivor vid fruktmognaden näende intill eUer nägot över axsamlingen. 
Sträblad sällan utgäende högre upp än vid en tredjedel av sträets höjd, med 
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skivan pa sin höjd nilende intill axsamlingen; det översta med 1- 2( -3) cm 
lang slida, utan krage. 

~-axens stödblad utan egentlig slida eller det nedersta med blott 1-5( - 10 
- 30) mm lang sadan, deras skivor liknande mellanbladens men kortare och 
särskilt hos de övre smalare, uppat eller snett uppat riktade (det nedersta 
med intill 10- 12 cm, det följande med nagra cm övernaende a:s:samlingen , i 
fall av 3 ellerfiere ~-ax det översta blott nagra fa cm langt) . Det nedersta stöd
bladets skiva mot basen vidgad till ett 1-2 mm brett, brunt, ± hinnaktigt 

bräm. 
~-ax 2-3 (-4), oskaftade och hopade kring 6 -axet, eller det nedersta 

obet ydligt (t .o.m. O.o-1( - 5) cm) avlägset och da med kort, nästan omärk
ligt skaft; härtill nagon gang yttermera ett langt (intill 12 cm) avskilt a:s: i 
vecket av det översta mellanbladet. Samtliga ax riktade snett uppat, ovalt 
äggrunda och korta (ca 8 mm langa) - cylindriska (12- 15 mm langa) , täta, 
med svagt uppat riktade fruktgömmen (ej ens de nedersta nedat riktade). 

Fruktgömmen brett äggrunda, som yngre nagot plattade, som mogna med 
trekantigt t värsnitt, ej uppblasta, glatta, utöver tvenne starkare sidonerver 
med blott svagt framträdande nervatnr, smaningom avsmalnande i ett mycket 
kort, rätt brett och rakt, tydligt 2-kluvet, vid pressning blott undantagsvis 
brutet spröt. Fruktgömmen 3-3.5 mm langa, därav sprötet 20-28 °0 . 

~-axfiäll breda, ej nilende till sprötets bas, ± avtrubbade eUer avrundade, 
bruna, mycket tnnna och hinnartade men med en fastare, ± grön, i regel 
till en obetydlig (ca O.a - 0.6 mm lang) udd utdragen ryggnerv. 

6-axet ensamt, ± oskaftat och ofta nagot snett ställt, kort (ca O. o- 1 
(-2. 5) cm langt), brett lansettlikt, med ± ljust eller mörkt bruna fjä11. 

I Danmark, Fennoskandien och Ostbaltikum anmärkningsvärt enhetlig 
och alltid lätt känd. Till arkitektonik närmast av typen C. Oederi Retz. coll . 
Fran denna skarpt skild genom avsevärt grövre och hardare vä:s:t, styvare 
och fast are stran samt styvare, vid torka starkt rännformigt hoprullade blad 
samt starkt i gragrönt - olivgrönt gaende färgton. Som en a11tid säker detalj
karaktär framstar ~-axfjällens i en skarpt avsatt udd utdragna spets. 

Eildar veterligen hybrider blott med C. distans. Sadana äro anträffade 
flerstädes pä Gotland, här först uppdagad 1929 av B. ExGLUXD. Anmärk
ningsvärt är att denna hybrid (C. gotlandicum Englund i Memoranda 6, 1929 
-1931, s. 103) icke t yckes uppträda pa Aland, där arterna dock rikligt upp
träda nära inti11 varandra. Grunden ligger uppenbarligen däri, att blomnings
tiden pa Aland för C. distans vidtager nagot tidigare än för C. extensa. Upp
träder pa Aland rikligt pastränder även jämte C. Oederi ssp. pulchella . Hinder 
för pollination dessa former emellan pa grund av olika ständort föreligger 
sälunda icke. 



FLORA FE:\:\IC\. II 10;) 

Pa Aland främst pa laga och langgrunda, nagot steniga havsstränder, 
men även pa ren svämjord, stundom även, mest i grupper , pa tät- och grov
stenig grund. Även pa tang. Skyr icke exposition mot mindre fjärdar. Synes 
vara bunden vid kalk eller kalkfaktorn ersättande andra pa havsstranden 
verkande faktorer. 

Vidtager pa skyddade stränder pa niva (havsvattnets sälta O. o- 0.6 üfoo) 
ca 8-15 cm, stundom redan vid vattenranden, alltsa inom den öppna zon, 
för vilken Triglochin maritimum plägar va ra en karaktärsart och sträcker 
sig härifran uppat genom de närmast följande , av Scirpus uniglumis och ]un
cus Gerardi karakteriserade zonerna intill niva 20- 25 cm, där den ofta sma
ningom möter C. distans , för vilken art den huvudsakliga förekomsten faller 
nagot högre upp , nära intill gränsen för sommarens högvattenstand med där 

vidtagande busk-och trädvegetation. - Prämst i ]u:ncus Gerardi-zonen inom 
salinen (6-7), men även ovan denna. Ofta jämte A grostis stolonifera . I övrigt 

antecknad jämte Phragmites, Juncus lampocarpus, Trifolium fragijemm , Samo
lus, Glaux, Centaurium erythraea, Odontites litoralis, Plantaga maritima. 

Eildar ofta betydande bestand (t.o.m. 20 x 20m antecknade), stundom 
täta strandbarder. 

I P i ul an d blott pa Aland. Här med pafallande rik och jämn förekamst 
pa skyddade stränder i västligaste Pasta Aland fran dess sydspets, Herrö i Lem
land, till Danö i NW Geta, med härtill ansluten rätt riklig förekamst vid de 
stora fran NW och W mellan Geta, Hammarland och Pinström socknar inskju
tande vikarna. I anslutning till denna rikliga förekamst med avtagande frek
vens österut och nästan omslutande Pasta Aland. Ostligaste förekomsten i 
västra och södra Vardö samt i västra Pöglö. Saknas vid de fran Lumparen 

norrut inskjutande vikarna samt pa de för havssjö exponerade kusterna i syd
västra och västra J omala, SW Hammarland och S Eckerö. 

I Sv er i g e vid ostkusten jämnt utbredd fran Blekinge till Dalälvens 

utlopp vid Upplands nordgräns samt pa Öland och Gotland. 
I No r g e känd frän blott 1 lokal (Kragerön, Skätöy) . 

C. hostiana DC. 

Tavla XIV; XXI e; XXV a . 

C. Hostiana DC. i Cat. Horti Monsp. 181 3, s. 88. 

C. Hornschuchiana Hoppe: 

Flora VII, 1824, s . 599. 

C. J. HART:'<!ANs Handbok i Skandinayiens flora, uppl. 11, del I, 1879, s. 458. 

C. hostiana DC . (C. hornschuchiana) hos HYLA:-..'DER: Förteckning över Nordens 

växter. 1. 1955, s. 33. 

C. hostiana DC. hos PALMGREN: Fulvellae-ryhmä i sammelverket JAAKKO JALAS: 

Suuri kasvikirja I, 1958, s. 732. 
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Exsiccat: 
C. Hornschuchiana Hoppe: 

Herbarium normale, fase. 5, n:o 86 {1838). 
A. PALMGREN: Carices Fulvellae, 1910, n:o 27, 28. - Förteckning över innehället 

i detta exsiccat ingär under beteckningen Carices Fulvellae Fries i Meddelanden af Soc. 

F . Fl. Fenn ., 44, 19t8, s. 219-222 (n:o 27 och 28 upptagas som C. Hornschuchiana Hoppe 

f. typica). 
C. Hostiana DC. Plantae Sueciae Exsiccatae, n:o 434. (Schedae operis Pl. Suec. Exsicc., 

19lt6,s . 75.) 

Vegetativa och florala skott utgaende fran en nära intill jordytan kry
pande kort och tämligen späd jordstam. De florala skotten 1-2(-5) . De 
vegetativa i gestalt av korta, rotslaende utlöpare (som fortsättning pa jord
stammen) utgaende fran det florala skottets bas och i en 1-2(-4) cm vid , 
med ± färglösa lagblad beklädd bage växande först vagrätt utat tätt under 
jordytan och sedan lodrätt uppat böjda med rätt uppat, paraHellt med strana 
växande mellanblad. Iregel synes den vegetativa föryngringen genom utlöpare 
(sällan flere än 1-2) ske ungefär i samma riktning, varvid resultatet blir 
en kort, gles räcka av florala och vegetativa skott; dock kan det även inträffa 
att vegetativa skott utga i diametralt motsatt riktning eller i flere riktningar, 
varvid en skenbar tuva uppkommer, ± gles eUer tät beroende av de bagfor
miga utlöparnas längd. 

Strdn 30-40( -60) cm höga, upprätta (ofta nagot bagiga) eUer mot spetsen 
svagt böjda, spänstiga och särskilt inom axsamlingen päfallande späda, rundat 
trekantiga, nedanom det nedersta axet (ofta redan nedan det översta stra
bladet) nagot, och ovan detsamma intill 6-axet mer sträva; nederst vid basen 
med intill 5( -9) mellanblad, sällan ett eUer annat högre upp. 

L dgblad och mellanbladsslidor vid skottens bas vitgula eUer ± blekt gula 
- bruna, hos det florala skottet smaningom tradlikt upprispade och ± svarta. 
Mellanbladsskivor 2-2.5(-3. 5) mm breda, med (främst hos skottbladen) 
svag köl, platta eUer fran kölen (eUer kanske rättare mittnerven) svagt uppat 
vikta, raka och rätt styva, strävbräddade, av utpräglat mörk, gragrön - bla
grön färg, 1-2 cm fran spetsen sammandragna till en kort, oftast nagot böj d 
snärt. De vegetativa skottens bladskivor relativt korta, naende intiU eller 
nagot över straets halva höjd, säUan högre. Strabladens skivor ca 5-8 cm 
Umga, de övre naende intiU eUer nagot över straets mitt, det översta stra
bladet med ca 3.5-6.5 cm lang, uppat svagt vidgad slida och ca 2-3 mm lang, 
brun, i kanten ofta vit och hinnaktig krage. 

~-axens stödbladsskivor uppat eUer snett uppat riktade, kortare och avse
värt smalare än mellanbladens, redan fran basen avsmalnande mot en vass 
spets, naende blott föga {1/ 2-2 axlängder) över det egna axet och pa sin höjd 
intiU närmast ovan staende. Det nedersta (verkliga) stödbladets skiva ca 
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3-6 cm hing, det överstas i fall av mer än 2 ~-ax blott 2.o(-3) cm hing och 
ofta ± trädlik, lätt vissnande och mot den smala spetsen ofta brunaktig 
(stundom reducerad tiU en utdragen udd av bladslidan). Stödbladsslidor 
väl utvecklade (den nedersta ca 1.5-2.5, den översta intill1 cm lang), upptill 
nagot vidgade, vid övergängen i bladskivan med ± smalt och hinnaktigt, 
± ljust eller mörkt brunt bräm. 

~-ax (1-)3(-5), pa (1-)2-4(-10) cm inbördes avstand, det nedersta 
med intill 3 cm langt skaft, de övre med kortare, i slidorna ± inneslutna eller 
ifrän dessa relativt föga utskj utande skaft; upprätta eller det översta nägot 
snett ställt, 12-15 mm langa, ± utdraget ovala eller ovalt avlanga (det 
översta) - cylindriska, mangblommiga, med mest snett uppat riktade och till 
varandra blott svagt (ej sasom hos arterna C. flava - Oederi tätt) anslutna 
fruktgömmen. 

Fru!?tgömmen även som mogna gröna eller slutligen nagot olivbruna, ägg
formiga - ovala, raka, pa rygg- och buksida likformigt och svagt kullriga, 
med 2 ± kraftiga sidonerver och i övrigt relativt svag nervatur, släta, mot 
spetsen avsmalnande mot ett kort, rakt, strävbräddat och djupt 2-kluvet 
spröt (sprötets spetsar kortare och klenare och meUanrummet meUan dem 
smalare än hos C. distans). Fruktgömmen (3-)3 .5-4.5(-5) mm langa, därav 
sprötet 20-34 Ofo . 

~-axjjäll äggrunda, i spetsen ± avrundade - avtrubbade eUer ± spetsiga 
men utan udd, länga, tämligen täckande ända intiU fruktgömmets spröt eller 
t.o.m. in pa detta, mörkbruna - svartbruna, med smal och föga framträdande 
grön mittnerv och bred, starkt iögonenfallande vit hinnkant, starkt bidragande 
till att skänka ~-axen färg, sä mycket mer som de föga packade fruktgömmena 
blott föga skymma dem. 

6 -ax ensamt (eller stundom med ett kortare, ± nära intill anslutet biax) , 
± langskaftat (1-4(-7) cm), 2-3 cm langt, lansettlikt; dess fjäll ± ljust 
eUer mörkt? bruna med smal men utpräglad vit hinnkant och i spetsen av
rundade. 

Lätt igenkänd pa de mestadels ensamma, mycket spänstiga strana, de bag
formigt utgaende och sedan paralleilt med sträet uppat växande vegetativa 
skotten, de florala skottens korta, rätt uppat riktade, i likhet med de vege
tativa skottens bladskivor mörkt grä-blaaktigt gröna mellanbladsskivor samt 
stödbladens likasa korta, smala, rätt uppat riktade skivor {hos det översta 
stödbladet ofta ± syllik) samt relativt langa, upptill vidgade slidor, de mesta
dels ± langt atskilda och ± langskaftade och relativt glesa ~-axen, de ± snett 
uppat riktade, raka, pa bägge sidor svagt kullriga fruktgömmena med dessas 
korta och raka spröt samt de breda och mörka, brett hinnkantade, icke udd
spetsade fjällen samt det i regel langskaftade 6-axet. 

HabitueUt närmast lik C. distans och till sin arkitektonik starkt avvikande 



lOS Alvar Palmgren: Care:s:-gruppen Fuh·ellae Fr. 

frän ovan upptagna arter. Man bar därför knappt väntat sig den starka 

clisposition för hybridisering, som gör sig gällande med C.flava, C. lepidocarpa, 

C. femtlandica , C. tumidicarpa och C. Oederi ssp. euoederi. Frän 1 lokal i Ost
baltikum föreligger härtill exemplar av en otvetyclig hybrid med C. Oederi 

ssp. pulchella; C. hostiana och denna torde icke ofta stä att finna pä samma 
lokal. Nägon hybrid med den till samma formkrets som de nu nämnda arterna 
hörande C. Bergrothii är mig icke bekant, men synes kunna motses, närmast 
frän Gotland, men även frän en del andra omräden. För hybridisering med 

C. Kotilaini ger denna arts hittills kända utbredning icke nägon möjligbet. 
För material frän Mellaneuropa samt över huvud även frän Skanclinavien 

är utmärkande, att <j?-axen normalt äro 3, rätt smala och länga, med relativt 
föga uppsvällda fruktgömmen . I Sverige (främst i landets mellersta delar) 
och Norge samt pä Aland uppträder ställvis en avvikande typ med blott 1-2, 
kortare och som en följd av starkare uppsvällda ocb därför mer utät riktade 
fruktgömmen tjockare <j?-ax. En extrem sädan typ är specifik för Alands 
västligaste socken Eckerö; typisk C. hostiana saknas här helt och hället . 

Denna pä Eckerö uppträdande form bar av HARALD LrxDBERG och förf. upp
ställts som ssp., senare var. eckeroeensis (se nedan). Ett kriterium för dennas 
karaktär av verkligt systematisk (icke ständorts- eller klimatologiskt be

tingad) form är dess och huvudformens utbredning pä Aland. C. hostiana 

(kollektivt uppfattad) förekommer här framförallt pä Eckerö; arten är här 
rikligt företrädd, särskilt i socknens västra delar och inom samtliga för den
samma tjänliga ständortstyper: kärr och myrar samt ängar av olika fuktig
hetsgrad. Säsom framgätt ovan är här endast var. eckeroeensis förhanden . 
Typen är ständigt oförändrat densamma. Pä andra sidan det ca 14 km länga 
och blott 200-500(-1500) m breda Marsund, som skiljer Eckerö frän Alands 
huvudö, Fasta Aland, uppträder i stort sett obereende av ständort, men 
mindre rikligt, typisk C. host-iana. Sä är fallet i den närmast intill Eckerö 
liggande Hammarlands socken samt därtill flerstädes i ] omala socken samt 
i Lernland pä nägra lokaler mellan Flaka och \ T essingsboda byar. Pä lövängs

marker i sydligaste fasta Lemland (Härrö, :r.Iarsö m. fl. ställen inom Flaka 

byomräde) samt pä Järsö i socknens västra skärgärd ävensom i Sottunga 

(Stor-Sottunga) samt i Värdö södra skärgärd (Längskär) pä gränsen till Föglö 
uppträder arten i en typ, som närmast ansluter sig till var. eckeroeensis. 

Denna var. eckeroeensis bar sin fulla motsvarighet pä andra sidan .Alands 
hav i de mot Aland vettande delarna av ppland. Det blir emellertid svärt 
att i det svenska C. hostiana-materialet i övrigt uppdraga nägra säkra gränser 
mellan huvudformen och var. eckeroeensis. Där formerna mötas kan en bybri
clisering dem emellan tänkas hava ägt rum. I orge synes var. eckeroeensis 

förete en vidsträckt utbredning; se s. 110. 
C. hostiana uppträder pä frisk samt ± ful.rtig ängsmark ävensom pä kärr-
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och myrmark, här även pä rätt starkt vattendränkta ständorter. I varje hän
delse pä Aland och snarast även i Sverige frän Södermanland, Närke och Värm
hnd norrut bunden vid eller i varje fall gynnad av kalkhaltig grund. I södra 
Sverige snarast mindre nogräknad med avseende ä kalkfaktorn. 

I F i n 1 a n d blott pä Aland och här med starkt betonad västlig före
kamst, snarast i anslutning till förekomsten i Sverige; i varj e händelse t orde 
en västlig invandring vara att förutsätta för var. eckeroeensis, som bl.a. 
Upplands skärgärd har sin fulla motsvarighet (se s. 108). 

I Sv er i g e ± allmänt och jämnt utbredd frän Skäne och Blekinge 
söder intill norska gränsen samt Värmland och Södermanland. Med liknande 
frekvens yttermera i sistnämnda landskaps och Upplands kusttrakter. Med 
spridda förekomster härtill i det inre av Södermanland och Uppland samt i 
Västmanland, Dalarna, Medelpad och Jämtland. Pa Öland och Gotland 
allmän. 

I o r g e ± allmän i omrädena kring Oslofjord (Vestfold och Ostfold). 
Med enstaka eller spridda förekomster vidare vid syd- samt västkusten ända 
upp till Bodö samt yttermera enstaka förekomster upp till 70° nordlig bredd. 
Härtill ± spridd kring Trondheimsfjord och i anslutning därtill upp till 
svenska gränsen. 

Eildar allmänt och ± rikligt sterila , starkt iögonenfallande hybrider med 
C.flava, C. lepidocarpa (även med var. turgida) , C. iemtlandica, C. tumidicarpa, 

C. Oederi ssp. euoederi. Av samtliga dessa har av mig beläggex:emplar insam
lats. Yttermera har jag 14. 4. 1933 pävisat pätaglig steril hybrid med C. Oederi 

ssp. pulchella i ~>Herbarium Instituti Universitatis Tartuensis~> . Ses. 158. 
Närmast fran Gotland kan kanske yttermera motses hybrid med C. Berg

rothii. 

C. hostiana DC. var. eckeroeensis Lindb . fil. e t Palmgr. 

Tavla XV; XXII a; XXV b . 

C . Hornschuchiana Hoppe •Eckeröensis Lindb. fil. et Pa lmgren i exsiccatet A. PALM
GREN: Carices Fulvellae, 19 10, n:o 29-30.- Förteckning över inneh ället i d etta exsiccat 
ingär under beteckningen Carices Fulvellae Fries i Meddelanden af Soc. F. Fl. Fenn., 41,, 

1918, s. 2 19- 222 . Av förbiseende upptages h ä r n:o 29-30 som C. H ornschuchiana var. 

E ckeröensis Lindb. fil. et Palmgr., icke säsom i exsiccatet som underart. 
C. H on1schuchiana H oppe va r. Eckeröensis Lindb. fil. et P almgr. i Plantae Finlandiae 

Exsiccatae n:o 537 (med latinsk diagnos). 538. (Schedae operis PI. Finl. Exsicc., fase . 
IX- XX, 191 6, s. 36 .) 

C. hostiana DC. (C. homschuchiana) v. eckeroeensis (Lindb. fil. et Palmgr.) Hyl. hos 
HYLA:-IDER: Förteckning över Nordens växter. 1. 1955, s. 33 . 

C. hostiana var. eckeroeensis (Lindb. fil. et Palmgr.) Hyl. hos PALMGREN: Fulvellae
ryhmä i sammelverket J AAKKO ]ALAS: Suuri kasvik:irja I, 1958, s. 732. 
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Skiljer sig fran buvudformen, som ovan framhallits, genom normalt blott 
1-2 (ofta 1) <;>-ax; dessa kortare ocb tjockare (äggformiga) som en följd av mer 
uppsvällda fruktgömmen. Fruktgömmen (3.5- )4-4. 7 mm langa (i genom
snitt kanske nagot större än bos buvudformen) , därav sprötet (13-)18-30 %; 
till färgen ljusare. 

I Finland inskränkt till Aland, med koncentration pa socknen Eckerö 
längst i väster (endast denna form förekommer bär). Vidare i sydligaste fasta 
Lemland (Härrö, Marsö m. fl. ställen inom Flaka byomräde) samt pa Järsö 
i socknens västra skärgärd ävensom i Sottunga (Stor-Sottunga) samt i Vardö 
södra skärgard (Langskär). - Se i övrigt framställningen ovan i samband 
med buvudformen. 

I Sverige i typisk gestalt i Upplands östra skärgärd. 
Beträffande Norge se nedan. 
Hybrider kända med samma arter som buvudformens, med undantag för 

C. jemtlandica, med vilken denna form veterligen icke sammanträffar. 
I Norge synes var. ecl<eroeensis eller en fran denna morfologiskt knappast 

skiljbar form förete en vidsträckt utbredning. Material föreligger salunda i 
Bergens museum fran Ostfold, Akershus, Vestfold, Telemark, Vest-Agder, 
Hordaland (ett stort antallokaler), Sogn og Fjordane, :.före, ord-Tröndelag 
ocb Nordland. Materialet i Oslo-museet bar jag tillsvidare icke varit i tillfälle 
att underställa en förnyad revision. 

Da varietet en eckeroeensis i varje bändelse pa Aland uppenbarligen icke är 
standorts- eller klimatologiskt betingad, fragar man sig buru de frän varandra 
isolerade aländska (bäri inbegripna även de uppländska) ocb norska före
komsterna skola förklaras. Som ett yttermera komplicerande moment till
kommer bärvid, att var. eckeroeensis yttermera synes sammangä med eller 
knappast morfologiskt kunna skiljas frän den i E Kanada och NE USA spar
samt representerade ocb som var. laurentiana Fernald et Wieg. betecknade 
typen av C. hostiana. Av denna varietet laurentiana bar jag varit i tillfälle 
att granska ett representativt material. Fransett en del mycket storvu..'ffia, 
av standorten uppenbarligen paverkade exemplar kan det amerikanska ma
terialet knappast morfologiskt skiljas fran exemplar frän Aland samt frän 
Norge. Jag bar 1955 pa bestämningsetiketter betecknat material frän Bergens 
museumsamtmaterial av C. hostiana var.laurentiana som )>Carex H ostiana DC. 
(= C. Hornschuchiana Hoppe) var. eckeroeensis (Lindb. fil. et Palmgr.) Hyl., 
vel saltem ab bac varietate parum divergens)>. 

För den morfologiska överensstämmelsen mellan den nu ifragavarallde 
norska formen (i museet i Bergen betecknad pä ovan anfört sätt) samt den 
nordamerikanska varieteten laurentiana torde nägot växtgeografiskt hinder 
knappast föreligga. Liknande växtgeografiska utbredningsförbällanden före
ligga. Snarast är det väl förekomsterna i Norge samt pä Aland med anslutning 
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till förekomster i Uppland, inför vilka man ställer sig fragande. St ar man möjli

gen inför en differentiering av den systematiskt blott föga avvikande typen 

eckeroeensis pa tvenne, möjligen trenne fran varandra isolerade geografiska 

omraden? 
Med avseende a C. hostianas utbredning i Nordamerika hänvisas till 

MACKENZIE: North American Flora, Volume 18, Part 5, 1935. Arten upptages 

här s. 300 s.n. Carex fulvescens Mackenzie, Bull. Torrey Club 37: 239. 1910. 
Bland synonymer nämnas Carex H ornschuchiana var. laurentiana Fernald et 

Wieg.; Fernald, Rhodora 13: 130. 1911. (Type from Port a Port Bay western 

Newfoundland.) samt Carex H ostiana var . laztrentiana Fernald et Wiegand; 

Fernald, Rhodora 26: 122. 1924. (Based on C. H ornschuchiana var . laurentiana 

Fernald et Wieg.) 

C. distans L. 

Tavla XVI; XXII b; XXV e. 

C. dis /ans L . Syst. nat. X, 1 759, s. 126 3. 

C. J. HARn!A:-is Handbok i SkandinaYiens flora, uppl. 11, del I , 18/9, s . lt58 . 

Hvi..\:-iDER: Förteckning över Jordens vä.xter. 1. 1955, s. 33 . 

PAI,MGREN: Fulvellae-ryhmä i sammeh·erket jAAKKO j AI.AS: Suuri kasvikirja I , 

1958, s. 7311. 

Exsiccat: 
H erbarium normale, fase./, n:o /6 (1840) . 

P lantae F iu laud iae Exsiccatae, n: o 135a, 135b. (Sehedae operis PI. Finl. Exsiee., fase. 

I-VIII, 1906, s. 1,1,- 45 .) 

Plantae Sueciae Exsiccatae , n:o '•35, 436. (Schedae operis PI. Suee. Exsiee., 1946, s. 75.) 

Av rätt hard och t orr konsistens, särskilt med aYseende a bladslidorna vid 

skottens bas samt fj olarets ± kvarsittande, ofta päfallande breda mellan

bladsskivor. Med undantag för axfjällen av starh.'i: enhetlig, blekt gragrön 

färgton. 
Vegetativa och florala skott tuvade, men lösare än hos arterna C. flava -

Oederi, vid basen med ± blekt eller mörkare bruna, ± fasta och harda lag

blad och n{ellanbladsslidor. Strdn (20- )2S -40( -60) cm höga, upprätta, rätt 

klena men st yva och spänstiga, trubbkantiga och släta, blott upptill mellan 

axen nagot sträva. Mellanbladsskiz'OY upprätta, 2-2.a(-4) mm breda, platta, 

svagt kölade, med nagot nervikna kanter, vid torka lätt hopvikta, raka och 

styva, nagot torra, strävbräddade, mot spetsen jämnt avsmalnande mot en 

relativt kort, överst ofta krökt spets. De vegetatiYa skottens vid fruktmogna

den naende blott intill ca 1/ 2 ( - 2 / 3) av sträets höjd. Strablad 3-5, anhopade 

± nära sträets bas eller det översta undantagsvis ± närmat dess mitt; 

deras skivor mest ej naende högre än mot sträets halva höjd. 
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~-axens stödblad med väl utvecklade, ± länga, upptill brunbrämade slidor 
av uppät avtagande längd (frän ca 4 cm hos det nedersta till ca 1 cm hos det 
översta) samt uppät riktade relativt korta skivor, näende pä sin höjd intill 
närmast ovan stäende ax, den nedersta av sam111a typ som mellanbladens, 111en 
kortare (ca 6-9 cm) och smalare, den översta i fall ay mer än 2 ~-a:s: blott 
(2- )3 cm lang och ± trädlik. Översta stödbladets slida med ca 1 m111 lang, 
hinnartad brunaktig krage. 

~-ax 2-3(-4), med 2.5-4 cm länga, till största delen dock i stödbladens 
slidor inneslutna skaft (det översta dock ofta oskaftat); härtill stundom ett 
isolerat, ± längskaftat ~-ax i det översta mellanbladets veck nära intill tuvans 
bas. Axen ± längt ätskilda, upprätta eller det ö,-ersta nägot snett ställt, 
10-15(-25) 111111 länga, det översta ofta päfallande kort (utdraget ovalt), 
de nedre smalt cylindriska, ej sällan nägot klubblika, mängblommiga och 
tä111ligen luckra med snett uppät riktade fruktgömmen . 

Fruktgömmen olivgröna, äggformiga- brett ovala, som mogna med rundat 
trekantigt tvärsnitt, ellipt iska?, med tvenne kraftigare sidonerver samt i 
övrigt föga framträdande nervatur, släta, upptill sammandragna till ett kort 
och brett, plattat, 2-kluvet och strävbräddat spröt med brett kluven mynning 
med utät riktade tänder. Fruktgö111menas längd (3.3- )3.5-4 mm, därav 
sprötet 15-20(-37) %. 

~-axfjäll brett äggrunda, trubbiga eUer urnupna, ej fullt näende intill 
sprötets bas, ljust bruna, tunna, utan eUer med knappt märkbar vit hinn
kant men med fastare, grön, i en O.s-1 mm lang borstlik, vass udd utlöpande 
mittnerv. 

~-axet med 1-5 cm längt skaft, 1.s-2.5 cm längt, smalt klubblikt med 
tunglika, tunna, ljust bruna, i spetsen avrundade fjäll. 

I Danmark, Fennoskandien och Ostbaltikum av päfallande enhetlig ka
raktär. Till habitus närmast lik C. hostiana. Frän denna dock lätt skild redan 
geno111 det tuviga växtsättet , den i stort sett härdare och torrare konsistensen, 
den ± ljust grägröna färgtonen samt ~-axfjällens skarpt avsatta spets. 

Eildar veterligen hybrider blott med C. extensa. Sädana anträffade fler
städes pä Gotland (se C. extensa s. 104). Pa Aland uppträder C. distans, för
utom med C. extensa, rikl. pä havsstränder även jämte C. Oederi ssp. pulchella; 
för pollination dessa arter emeUan föreligger sälunda icke nägot av ständ
orten betingat hinder. Synbarligen är frändskapen alltför avlägsen. 

I Fennoskandien, Danmark och Ostbaltikurn inskränkt till havsstränder. 
I Finland blott pä Aland. 

Pa Aland främst pä nägot smästenig grund; avtager där stenama tilltaga 
i storlek. Mera sällan pä ren svämjord. Även i tängbäddar. Främst i mer 
skyddat läge. Vidtager i skyddat läge pä nivä (havsvattnets sälta 5-6 Ofo0 ) 
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ca (lS-)21(-31) cm. När härifrän upp till den snär- och buskbärd vid grän
sen för sommarens högvattenständ, som ofta uppät avgränsar den öppna 
stranden (antecknad t.o.m. pä nivä 54 cm). Tillhör främst (6) Festuca rubra 
var. arenaria- och (6) F. arundinacea-zonerna inom suprasalinen. Förutom 
med Festttca rubra var. arenaria och F. arundinacea antecknad jämte Agrostis 
stolonijera, Poa irrigata, Scirpus uniglumis, Carex extensa , C. Oederi ssp. 
pulchella, J uncus lampocarpus , ]. Gerardi, Triglochin maritimum, Linum , 
Centaurium erythraea, Cent. pulchella, Odontites litoralis, Plantaga maritima. 
Uppträder i regel jämte C. extensa, men högre upp pä stranden (C. extensa 
tillhör främst det salina bältet). Stundom mycket riklig i t .o.m. 0. 5 m brcda 
bärder. - Pä den mestadels steniga södra stranden av Lemland: Skobbholm 
i en nästan sammanhängande bärd pä en sträcka av ca 400 m. 

P ä Aland med riklig förekamst pä skyddade stränder i Lernlands W skär
gärd och pä stränderna av anslutande vatten mot Lumparn ävensom vid 
J omala sydkust. Vidare med liknande frekvens i r Aland frän N delen av 
Marsund upp i NW skärgärden, och därifran längs stränderna av de stora mot 
S, E ochSE inskjutande vikarna. Härtill pä enstaka eller spridda lokaler österut 
i W F öglö, NE Kökar, S Vardö samt i Saltvik. Saknas vid de för havssjö expo
nerade kusterna fran SW J omala upp till skärgarden E och NE om Eckerö. 
- Uppträder mest i anslutning till C. extensa, men med svagare utbredning 
mot öster. 

I Sverige ± jämnt utbredd vid nästan hela växtkusten samt vid syd- och 
östkusten upp till Dalälvens utlopp vid Upplands nordgräns. 

I Norge ± utbredd längs sydkusten och västkusten intill trakten av 
Bergen. 

C. Linervis Sm. 

T a ,·la XVII; XXII c; XXV d. 

C. binervis J. E. Smith: Trans. Linn. Soc ., 1 /80, s . 268 . 

C. J. HART)!A:,;s H andbok i Skandinayiens flora , uppl. 11 , del I , 1879, s. 457. 

HYLANDER: Förteckning Ö\·er Nordens växter. 1. 1955, s. 33. 

Stär rätt isolerad bland de i Norden företrädda Fulvellae . 
H ögrest och grovt byggd. Strdn ensamma eller nägra fa pä ett inbördes 

avständ om intill 2 cm frän en kort, tämligen vagrät eller snett uppät växande 
- krypande grov, brun jordstam. Denna i sin spets tillväxande med ett i en 
kort (ca 1 cm lang) bäge uppväxande vegetativt skott. Stran intill 1 m höga, 
upprätta, glatta, relativt späda men styva. 

Vegetativa och florala skott med bruna - mörh bruna lägblad och kraf
tigt utvecklade mellanbladsslidor i samma fä rg. Uellanbladsskivor 5-6 mm 
breda, plana, styva, med pä undre sidan skarpt framträdande mittnerv, 

8 
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enligt den floristiska litteraturen ljust gröna. De ngetativa skottens naende 

mer eller mindre över sträets mitt. De florala skottens ca 4 till antalet, ut

gäende frän sträets nedre hälft, det överstas skiYa näende upp mot straets 

mitt eller stundom t.o.m. 20 cm däröver. 

<j>-axens stödblad rätt svagt framträdande i habitu bilden , korta och a\·se

värt smalare än mellanbladen, mestadels föga ö\·ernäende de i deras nck 

utvecklade axen, det nedersta 111ed intill 4 cm lang, näv slida med kort hinn

aktig och brun krage samt intill ca 8 cm lang, smal (intiil 3 mm bred) ski,·a, 

det översta stundom 111ed utdragen öppen slida och i övrigt reducerat till 

en nägon cm lang trädlik skiva. 
<j>-ax (2-)3(-6), de nedre pä ± kort (intill 3 cm langt), fint och ur slidan 

mer eller mindre fra111trädande skaft, i rege! starkt avlägsnade frän Yarandra 

(n:o 2 uppifrän ca 3-4 cm frän n:o 1, men stundom även näende till eller 

t.o.m. inpä detsa111111a, n:o 3 ca 11 -13 cm fran n:o 2). _-\.xen s111ala och grova, 

ca 25-30 mm länga och ca 7- 8 111111 breda, nägot luckra. Fmktgömmen snett 

uppät riktade, mörkt brunaktiga och slutligen glänsande rött - s\-a rt bruna, 

s111alt omvänt äggfor111iga och tämligen langsamt övergäende i det relatiYt 

korta sprötet, 111ed tvenne mer framträdande sidonerYer och i övrigt med 

svag, föga framträdande nervatur. Fruktgö111men (!I-)4.5-5 mm langa , 

därav sprötet ca 30 %- <j>-axffäll nära anslutna till fruktgömmenas form , blott 

nägot smalare, mestadels icke näende intiil sprötet, sammandragna till en kort 

(ca O.s mm lang) udd. 
6-ax ca 15-25 mm länga, med breda, i spetsen avrundade, som unga 

mörkbruna (senare blekt bruna) fjäll med s111alt men kraftigt blekt 111itt

parti. Mestadels pä 20-40( -55) mm längt skaft. 
No r g e. Se LID, Norsk Flora, 2. utgäva, 1952, s. 171. 

C. punctata Gaud. 

Tavla XVIII; XXII d ; XXV e, f. 

C. punctata Gaud.: Agrost. helv. II, 1811, s. 152. 

C. J. HARTMANS Handbok i Skandinadens flora, uppl. II , del I , 1lli9, s. 458. 

HYLA:\DER: Förteekning över Nordens växter. 1. 1955, s. 33. 

Exsiccat: 
C. punctata Gaud.: 

H erbarium normale, fase. i, n:o ii ( 1839). 

Plantae Suecicae Exsiccati , n:o 437. (Schedae operis PI. uec. Exsicc., 1946, s. /5.) 

Lätt känd och av päfallande enhetlig, skarpt iögonenfallande präge!. Eildar 

relativt lösa tuvor av ± rikligt vegetativa och florala skott av tämligen jämn 

höjd och lika anpart i habitusbilden . 

Strdn ca (30- )50( -60) cm höga, släta och :::!::: runda, blott under axsam-
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lingarna svagt sträva, relativt späda, som äldre nagot slakiga och nagot bagigt 
böjda, mot 0-axet ofta mycket späda. 

Mellanbladsskivor upprätta , platta , ± tunna, (3- )5-6 mm breda, först 
mot spetsen nagot avsmalnande, som friska (enligt uppgift i den floristiska 
litteraturen) av en nagot ljus, grön färgton, vid pressning nagot hopknycklade, 
naende saväl hos de vegetativa som florala skotten intill 6'-axets spets eller 
t .o.m. intill ca 10 cm däröver. Strablad mest 3-4, tämligen jämnt fördelade 
pa st räet, det översta med intill 8 cm lang slida. 

~-axens stödblad av samma typ som strabladen, 2- 3 mm breda, det 
översta dock ofta mycket smalt och t.o.m. tradlikt, de nedre nagot över
naende axsamlingen och utpräglat uppät riktade. Det nedersta stödbladet 
med intill 17 mm lang slida, det översta oftast utan slida. 

~-ax vanligen 3-4, t ämligen rätt uppat riktade, de nedre med intil110 rum 
länga, mycket fina skaft, n:o 2 naende intill eller nagot inpa n:o 1, de nedre 
med ett inbördes avst and av intill 2 axlängder. Samtliga ax cylindriskt avlanga 
med utpräglat parallella sidor utmed axens hela längd, flertalet ca 20-22 mm 
langa och ca 6-8 mm breda, det eller de trenne översta dock ofta blott intill 
8 mm langa. Fruktgörnmen t ämligen utpräglat rätt utat riktade, slutna till 
varandra men ej tätt packade och därför vid mognaden med bibehallen natur
lig, icke tillpressad form (axen pa grund härav av en viss lucker präge!) . Frukt
gömmena till formen uppsvällt ovala och i samma grad pa övre och undre 
sidan kullriga, med päfallande tunna, snarast nagot hinnartade och därför 
vid mognaden lätt insjunkna eller inbucklade väggar, med 2 päfallande svagt 
framträdande sidonerver och i övrigt utan framträdande nervatur, ± plöts
ligt sammandragna till ett föga framträdande, blott 0.5 mm langt spröt med 
svagt framträdande och grund mynning. Utmärkande för fruktgömmena är 
yttermera en mot mognaden starkt framträdande glänsande, orent grönaktig 
färgton. Fruktgömmen 3-3.5 mm langa, därav sprötet 14- 17 %-

~-axjjäll avsevärt smalare än fruktgömmena, naende inemot dessas spröt 
och ± langsamt eller plötsligt sammandragna till en kort (intill 8 mm lang) 
vass udd; till konsistensen utpräglat hinnaktiga, som unga ljust bruna med 
svagt grönt mittparti, mot fruktmognaden mörkbruna, till färgtonen väl 
anslutna till fruktgömmena. 

0'-ax ca 15-25 rum langt med relativt kort (5-12 mm langt) skaft. 
Till allmän arkit ektonik rätt särpräglad bland de i orden representerade 

Fulvellae. Bland starkt framträdande karaktärer ma vid jämförelse med de 
till habitus närmast besläktade C. lwstiana, C. distans och C. binervis bl. a. 
hänvisas till de savä! hos de Vegetativa 50111 florala skotten langt utdragna 
(intill 0'-axets spets eller däröver) och starJ...rt dominerande, tunna och vid 
pressning lätt ± hopknycklade bladen. Starkt iögonenfallande är även de 
päfallande utdragna och smala ~-axen med dessas anmärkningsvärt paral-
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lella sidor och rätt utat riktade, starkt uppblasta fruJ...1:gömmen. Till de sist
nämndas nästan hinnartat tunna väggar och även orent gröna färgton ges 
icke nagon motsvarighet hos övriga här upptagna arter. Till axens prägel 
bidrager även starkt de ytterligt korta spröten. 

Pa havsstränder pa ett fatal lokaler i Bohuslän i Swrige samt i N"orge i 
trakten av Arendal. 

Da jag icke varit i tillfälle att se arten i uaturen , kan jag inte uttala mig 
beträffande standortens beskaffenhet. 

F. Hybrider 

a. Hybrider in o m a r t g r u p p er n a: C.flava, C. lepidocarpa, 
C. iemtlandica, C. Bergrothii, C. Kotilaini, C. tumidicarpa, C. Oederi coll. 

1. Hybrider med C. flava 

Där C. flava uppträder med ovan nämnda former sta i regel hybrider att 
finna. För dessa hybrider gemensamma karaktärsdrag: 

Samtliga ovan nämnda hybrider visa starka och dominerande drag av 
C. fla va. Deras karaktär av hybrider framstar i regel omedelbart a\- genom
gaende sterilitet samt därtill ofta av päfallande yppig växt och kraftig tuv
bildning. Carex flavas delaktighet i habitusbilden ger sig främst och säkert 
till känna i mellan- och stödbladens samt <;>-axens gestalt. De förras blad
skivor äro ± breda och stäudigt platta, utan varje om helst tendens till 
hopvikning eller inrullning, till färgen rent gröna, sär kilt hos pressat ma
terial (med undantag för korsningen med C. tumidicarpa) med en om C. flava 
vittnande nagot ljus färgton. Det är att märka, att nu nämnda kara.b..1:ärer 
fullt markant även framsta hos hybriden med den relativt malbladiga C. Oederi 
ssp. pulchella, och detta även hos denna 2-formiga hybrids om ssp. pulclzella 
starkt paminnande, mycket smalbladiga typ ( e s. 129). 

Beträffande <;>-axen är att anteckna dominerande drag av C. flava främst 
i fruktgömmenas langt utdragna och smala spröt (dock icke lika syllika som 
hos denna). Ett undantag utgör endast C. flava x Oederi p. pulchella, och 
särskilt dess av ssp. pttlchella präglade typ, med päfallande korta spröt. 

Med undantag för C. flava X lepidocarpa äro fruktgömmena inkl. spröten 
i stort sett tämligen regelbundet utat rik1:ade, icke äsom hos C. flava utpräg
lat nedat ri.1..1:ade. 

Det är att vänta att C. flavas korsningskombinationer med de ovan 
nämnda, med varandra ± närbesläktade formerna i ett flertal fall skola bliva 
mycket vanskliga att skilja fran varandra. Detta ute luter dock ej, att envar 
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av dem förter flere eller färre päfallande specifika drag , om ock i ett flertal 
fall av blott relativ natur. J ag skall i det följande försöka precisera dessa. 
- Det synes mig meningslöst, för att icke säga ogörligt, att försöka uppställa 
verkliga diagnoser för de skilda hybriderna, om ock dessa (se s. 12) uppträda 
i anmärkningsvärt enhetlig gestalt, med undantag dock för hybriderna med 
C. Bergrothii, C. Kotilaini och C. Oederi ssp. pu!chella, vilka finnas företrädda 
i tvenne olika typer (inom ramen för dessa b renne typer dock även dessa hybri
der rätt enhetliga). Inför hybrider bör bestämningen helst ske mot bakgrun
den av de pä platsen uppträdande systematiska formerna; det är därför 
önskvärt att varje insamling av en hybrid typ kompletteras med material av 
de pä platsen uppträdande formerna. 

C. flava L. X lepidocarpa Tausch 

Denna hybrid präglas rätt skarpt av följande om C. lepidocarpa vittnande 
karaktärer: 

Strdn närmast c;?-axsamlingen ofta skarpt trekantiga. 
M ellanblad relativt smala (2-2.s(-3.s) mm breda) och raka, de vege

tativa skottens pä sin höjd näende upp mot ?-axsamlingen, kortare än hos 
C. fla vas övriga hybrider. Det översta sträbladet med ofta väl utvecklad krage. 

Stödblad, säsom mellanbladen, päfallande korta, smala och styva, kortare 
än hos C. flavas övriga hybrider och betydligt kortare och smalare än hos 
C. flava . 

c;?-ax (1-)2(-3), oftast t ydligt (mer än hos övriga C. /lava-hybrider) 
ätskilda, n:o 2 näende pä sin höjd basen av n:o 1, ofta intill 2 cm avlägset. 
Till storlek ofta närmande sig C.flavas (14 - 18 111111 länga; 10- 11 rum breda), 
± kort cylindriska - rundade, täta, nästan kompakta som en följd av de 
(säsom hos C. lepidocarpa) mer packade, bredare och nägot uppsvällda frukt

gömmena. Dessa, och alldeles särskilt deras spröt, mer än hos nägon annan av 
C. flavas hybrider och ofta över hela axet starkt och likformigt nedböjda. 
Spröten till längden stundom när111ande sig C. fla vas och som hos denna 
svagt nedät och 111ot spetsen äter svagt uppät svängda. Fruktgömmen till 
färgen som hos C. lepidocarpa ± dragande i olivgrönt, so111 äldre i brons, 
1u- 5.s 111m länga, därav sprötet (33- )37 -44 ° ~- A xffäll jämförelsevis föga 
frarnträdande och sälunda oftast blott svagt skymmande fruktgömmenas 
färgverkan. 

6 -axet 18-20 mm längt, med framträdande, intill 2 cm langt skaft, detta 
längre än hos övriga C. /lava-hybrider. 

För sträna har antecknats en höjd om 20-50 cm. ~fer eUer mindre starkt 
tuvad (i Eckerö: Storby tillvaratagen en tuva med 13 florala skott). 

Där C. flava 0ch C. lepidocarpa anträffas pä samma lokal , synes man hava 
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rätt stora utsikter att även finna hybriden dem emellan. Arterna tyckas emel
lertid blott jämförelsevis sällan uppträda pä samma ständort. 

I Finland, där C. lepidocarpa blott förekommer pä Aland, och huvudfor
men därtill endast längst västerut i Eckerö socken, är blott fy ra fyndplatser 
mig bekanta. 

I övrigt föreligger material frän: 
Sverige: i varje händelse frän Skäne, Västergötland, Östergötland, Väst

manland, Uppland och Gästrikland. 
Norge: Sör-Tröndelag. 

C. flava L. X lepidocarpa Tausch var. turgida Palmgr. et Florstr. 

Av denna hybrid föreligger ett mycket rikhaltigt och representativt ma
terial frän Aland: Jomala by (1908). Standorten var en numera utdikad och 
helt omvandlad lövskogsmark intill en redan da rätt torr myr (s . 55). Hybri
den företräddes i tiotals mycket stora och yppiga tuvor med intill 50-60 cm 
höga strän. C. lepidocarpa var. turgida uppträdde rikligt pä platsen. 

C. /lavas korsning med var. turgida av C. lepidocarpa ansluter sig själv
fallet nära till dess korsning med huvudformen . \ arietetens mer specifika 
karaktärer träda dock ± starkt fram även hos hybriden: ~-axen äro sälunda 
mest 2, dock ofta även 3, oftast mer närmade än hos föregäende, med frukt
gömmena och eieras spröt mindre utpräglat nedböjda. Fruktgömmena äro 
mer uppblästa och axfjällen pä grund därav, säsom hos var. turgida, mindre 
framträdande, stundom t.o.m. helt dolda. - Frul.'i:gömmen 4.>-5.2 mrn 
länga, därav sprötet ca 30 %. 

(J -axen utan eller med päfallande kort, sällan mer än 1 cm längt skaft. 
För jämförelse med övriga C. /lava-hybrider mä tilläggas, att mellanbla

dens bredd är ca 3-4(-5) mm; ~-axens längd ca 14-18 mm, deras bredd 
ca 9-10 mm. 

Tillsvidare känd endast frän ovan nämnda lokal. 

C. flava L. X jemtlandica Palmgr. 

Beträffande denna hybrid ger närmast material frän J ämtland , där C. iemt
landica är rikligt företrädd medan C. lepidocarpa blott förekommer pä ett 
fatal ställen och C. tumidicarpa och C. Oederi ssp. euoederi saknas, en god och 
representativ bild. Sä är även fallet med material frän Kuusamo, där ej blott 
C. lepidocarpa saknas utan även C. tumidicarpa och C. Oederi ssp . ez,oederi. 

Denna hybrid ansinter sig, som man i anseende till den nära frändskapen 
mellan C. lepidocarpa och C. iemtlandt:ca har anledning att vänta sig, mycket 
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nära till C.flava X lepidocarpa. Följande differenser, om ocksa envar för sig 
relativt svag, torde framhallas: 

.11 ella.n- och stödblad fast are och st yvare med mer utdragen och till kort 

snärt tydligt avsmalnande spet s. Stödbladen längre (karaktär av C. femtlau

dica ). 

~-axen (1 - )2 - 3 som hos C. jemtlandica (hos C. lepidocarpa mest (1 - )2) , 
tätare ställda (n:o 2 med sin spet s ± regelrätt närmande sig basen av n:o 1 
eller t. o .m. naende langt in p a detsamma (karaktär av C. jemtlandica)) , till 
storlek i stort sett som hos C. fla va X lepidocarpa (ca 12-18 mm langa och 
10 mm breda), men oftast nagot kortare och mindre cylindriska. Fruktgöm

men inkl. spröten som hos C. jemtlandica mestadels ± utat riktade, ej som hos 
C. flava X lepidocarpa päfallande starkt nedböjda, hos korta ax ofta som hos 
C. jemtlandica i viss grad stjärnformigt riktade at alla hall, mindre upp
blasta än hos C. flava X lepidoca.rpa och till färgen blekare gröna (med drag 

av C. jemtlandica). A xtfällen oftast mer framträdande som följd av de mindre 
uppsvällda fruktgömmena (karaktär av C. femtlandica) ; ~-axen pa grund 
h ärav till färgen av mindre enhetlig karaktär än hos C. flava X lepidocarpa. 

- Fruktgömmen 4.5 - 5.0 mm langa, därav sprötet (33- )36-44 %. 
o -axet kortare (ca 1- 2 cm) , med kortare (blott 0.5-1.5 cm) och blott 

föga framträdande ~kaft eller t .o. m. ofta helt oskaftat (karaktär av C. jemt

landica ). 

Aven denna hybrid uppträder i st ora och yppiga (55 strän antecknade), 

men kanske i stort sett lägre och grövre tuvor än C. flava X lepidocarpa . Mitt 
material inrymmer tuvor med intill 35 cm höga stran. Mellanbladens bredd 
ca 2.5-3.5 mm. 

Material föreligger fran ett flertal lokaler i J ämtlands siluromrade samt 
därtill fran nagra lokaler i Kuusamo (Finland). 

C. fl ava L. X jemtlandica Palmgr. var. kainuensis Palmgr. 

Insamlad av läraren ÜLLI K YYHKYXEK 10. 7. 1937 s .n. C.flava X jemt

landica i Ok (omradets finsksprakiga namn är K ainuu): Suomussalmi. Lokalen 
ä r Ruhtinaansalmi, Rytisuo vid Nurmela, i kärrets norra del pa Timppi ängs
parti. Hybriden stod enl. Kyyhkynen blott att finna i nägra fä tuvor, och 

blott intill förekam st av C. flava, medan 1>C. jerntlandica1> uppträdde över 
hela kärret. 

:\1a terialet föret er t ydliga drag av var. kainuensis och t yckes bära vittne 
om dennas karaktär av systematisk form . ärmast torde följande beaktas: 

Genomgäende lägvuxen och, att döma av materialet, blott svagt tuvig 
med 20-27 cm höga florala skott. M ellanblad päfalla nde korta. ~-ax mest 
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(1-)2, relativt sma som hos var. !?ainuensis (10-14 mm langa och 7-9 mm 
breda), päfallande glesa (glesare än hos C. jlava X jemtlandica ). Fruktgömmen 
riktade utät, av märkbart ljus vattnig färgton (som hos var. kainuensis), 
men hos det föreliggande materialet redan rätt starkt gulnade. Spröt korta. 
Fruktgömmen 4.3 - 4.5 mm langa, därav sprötet ca 34 °0 . 6 -ax ca 14 - 18 mm 
langa med kort (intill 6 mm) skaft eller t .o.m. oskaftade. 

Till materialet fran Suomussalmi ansluter sig ett rätt rikhaltigt hybrid
material fran grannsocknen i söder Hyrynsalmi, insamlat 6. 7. 1954 a\' L . F.\
GERSTRÖM i kärret Isosuo i Moisiovaara jämte material av en till var. kainuen
sis synbarligen nära ansluten, men rätt smavuxen och späd typ (se s. 66). 

Enl. Fagerström uppträdde denna typ dominerande, men C.jlava ytterst 
sparsamt. 

Det föreliggande hybrida materialet fran Hyrynsalmi bär mycket stark 
prägel av den pä lokalen uppträdande var. ka-inuensis. Det kompletterar pa 
grund av väl bevarad färg hos ~-axen betydelsefullt materialet frän Suomus
salmi, i det att ~-axens färg starkt överensst ämmer med den för var. kainuen

sis saväl i Suomussalmi som i Hyrynsalmi päfallande ljusa vattniga färg
tonen. Denna ljusa färgton representerar salunda uppenbarligen en för den här 
uppställda varieteten kainuensis systematiskt betingad karaktär. 

' 
\.. 

Känd endast fran de tvenne ovan upptagna lokalerna. 

C. flava L. X Bergrothii Palmgr. 

Beträffande denna hybrid ger material frän Kuusamo och där frän ett 
flertallokaler, där blott C.jlava och C. Bergrothii äro företrädda , en represen
tativ bild. Anteckningen nedan grundar sig pä sädant otvetydigt material. 
Formen uppträder, säsom C. flavas hybrider med C. Kotilaini och C. Oederi 
ssp. pulchella samt ssp. fennica, i tvenne typer, den ena i likhet med hybriderna 
ovan med dominerande inslag av C.jlava, den andra med stark prägel a\· den 
andra kontrahenten, med 6-blommor i ~-axens spets. Den förra typen är starkt 
dominerande. Beskrivningen nedan gäller denna. 

Typ 1. 
Ansluter sig habituellt, som man har skäl att vänta, nära till C. flava X 

jemtlandica, men företer härtill tydligt markerade och i habitusbilden starkt 
framträdande drag. 

Strdn som hos C. flavas hybrider över huvud raka , rätt uppät \'äxande 
och styva, i mitt material intill 38 cm höga. 

Mellanblad mestadels raka och rätt uppät ,·äxande, stundom dock svagt 
utat bägböjda (karaktär av C. Bergrothii) , päfallande smala (2-3(-3.ö) mm) 
och styva (styvare än hos C. flava X jemtlandica), mot spetsen som hos 
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C. Bergrothii, men betydligt svagare avsmalnande till en snärt. Stödblad 

mest riktade snett uppat (karaktär av C. Bergrothii) , men även snett nedat, 
längre än hos C. flava X jemtlandica. 

<;!-axen oftast 3, till storlek ungefär som hos C. fla va x femtlandica (ca 11 

- 16 mm langa och 8- 10 mm breda), typiskt tätt anhopade (tätare än hos 
nagon annan av C. flavas hybrider) med axen naende varandra eUer ännu 
oftare in pä varandra , relativt korta - nästan rundade och ofta i jämförelse 

med ovan upptagna hybrider nagot glesa. Fruhtgömmena i axens centrala 
delar utat riktade, i övrigt ± uppät resp. nedat, till färgen päfallande ljust 
och nagot vattnigt gröna (karaktär av C. Bergrothii), rätt päfallande upp

svällda , med relativt korta och raka spröt (kortare än hos C. flavas övriga 
hybrider med undantag för C. fla va X Oederi ssp. pulchella, typ 2). Frukt
gömmen 3.9-4.4 mm langa, därav sprötet 24-3!l o;, . Axjjäll som hos C. Berg

rothü korta, i regel föga framträdande. 
6'-ax ca 10- 12 mm länga , typiskt oskaftade. 

Typ 2. 
För denna typ framstar markant sparsamt d'-blommor i <jl-axens spets. 
I jämförelse med typ 1 framstär i övrigt: 

.\vsevärt mer smavuxen (intill 27 cm hög), med päfallande styvare blad. 
::_-ax stundom t .o.m. 4, mindre och smalare (ca 11-12 mm langa och 7-8 mm 

breda). Fruktgömmen snett uppat riktade, till färgen starkt markanta genom 
en rätt skarp i lökgrönt dragande färgton. Denna färgton aterfinnes hos typ 2 
aY C. flavas hybrider med C. Kotilaini och C. Oederi ssp. pulchella. 

Tillsvidare föreligger material blott fran nagra lokaler i Kuusamo även
som fran Ok, Sa och Kl. Härtill frän Kol , Kon och Kp. 

C. flava L. X Kotilaini Palmgr. 

Till bas för karakteristiken föreligger ett representativt material fran 
C. K otila inis första fyndplats i Kuusamo pä kärrartad gungfly vid vattensam
ling (s. 74). Pa denna lokal förekommer , förutom C. fla va och C. K otilaini, 

icke nägon annan till gruppen Fulvellae hörande form. 

Uppträder som C. fla vas hybrider med C. Bergrothii, C. Oederi ssp. pulchella 

och C. Oederi ssp. fennica i tvenne typer, den ena med dominerande karak

tär av C. fla va, den andra med stark prägel av C. K otilaini med d'-blommor 
i <j?-axens spets. A v denna senare typ finnes blott ett mycket sparsamt och 
svagt material. 

Typ 1. 
Ansluter sig habituellt rätt nära till material av C. flava X femtlandica 
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fran Kuusamo, anmärkningsvärt nog mindre nära till C.flava x Bergrothii; 

företer dock nägra rätt specifika karaktärer. 

Eildar som de ovan nämnda hybriderna stora kraftiga tuYor. Strdn intill 
52 cm höga. 

Mellanblad länga (längre än hos C.flava X jemtlandica) , de vegetativa 
skottens näende upp mot axsamlingen, relativt smala ((2-)3(-3.5) mm). 
styva, rätt uppät riktade, mot spetsen sammandragna som hos hybriderna 
med C. jemtlandica och C. Bergrothii till en kort snärt. 

Stödblad mest snett uppät riktade (karaktär av C. Kotilaim") - stundom 
snett nedät. 

~-axen 2-3(-4), rätt tätt anhopade, ifall av 3 ax kan det understa Yara 
intill 1.5 cm avlägset frän det följande, n:o 2 mest naende mot mitten av 
n:o 1 men även intill 1 cm avlägset. Till storlek som hos C. fla va X jemt

landica och C. flava X Bergrothii (12 - 16 mm länga, 8-10 mm breda). Frukt
gömmen utät - svagt nedät riktade, med längre spröt än hos C.flava X B erg
rothii. Axfiäll längre än hos hybriderna med C. jemtlandica och C. Bergrothii, 

näende (som hos C. Kotila.ini) intill eller in pä sprötet, av en utpräglat brun 
färgton, som starkt präglar ~-axen till tydlig ätskillnad frän hybriderna med 
C. jemtlandica och C. Bergrothii. - Fruktgömmen 4.o-4.s mm länga, dära,

sprötet 31-37 %-
~-ax, ca 1.5 cm längt, med blott ca 1 cm längt skaft (kortare än ho C. flava 

x jemtlandica) . 

Typ 2. 
~-ax med ett fätal ~-blommor i spetsen. 

Frän typ 1 i övrigt skild i följande hänseenden: 

Spädare och mer lägvuxen (intill 30 cm) . Verkar svag. Mellanblad kortare 
och smalare (2.2-2.5 mm). Stödblad kortare. - ~-axen 1-2 cm avlägsnade 
frän varandra, mindre (ca 10 x 6 mm), fruktgömmen riktade snett uppät 

- utät, 3.o-4.o mm länga, därav sprötet ca 40 ° ~ -

Tillsvidare känd blott frän ovan nämnda lokal. 

C. f lava L. X tum.idicarpa Ands. 

För denna hybrid framstär i väl utvecklat och väl konserverat material 
päfallande drag av C. tumidicarpa. Pä basen aY material frän lokaler, där 
förutom denna art och C. flava icke nägon annan till gruppen Fulvellae hörande 
form är företrädd, är närmast att anteckna: 

Kraftigt men, som C. tumidicarpa , löst tuvad. 
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Strdna hos högvuxet material nägot slaka och ofta icke fullt raka men ej , 
säsom hos C. tum·idicarpa, S-formigt böjda. 

M ellan- och stödblad relativt breda, (2.2 - )4( -S.o) mm, och i jämförelse 
med C. flavas övriga hybrider mjuka och slaka, vid pressning i regel svagt 
(ej säsom hos C. tumidicarpa starkt) hopknycklade, av vackert mörkgrön 
och glänsande färgton; de vegetativa skottens t.o.m. näende över axsamlingen. 

Som följd av dessa markanta, om C. tumidicarpa starkt päminnande drag 
verkar denna hybrid kanske mer intermediär än C. flavas övriga hyorider. 

Stödblad längre än hos C. flavas ovan upptagna hybrider, riktade uppät 
- snett nedät. 

<j?-ax 3(-4), rätt anhopade (men alls ej sä starkt som hos C. flava), näende 
varandra eller in pä varandra; till storleken stundom närmande sig C. flavas , 
ca 15 mm länga och 8-11 mm breda, till formen ofta rätt cylindriska och rätt 
täta. Fruktgömmen i stort sett tämligen utät riktade, mot axets bas ± snett 
nedät , tämligen dunkelt gröna, med tämligen länga väl framträdande spröt. 
Axtfällen päminnande om C. tumidicarpas med tydligt grönt mittparti, näende 
mot sprötets bas. - Fruktgömmen 4.a-4.o( -5.o) mm länga, därav sprötet 
(29 - )33-38 %. 

~-ax intill 20 - 25 mm länga, oskaftade eller med intill ca 10 mm längt 
skaft. 

I skuggig kärrmark synas mellanbladen bliva blott 2-3( -3.5) mm breda. 
Förevarande hybrid synes relativt lätt skild frän C. flavas hybrider med 

C. lepidocarpa, C. jemtla11dica, C. Bergrothii, C. Kotilaini samt även C. Oederi 
ssp. pulchella. Svärare kan det bliva att skilja densamma frän C. fla vas hybri
der med C. Oederi ssp. e1~oederi och ssp. fennica. Till ätskillnad frän dessa 
tvenne sistnämnda hänvisas till de för C. flava X tumidicarpa ovan upp
märksammade, om C. tumidicarpa tarkt vittnande karaktärerna, främst de 
± breda, nägot slaka och dunklare gröna mellan- och stödbladen samt de 
relativt stora <f-axen. 

Där C. flava och C. tumidicarpa uppträder pä samma lokal, synas avse
värda utsikter föreligga att även finna hybrider dem emellan. Sä pass speci
fik som ständorten emellertid i flertalet fall är för den senare arten, tyckas 
utsikterna att finna de bägge arterna tillsammans dock icke särskilt stora. 

Pä pressat, icke fullständigt utvecklat och bristfälligt konserverat material , 
särskilt sädant där vegetativa skott saknas, kan en identifiering till ätskillnad 
frän C. flava X Oederi coll. bliva vansklig. 

Förutom material frän ett tjugotallokaler pä Aland samt nägra i Ik före
ligger material i varje händelse frän spridda lokaler i Sverige (i varje händelse 
Västergötland, Södermanland, Uppland) samt arge (i varje händelse Nord
Tröndelag). 
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C. flava L. X Oederi Retz. coll. 

Det blir självfallet icke lätt att frän Yarandra skilja C. flavas hybrider med 
de varandra närstäende undera rterna euoederi, fennica och pulchella och ännu 

svärare att med ord precisera differenserna. Representativt material frän 
lokaler, där jämte C. flava endast en av de nämnda underarterna uppträder, 
giver i varje händelse vid handen, att rätt pätagliga differenser föreligga. 

Det synes i anseende till det sagda motiverat att till atskillnad fran C. flavas 

hybrider med C. lepidocarpa, C. jemtlandica, C. Bergrothii, C. Kotilaini och 
C. tumidicarpa preliminärt försöka precisera de för den kolleh-tiva hybriden 
C. fla va X Oederi coll. mer specifika karaktärerna. 

Det bör härvid annoteras, att även denna kollektiYa hybrid till sin all
männa habitus främst bär präge! av C. fla va. Denna präge! synes dock icke 
i fullt samma grad vara dominerande som för hybriderna oYan. Den omstän
digheten, att den andra kontrahenten , C. Oederi coll., är aysevärt mindre och 

därtill i fiere andra hänseenden (bl.a . genom avsevärt mindre <jl-ax och, med 
undantag för C. Bergrothii, mycket kortare spröt) starkare skild fran C. flava 

än vad fallet är med den andra kontraheuten hos C. flavas övriga hybrider, 
bar haft till följd, att korsningen C. flava X Oederi coll. i högre grad än för 
de ovan nämnda hybriderna fatt karaktär av en intermediär typ. 

Vid jämförelse med C. flavas s. 116-123 upptagna hybrider synes följande 

för C. flava X Oederi coll. utmärkande: 

Mellanblad smala, blott ca 2.ö(-3 .s) mm breda. Stödblad avsevärt längre. 
<jl-ax mindre och deras spröt betydligt kortare. Axjjäll ± starkt framträdande. 

Av C. flavas korsningar med underarterna euoederi , fennica och pulchella 

ansluter de tvenne förstnämnda, som väntat är, nära och närmast till C. flava 

X tumidicarpa. Detta är i avsevärt mindre grad fallet med korsningen med 
ssp. p·ulchella. Dennas smala blad, mindre och täta 2-ax med mindre frukt
gömmen och mycket korta spröt gar sä pass starkt igen i hybriden, att denna 
redan till sin allmänna habitus blir lätt att skilja fran C. flava X tumidz:carpa. 

Vanskligare ställer sig fragan med hänsyn till C. flavas hybrider med 
ssp. euoederi och ssp. fennica. Även dessa förete rätt avsevärda och i naturen 
rätt framträdande differenser frän hybriden C.flava X tumidicarpa, men 
dessas fastställande förutsätter ett fullt utvecklat och representativt material. 

Pa bristfälligt pressat och även äldre material bar den för C. tumidicarpa och 
även för dennas hybrider sä utmärkande mörka färgvalören ofta gatt förlorad. 
Har bärtill de vegetativa skotten, sasom ofta är fallet , vid pressningen rensats 
bort, bar materialet gätt förlustigt de ej blott för C. tumidicarpa utan även 
för dennas hybrider sä karakteristiska breda, mj uka ocb vid pressningen ty

piskt ± hopknycklade bladen; de florala skottens fätaliga och relativt korta 
mellanblad bliva blott sällan i nödig grad vittnesgilla. 
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Till atskillnad av C. jlavas hybrider med a ena sidan C. tumidicarpa , 

a den andra underarterna euoederi och fennica av C. Oederi torde följande 
närmast vara att annotera: 

C. flava X Oederi ssp. euoederi och C. fla va X Oederi ssp. fennica: Mellan

blad och stödblad relativt smala (2- 3( - 3.s) mm), styva och raka, vid press
ning ej hopknycklade, av tämligen ordinär grön färg. 

C. flava X tumidicarpa: Mellanblad och stödblad relativt breda, ((2.2 -· ) 

4( -5) mm), mjuka, vid pressning ± hopknycklade, dunkelt och glänsande 
gröna. 

<j'-axen hos C. flava x Oederi ssp. euoederi och C. fla va x Oederi ssp. 
fennica äro avsevärt mindre (11 - 12 mm langa och 7- 9 mm breda) än hos 
C. flava x tumidicarpa (ca 15 mm langa och 8-11 mm breda). 

Av denna kollektiva hybrid föreligger ett rikligt material. I detsamma 

finnas samtliga trenne, här upptagna underarter av C. Oederi Retz. företrädda. 
Da huvudmassan av lokaler för ssp. pulchella är bunden vid havsstränder, där 
C. fla va icke star att finna, blir förekomsten av dennas och ssp. pulchellas 

hybrider inskränkt till kärr och myrmark samt vid insjöstränder. Hybrider 

med ssp. pulchella kan därför i ett flertal fall anses uteslutna fran det kollek
tiva begreppet C. fla va X Oederi. 

För hybriden C. flava X Oederi coll. (med sannolikt uteslutande av ssp. 

pulchella) föreligger ett rikligt material fran: 
Sverige: Skane, Smaland, Göteborgsomradet, Västergötland, Östergöt

land, Bohuslän, Dalsland, Värmland, Närke, Västmanland, Uppland, Gästrik
land, Dalarna, Hälsingland , Härjedalen , Jämtland, Medelpad, Angennan
land, Västerbotten, Lycksele Lappmark , Pite Lappmark. 

Norge: Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Telemarken, 
Vest-Agder, Hordaland, Sogn och Fjordane, Märe, Sör-Tröndelag. 

Finland: För förekomsterna pa Aland torde i stort sett vara att räkna 
med ssp. euoederi som medkomponent; C. fla va X Oederi ssp. pulchella är 
här inskränkt till havsstränder. Ssp. fennicas delaktighet är tillsvidare icke 

tillfyllest utredd. - För förekomsterna i Fasta Finland torde i stort sett 
ssp. euoederi som medkomponent vara ersatt med ssp. fennica. Härtill är i 
det inre av landet att räkna även med ssp. pulchellä. 

C. flava L. X Oederi Retz. sp. euoederi Palmgr. 

Denna hybrid har jag i rege! funnit förhanden, där de bägge kontrahen
terna uppträda tillsammans. Den gör ett enhetligt intryck och förefaller täm

ligen lätt skild fran C. fla vas övriga hybrider, med undantag dock för hybri
den med de C. Oederi ssp. euoederi närstaende C. Oederi ssp. fennica och 
C. tumidicarpa (se s. 127, resp. 122). 
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Över huvud mer lagvuxen än C. flava och mer smalbladig. Mellanbladen 
raka som hos C. flava, ej bagigt utböjda som ofta hos C. Oeder·i ssp. euoederi. 

Cjl-ax avsevärt mindre än hos C. flava och relativt nagot längre, till färgen rätt 
intermediära, som äldre ± gulnande, spröten raka , med avseende a längden 
rätt intermediära. 

Till hybridens karakteristik torde följande yttermera kunna nämnas: · 
Strdn t.o.m. ca 20( - 29) cm höga. 
Mellanblad 2.s-3(-3.s) mm breda, raka, vid pressning ej vikta, i spetsen 

blott svagt sammandragna till en kort (intill 'l cm) snärt. Till färgen rätt 
ordinärt gröna. De vegetativa och stundom även de florala skottens ofta 
näende över blomställningen. 

Stödblad kanske oftast riktade snett uppat - snett nedat, ej starkt nedat 
som hos C. flava. 

Cjl-ax 2- oftast 3, n:o 2 naende i regel in pa n:o 1, n:o 3 mot basen av n:o 2 
eller ofta nagot (intill 2(-4) cm) avlägset, 'l0 - 'l2 mm langa och 7- 9 mm 
breda, relativt glesa med fru!?tgömmen riktade utat, vid axets bas och spets 
svagt nedat resp. uppat, spröt tämligen korta. Axffällljusbruna, naende intill 
sprötet och relativt starkt framträdande. - Frnktgömmen 3.s-4.2 mm langa, 

därav sprötet (27- )30-38 %-
<J-ax ca 13-20 mm langa med ca 2-8(-20) mm langt skaft. 

Fran C. fla va X Oederi ssp. pulchella skild genom avsevärt bredare mel
lanblad, större och relativt bredare, mindre utdraget cylindriska och mindre 
täta <il-ax med längre spröt. Axfjäll härtill mer framträdande. 

Beläggexemplar föreligga fran ett flertal lokaler pa Aland. Härtill synes 
sparsamt material komma frän SW-Finlands kusttrakter. 

För Sverige blir det tillsvidare icke möjligt att överblicka denna hybrids 
utbredning. För ssp. pulchellas karaktär av systematisk form kände jag mig 
intill ar 1946 tveksam och inbegrep densamma jämte den nu som ssp. euoederi 

upptagna formen vid bestämningar under beteckningen C. Oederi Retz. , 
senare C. Oederi Retz. sensu stricto. Härtill fann jag det nödigt, särskilt 
vid bestämning av hybrider, att yttermera operera med det utvidgade begrep
pet C. Oederi Retz. sens. ·lat. (eller coll. ), omfattande även C. tumidicarpa 

( = oedocarpa). 

Mina tidigare verkställda bestämningar av C. flavas hybrider med den 
kollektiva C. Oederi föreligga salunda under formen C. fla va x Oederi, C. fla va 

x Oederi sensu stricto samt C. flava X Oederi sens. lat. 
Vid varterminen 1959 företagen förnyad revision av aturhistoriska Riks

museets material av C. Oederi Retz. coll. har framgatt, att förekomsten i 
södra och mellersta Sverige till Södermanland och Uppland i stort sett faller 
pa ssp. euoederi och ssp. P~tlchella, medan den senares utbredning fortsätter 
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norrut vid Bottniska Yikens kust intill finska gränsen och i det inre av landet 
upp till Tarne Lappmark. Sedan tvenne är bar emellertid som en kompli
cerande faktor den nyuppställda ssp. fennica tillkommit. Den synes norrut 
frän mellersta Sverige relatiYt sparsamt ersätta ssp. euoederi, med sparsam 
förekamst dock redan i södra och mellersta Sverige. 

Nägra beläggexemplar frän Sverige för hybriden C. flava X Oederi ssp. 
jennica känner jag tillsvidare icke. Pä basen av framställningen ovan torde 
man hava skäl att räkna med att en avsevärd del av det av mig som C. flava X 

Oederi (eller C. flava X Oederi coll.) bestämda materialet frän södra och mel
lersta Sverige faller pä hybriden med ssp. euoederi. 

C. flava L. >-' Oederi Retz. ssp . fennica Palmgr. 

Uppträder som C. fla vas hybrider med C. Bergrothii, C. Kotilaini och 
C. Oederi ssp. pulchella i tvenne typer, den ena med dominerande drag av 
C. jlava , den andra med mera präge! av C. Oederi ssp. fennica samt d'-blom
mor i Cjl-axens spets. Den förra typen är starh övervägande; dock stär även 
den senare rätt ofta att finna, säsom fallet även är med C. fla vas hybrider 
med C. Oederi ssp. pulchella. 

Kedan följer en kort beskrivning pä de bägge typerna uppgjord pä basen 
::J.V exemplar frän Ka, Vehkalahti, Pyhältö (strandäng), 9. 7. 1951, insamlade 
av L. FAGERSTRÖllf. 

Typ 1. (Strandäng vid (E om) Taipaleenjoki.) 
Denna typ synes, säsom C.flava X Oederi ssp. euoederi, vara rätt enhet

lig, med anknytning säväl till denna som C. flava x Oederi ssp. pulchella, 
närmast till den senare. 

Till hybridens karakteristik mä följande nämnas: 
Strdn intill 33( - 36) cm höga. M ellanblad 2-3.2 mm breda, upprätta. 

Stödblad mest riktade utät - nedät, ofta mycket länga. Cjl-ax tvä- tre , 13-
15 mm länga och ca 8-10 mm breda med tämligen rätt utät riktade frukt
gömmen. 

6-ax ca 20 mm länga, med ca 2- 10 mm längt skaft. 
Till ätskillnad frän C. fla va x Oederi ssp. euoederi torde närmast vara 

att nämna: 
Spädare samt av en till blad och Cjl-ax mer enhetlig färgprägel. Mellanblad 

mjukare (även mjukare än hos C. flava X Oederi ssp. pulchella), pä pressat 
material ej sällan i nägon män hopknycklade. 

Q-ax tätare (ungefär som hos C. flava x Oederi ssp. pulchella), med ljusare 
och renare, nägot vattnigt gröna fruktgömmen (även ljusare än hos sist
nämnda). Axfjällen mörkare bruna, ofta med svag hinnkant, avsevärt mindre 
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framträdande än hos C. flavas hybrider med C. Oederi ssp. woederi och 
C. Oederi ssp. pulchella. - Fruktgömmen 3.7-4.o mm länga, därav sprötet 

ca 32-38 %-
Med avseende ä förhällandet till C. flava x Oederi ssp. pulchella se s. '129. 

Typ 2. (Strandäng W om Taipaleenj oki; tuva B.) 

Strdn 26-28( -36) cm höga, upprätta, st yva (ungefär som hos Typ 1). 

M ellanblad 2-3.2(-3.4) mm breda. 

Stödblad riktade snett uppät - utät, näende intill 6 cm över d'-axet . 

<jl-ax 2-3, starkt anhopade, n:o 2 näende längt in pä n:o t och n:o 3 m 
pä n:o 2 eller intil11 cm avlägset frän detta; avsevärt mer utdraget cylindriska 
och smalare än hos Typ 1, 14- 16 mm länga och 7 mm breda, täta. Fr-ukt
gömmen riktade rätt utät med päfallande korta spröt (kortare än hos Typ '1 ), 
starkt uppsvällda (karaktär av C. Oederi ssp. fennica ), till fä rgen med drag
ning i ± märkt olivgrönt, häri t ydligt skild fran Typ 1 med dess ::!::: ljust, 
stundom vattnigt gröna färgton. Axffäll ± märkt bruna, föga synliga. Täm
ligen rikligt d'-blr i <jl-axens spets. - Fruktgömmen 3.o-3.s mm länga, därav 
sprötet 20-30 %-

6 -ax ca 18 mm langa med , sasom hos <jl-axen, rätt mörka fjäll, vanligen 
med kort (2-4 mm) skaft. 

Till komplettering av karakteristiken av T yp 2 närmast ovan meddelas 
nedan nagra uppgifter för en tuva (tuva D) fran samma lokal som tuvan B, 
men E om Taipaleenj oki: 

Strdn intill 23 cm höga (lägre än hos tm·an oYan) . 
Meltanblad 2.1-2 .4 nun breda, upprätta, ljusare än hos tm·an ovan. 
Stödblad länga, riktade snett uppät- utät . 
<jl-a.~ 2-3, n:o 2 t.o.m. 1 cm avlägset frän n:o 1. Fruktgömmen mindre uppsvällda 

än hos tuvan ovan, som en följd härav göra <jl-axen ett glesare och mer taggigt intryck , 
till färgen ljusare, mer vattnigt gröna. Ä ven axfjällen ljusare. Päfallande är att d' -blom
morna i axets spets sträcka sig längre ned än hos tm·an oYan, och t.o.m. nedan om axets 
mitt. 

d'-ax med ljusare fj äll. Skaft 5-9(-25) mm längt. 

Da C. Oederi ssp. fennica först för ett par ar sedan slutligt urskiljts kan 
föreliggande hybrids förekamst tillsvidare blott till ringa del överblickas. 

De bägge komponenterna synas, i varje fall i Finland, tärnligen ofta upp
träda pä samma lokal. Hybridisering synes härvid lätt komma till stand. 
Fran Finland föreligga beläggexempla r fran Al, , Ka, Ik, Ta (flerstädes), 
Sa, Kl, Kb. Härtill fran Kol, Kon. 

För Sverige och Norge har tillsvidare tillfälle icke givits till förnyad revision 
av C. flavas hybrider med underarterna inom C. Oederi Retz. coll. 
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C. flava L. X Oederi Retz. ssp. pulchella Lönnr. 

Cppträder i tvenne typer, vilka kunna vara förhanden pä samma lokal. 
Den ena (t yp 1) är till sina huvuddrag av samma t yp som den rätt allmänt 
förekommande hybriden C. flava X Oederi ssp. euoederi ; bladen äro dock 
smala re än hos denna och <jl-axen mindre och smalare, men kanske relativt 
längre och t ätare, spröten kortare. Den andra t ypen ( 2) framstär starkt 
genom avsevärt smalare blad än hos typ 1 samt genom päfallande smala och 
längsträckta <jl-ax med d'-blommor i dessas spets. Med sistnämnda karaktärer 
(men även genom de mycket smala bladen) förräder denna typ otvet ydigt 
inslag av C. Oederi ssp. pulchella, för vilken d'-blommor i <jl-axens spets är en 
oft a framträdande företeelse . I högre grad än hos nägon annan av C. flavas 

hybrider synes denna senare t yp vara präglad av den andra kontrahenten . 
En full motsvarighet till de tvenne t yperna hos C. flavas hybrider med 

C. Oederi ssp. pulchella gives hos C. fla vas hybrider med C. Bergrothii, C. K oti

laini och C. Oederi ssp . fenm:ca. 

Synes i bägge t yperna vara rätt enhetlig. Den förra är avsevärt rikligare 
representerad än den senare; även denna tyckes dock oftast vara fö reträdd, 
asom även är fallet med den ana loga t ypen hos C. fla va X Oederi ssp. fennica. 

Ansluter sig i bägge typerna nära till hybriden C. flava X Oederi ssp. 
fennica. Frän denna närmast skild genom päfallande smalare och styvare 
blad, smärre och t ät are samt ofta mer cylindriska <jl-ax med mindre och till 
färgen mörkare fruktgömmen med avsevärt kortare spröt. 

Till karakteristik a \· hybriden torde följande ant ecknas: 

Typ 1. 
Strdn spänstiga och raka , intill 30( - 40) cm höga, i undantagsfall intill 

60 cm. Mellanblad ca 2.1 - 2. 5 mm breda. Stödblad riktade snett uppät - snett 
nedät. <jl-ax 2-3( -4), n:o 2 näende in pä n:o 1, n:o 3 ± intill eller t .o. m. in 
pä n:o 2; ca (10-)11 - 14 mm länga och 6-7(-8) mm breda, t ät a. Frukt

gömmen i stort sett riktade utät med päfallande korta spröt och till följd därav 
med jämförelsevis svagt taggig kontur. Axfjäll näende intill sprötet, väl fram
trädande. - Fruktgömmen 3.o-3.s mm länga, därav sprötet ca 14- 16 %. 

6 -ax ca 14(-20) mm länga, mest ± oskaftade men även med intill15 mm 
langt skaft. 

Typ 2. 
Spädare och oftast mer lägvuxen än typ 1. Starkt iögonenfallande är 

~-axens päfallande längd i förhällande till bredd samt fruktgömmenas päfal
lande lökgröna färg. 

Strdn intill 30(-60) cm höga. Mellanblad 2.z-2.7(-4) mm breda. Stöd

blad riktade snett uppät - snett nedät. 
-a:x 2-3( -4) med inbördes läge som hos typ 1, ca 11 - 14 mm länga 
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och 6-7 mm breda, med rikligt 6 -blommor i axets topp (stundom t.o.m. 
intill axets mitt och nagon gang nästan helt och hallet ersättande ~-blom

morna). Fruktgömmen riktade utat med mycket korta spröt, till färgen av
vikande fran typ 1 med stark dragning i lökgrönt. Axffäll rätt framträdande 
som hos typ 1. - Fruktgömmen 2.n-3.2 mm langa, därav sprötet 25-34 ° 0 . 

6-ax ca 12 - 16 mm langa, med blott intill (5-)lO mm langt skaft eller 
t.o.m. oskaftade. 

Anmärkningsvärt ä r att ~-axen stundom uppträda till ett onormalt stort 
antal; ocksa häri framstar inslag av C. Oederi ssp. pulchella. 

Av förevarande hybrid har fil. mag. R.'I.G~AR B.:i.cK 16. ;. 1951 insamla t ett rikhal

tigt och representativt material fran Kuusamo: Ala-Juumajärvi , öppen dystrand dd 

:\Iustonen. De bägge typerna äro h är representerade samt likas<i C . flava och C. Oederi 
ssp. pulchella. 

I anseende till att planer föreligga att sänka sjön Juumajärd genom sprängningar i 

Niskakoski finner mag. Bäck (•17. 2. 1952) det sannolikt, att lokalen snart kan komma 
under odling. Nagra ord om densamma torde redan därför vara pä sin plats. 

Lokalen är belägen vid SW-stranden av sjön Ala-Juumajän·i. Här har •2 familjer 

Mustonen fr än Paanajärvi efter kriget byggt sina hus och röjt sina odlingar. I bottneu av 

en grund vik, d är bl. a. C. elata vä..xte i höga stand i vattnet, lago gärdarnas bätbryggor. 
Ända frän vattenbrynet var marken, en mörk dyjord , utdikad, men en ganska stor areal, 
uppskattningsvis 50 x '150 meter, närmast stranden var sä vattensjuk, att den ej kunnat 

odlas. Även detta strandpar ti var inhägnat och var bevuxet med en frodig starrvegetation, 
helt orörd av boskap. Fulvellae-gruppen var dominerande, men dessutom förekommo 
som typväxter C. panicea, C. polygama och C. /zeleonastes . I synnerhet närmare stranden 

atskildes tuvorna av öppen dy.» 

Beträffande den p ä p latsen uppträdande C. flava antecknar B.:\.CK, att den tskiljer 
sig fran den vanliga genom smalare blad, {ttskilda honax, benägenhet för skaftade hanax 

och i stor utsträckning nedätriktade skärmblad. \'id :\Iustonens strand ,-ä:'l:te endast 
C. flava av denna typ. » Bäck h ar funnit denna t yp vara dominerande i Kuusaruo. Arten 

växte n agot längre frän stranden än de andra Fulvellae-fonnerna och var ymnigast före
kommande av dem alla. Bäcks typ tillhör den ovan s. 44 berörda C. /lava-typen. 

C. Oederi ssp. pulchella (av Bäck upptagen som C. Oederi ) är p ä platsen läg\·u.xeu, 

blott intill 11 cm hög. Bäck finner detta anmärknings,·ärt i betraktande av tde a\· allt 

at t döma gynnsamma vä..xtbetingelserna•. (Det ä r att observera , att utvecklingsstadict är 

sä pass ungdomligt, a tt nöten i fruktgörumen a i stort sett ännu icke begynt svälla.) For
men växte här rätt ymnigt, i synnerhet nära stranden. Exemplaren tillböra den i Kuu

samo samt i söder tillstötande omr äden uppträdande typen. 
Den pä pla tsen uppträdande hybriden var företrädd i bäggc ina typer. Bägge voro 

sällsyntare än föräldraformerna , men förekommo dock i fiere tiotal tuvor. Det är av 

intresse att typen 2 (6-blr i ~-axens spets) t följde efter Oederi ~ = p . pulchdla] närmast 
strandem samt att typ 'l 3växte vanligen nägot högre upp frän strandem. t Bäda kors
ningarna voro särdeles distinkta och mellanfonner mellan dem kunde ej observeras. t Sä 

är även genomgäende fallet med hela mitt material a \· denna hybrid. 

Beträffande de tvenne hybridtyperna är följande av B.:i.CK annoterade och pä det 
pressade materialet väl framträdande olikheter a\· intresse : 

Beträffande färgen anges för typ 2 olivligt gröm, för typ 1 tmattare gröm. En lik-
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n:1nde pafallande lh·ligt grön färg ha r jag för t yp 2 ä \·en kunnat konstatera hos en del 
material fr än andra lokaler. Den synes vara för t ypen utmärkande. Det är av intresse, att 

oli khe t hä r konsta terats för samma lokal (dock under nägot olika ekologiska v illkor , 
närmast m ed avseende ä fukti ghetsgraden). Det är ocksä att observera, a tt m a terialet av 

typ 2 (längre ut p ä stranden) är n ägot mindre ut\·ecklat. 

Beträffande t yp 2 uppges: wäxtsätt t ypiskt rak t uppätstigande och skän nbladen 
u ppUstigande i m ycket spetsig v inkeh, för t yp 1: tväxtsättet ej sä t y piskt upp:it s tigande. 

Skärmblad \·oro i a llmänhct rakt u tätst aende•. Det pressade materialet bekräftar detta 
utta lande. \"ad skärmbl adens (= s tödbladens) uppatstigande riktning i mycket spetsig 

\·inkel hos t yp 2 Yidkommer, kan denna karaktär hos Bäcks material t änk as st ä i sam
band und det tidiga utvecklingsskedet (tidigare än hos t yp 1), men k anske även i sam

band med <j>-a xens smala form , som ej i samm a grad som hos t yp 1 ä r ägnad att pressa 

stödbladen ntä t. 
Bäck antecknar yttcrmera, att 0-axen hos t yp 2 ä ro till färgen gulbruna, hos t yp 1 

däremot gräbruna. Denna a \· axfj ällen betingade olikhet i färg är t ydligt förnimbar även 

pä det pressade matcri alet. 

Denna hybrid synes pä basen av ett fullständigt , väl utvecklat och väl 
konserverat material i rege! vara rätt lätt att identifiera. Där de bägge for
merna uppträda tillsam mans synas betingelserna för bybridisering även vara 
rätt stora. 

Material föreligger frän: 
Finland: Ik, Kl , Sb, Kb, Ok (ett tjugotal fyndplatser), Ks. H ärtill belägg

exemplar frän Kol och Kon. 
För Sverige och Norge bar tillfälle till en förnyad fullständig revision av 

materialet C. flava x Oederi Retz. coll. tillsvidare icke givits . Material före
Iigger dock säväl frän Sverige som fnin Norge. 

2. H ybrider utan inslag av C. flava 

C. lepidocarpa Tau eh X Bergrothii Palmgr. 

Pä Gotland, i Lojsta vid K yrkträsket, bar BEXGT EXGLUXD 28. 6. 1933 
jämte t ypisk, 22 -34 cm hög C. lep1:docarpa med starkt nedböjda frukt
gömmen insamlat en representativ kollektion (pä etiketterna är med blyerts 
dels antecknat Oederi X lepidocarpa, vilket utgör ett stöd för min uppfatt
ning, dels H omschuchiana x lepidocarpa), som synes mig böra betecknas som 
hybrid mellan C. lepidocarpa och C. Bergrothii. Den sistnämnda, som är rätt 
utbredd pä Gotland, ba r jag 12. 6. 1910 insamlat vid Stänga slott i Lojst a. 
Den förekommer alltsä i varje fall i trakten. 

Exemplaren äro anmärkningsvärt intermediära, med pätagliga inslag av 
bägge arterna. Till hybridens karakteri tik torde följande nämnas: 

Strdn raka, t.o.m. 37 cm höga. 
M ellanblad 2.3-3 mm breda, styva och relativt härda, nägot bägböjda 
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(karaktä r av C. Bergrothii). De \·egetativa skotten näende t.o.m. till d'-axets 

spets (avsevärt längre än hos C. lepidocarpa). Det översta sträbladet med 

krage (säsom hos den sistnämnda) . 

Stödblad länga (t.o.m. I 'l cm; karaktär av C. Bergrothii), riktade snett 

uppät - snett nedät . 
C?-ax 1-2, längt ät skilda (1 -3 cm, karaktä r av C. lepidocarpa), 12- 15 mm 

länga och 7-8 mrn breda, täta med föga taggig kontur. Fruktgömmen breda, 

starkt uppsväUda med utät riktade - svagt nedböjda spröt (ka rakt är av 

C. Bergrothii), tiU fä rgen med dragning mot den fö r C. lepidocarpa karak

teristiska olivgröna färgtonen . Axjjäll med svag hinnkant, aUs ej eUer blott 

föga framträdande. - Fruktgömmen ca 4.o mm länga, därav sprötet ca 25 °.,. 
d'-ax med 2- 3 cm längt skaft . 
Samtliga exemplar äro sterila. 
Tillsvidare känd blott frän ovan nämnda lokal pä Gotland. 

C. lepidocarpa Tausch x Oederi Retz. coll. 

Pätagliga hybrider meUan C. lepidocarpa och C. Oederi coU. har jag an

träffa t pä nägra lokaler pä Aland. Härtill kommer museimaterial fran ett 

antal lokaler i Skandinavien. 

Det föreliggande materialet synes ofta t ± starkt präglat av C. lepido

carpa; den andra komponenten gör sig härvid i habitusbilden märkbart 

mindre gäUande. J ämte denna typ star dock ä\·en en tiU sin aUmänna habitus 

pafallande intermediär typ att finna. 

Jag har varken pä Aland eUer i Skandinavien funnit C. lepidocarpa och 

C. Oederi ssp. pulchella växande tillsammans. Ej heller synes man i det före

liggande hybridmaterialet finna anledning att räkna med delaktighet av den 

sistnämnda. Ssp. pu1chella torde därför än sa länge kunna betrah.rtas som icke 

representerad i mitt här upptagna begrepp C. lepidocarpa X Oederi coU. 

Kvar st ar salunda bland de för mig kända C. Oederi-underarterna blott 

e~wederi och fennica; var. serpentinii (s. 94) med dess hittills enda kända 

lokal är även utesluten . För bägge dessa underarter tror jag mig l.'Ullna fast

ställa hybrider med C. lepidocarpa. Det föreliggande materialet företer, säsom 

man pa grund av den nära frändskapen mellan C. Oederi ssp. et4oederi och 

C. Oederi ssp. fenn ica haft skä l att vänta, stor överensstämmelse dessa hybri

der emellan. Nedan (s. 133 och 135) upptagna karakteri tik: av C. lepido

carpas hybrider med underarterna euoederi och feunica torde därför bägge 

kunna utnyttjas jämväl som orientering beträffande den här upptagna kol

lehiva hybriden C. lepidocarpa X Oederi coU. Det är dock härvid att beakta , 

att detta kollektiva hybrid-begrepp här blott byager pa hybriderna med under-
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arterna euoederi och fennica. Särskilt hänvisar jag till mm karakteristik av 
hybriden C. lepidocarpa x Oederi ssp. fennica , vilken bygger pa ett mycket 
omfattande och väl utvecklat material. 

C. lepidocarpa Tausch X Oederi Retz. ssp . euoederi Palmgr. 

Pätagligt och sannolikt mycket representativt material av denna hybrid 
föreligger saväl fran Aland (Eckerö: Storby) som frän Gotland (Visby). Det 
skall nedan granskas pa basen av exemplar i mitt herbarium. 

Materialet nedan frän Gotland skiljer sig rätt starkt frän det aländska. 
Till nägon del kan olikheten kanske tillskrivas standortens inverkan, men 
blott delvis . Materialet fran Visby bär tydligt spar av den flerstädes pa Got
land och bl. a. i trakten för det insamlade hybridmaterialet uppträdande 
C. lepidocarpa-typen (med dess bl. a. starkt uppsvällda fruktgömmen) och 
detta alldeles särskilt med avseende a <;J-axens byggnad. Materialet fran Aland 
företer ater starkt intermediära karaktärer; bl. a. framsta ~-axen till sin bygg
nad som en mellantyp mellan den pa Aland uppträdande C. lepidocarpa och 
C. Oederi ssp. euoederi. Sasom s. 53 nämnts är C. lepidocarpa pa Gotland 
företrädd i tvenne olika, snarast genetiskt betingade typer, bägge i viss grad 
skilda fran den pa Aland förekommande. Man torde därför kanske även kunna 
räkna med en viss genotypisk differens mellan de nu ifrägavarande hybri
derna pa Gotland och pa Aland. 

J ag hän visar närmast till nedan u pptagna insamlingar: 

1. Go t 1 an d: Visby, Visborgs slätt, s. n. C. lepidocarpa Tausch X Oederi 

(Ehrh.) Hoffm., bl. a. av Th. Lange 15. och 16. 7. 1908, Harry Smith jnli 
1908, E. Th. Fries juni 1908 (exemplar i Herb . ~{us. Stockholm, Herb. Hel
singfors samt i mitt herbarium). 

Material av C. Oederi coll. har jag icke sett fran denna lokal. ~ed all 
sannolikhet har man dock som medkomponent att räkna med ssp. euoederi, 

som pa Gotland är rätt rikligt företrädd; för ssp. fennica saknas i varje fall 
beläggexemplar fran Gotland och även ssp. pulchella synes pa den förelig
gande högt belägna lokalen utesluten. 

Det föreliggande materialet företer, som ovan nämnts, stark prägel av 
C. lepidocarpa. Jag antecknar följande: 

Tuvad. Strdn mest 25-35 cm höga, raka eller svagt bagböjda, spänstiga. 

Mellanblad 2.2-2.s mm breda, till färgen närmast som hos C. lepido

carpa . De vegetativa skottens naende intill axsamlingen (längre än hos den 
sistnärnnda), mot spetsen avsmalnande (stundom i en kort snärt) och ofta 
svagt bagböjda. Det översta sträbladet stundom med ± framträdande krage 
(mindre utvecklad än hos C. lepidocarpa). 
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Stödblad riktade snett uppat - nedat, i fall av 2 eller flere <jl-ax det nedersta 
naende nagot över d'-axet , märkbart längre än hos C. lepidocarpa; hos denna 
utpräglat nedat riktade. 

<j'-ax (1-)2(-3) som i regel hos C. lepidocarpa, tydligt avlägsnade fran 
varandra, men ej sa langt som hos denna (n:o 2 naende till basen av n:o 1 
eller ca 1(-3) cm avlägset), ca 12-13(- 14) mm langa och ca 7 mm breda . 
Fruktgömmen tätt anhopade, breda, svagt nedat riktade (karaktär av C. lepido

carpa, men mindre utpräglad än hos denna), som äldre ± mörkt gulnande 
med svag dragning i brons (karaktär av den sistnämnda men svagare); deras 
spröt korta, raka, vid pressning pa de plana sidorna som hos C. lepidocarpa 

ofta tvärt nedböjda, relativt svagt framträdande i a:s:ens habitus. Ax/jäll 

tämligen korta, pa pressat material ej eller blott tämligen svagt framträdande. 
- Fruktgömmen 3-3.s(-3.6) mm langa, därav sprötet ca 23-33 %. 

d'-ax med ± framträdande, mest ca 1-3 cm langt skaft (karaktär av 
C. lepidocarpa; hos C. Oederi ssp. euoederi oftast föga framträdande). 

Samtliga exemplar sterila. 

2. A 1 a n d : Eckerö, Storby, lagländ lövängsmark mellan byn och Kä
ringsund, Alvar Palmgren 23 och 25. 7. 1898 samt juli 1901. Exemplar i mitt 
herbarium saväl av C. lepidocarpa X Oederi ssp. euoederi som även av C. le

pidocarpa och C. Oederi ssp. euoederi . 

Denna vid sekelskiftet och ännu en lang tid framat artrika lokal med 
bl. a . de pa Aland sällsynt a orchideerna Epipactis palustris, Ophrys myodes 

och H erminium monorchis är numera till väsentlig del utdikad och upp
odlad eller överlat en till bete. Lokalen har icke av mig besökts sedan uppstäl
landet av C. Oederi ssp. fennica . C. Oederi ssp. pulchella star med stor grad 
av sannolikhet icke att finna pa lokalen och torde knappast heller vid insam
landet av mitt föreliggande hybridmaterial hava uppträtt där. 

Det föreliggande materialet är, som ovan framhallits, i motsats till materia-
let fran Visby av utpräglat intermediär karahär. Jag antecknar följ ande: 

B ildar relativt lösa tu vor (intill 17 stran antecknade). 
Strdn 30-37 cm höga, raka eller nagot bägböjda, päfallande späda. 
M ellanblad 1.5- 2( -2.5) mm breda, till färgen mer gaende i rihning mot 

C. Oederi ssp. e~toederi, ljusare gröna än hos C. lepidocarpa. De vegetativa 
skottens naende upp mot axsamlingen, sällan högre, mot spetsen typiskt 
avsmalnande i en ± lang och ofta böjd snärt (i sistnämnda hänseende pamin
nande om C. Oederi ssp. euoederi). Det översta sträbladet med ± framträdande 
hinnaktig krage. 

Stödblad riktade snett uppat - utat, i fall av 2 eller flera <j?-a:s: det nedersta 
mest naende nagot över d'-axet, längre och bredare än hos C. lepidocarpa (hos 
denna utpräglat nedat riktade). 
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-ax 2-3 (hos C.lepidocarpa mest 1-2), tydligt avlägsnade frän varandra 

men mindre utpräglat än hos formen frän Visby (n:o 2 in pä n:o 1 eUer intill 

detta), blott (8-)9-10 mm länga och 7-9 mm breda. Fruktgömmen päfal

lande mindre t ätt anhopade än hos C. lepidocarpa och även mindre tätt än 

hos formen frän Visby, riktade utät - svagt nedät (i mindre grad nedät än 

hos formen frän Visby 111ed des även i detta hänseende mer framträdande 

drag av C. lepidocarpa), mer uppblästa än hos C. Oederi ssp. euoederi men 

svagare än hos C. lepidocarpa , 111ed t ä111ligen raka samt kortare spröt än hos 

den sistnämnda (och därmed följande mindre taggig kontur hos ~-axen), 

so111 unga av tämligen rent grön färgton (intermediär) , som äldre av mörkare 

gul ton än hos C. Oederi ssp. euoederi, stundom i viss grad dragande i brons 

(111en svagare än hos C. lepidocarpa). Axjjäll tämligen korta, med svag hinn

kant, pä pressat material näende till sprötets bas, mer fra111trädande än hos 

formen frän Visby och därmed förlänande ~-axen en mer brokig färgton. 

Fruktgömmen ca 2. s-3 111111 länga, därav sprötet ca 17-28 %-
6-ax med inti111 cm längt skaft (korta re än hos formen frän Visby). 

Med avseende ä relationerna mellan C. lepidocarpas hybrider med under

arterna euoederi och fennica se s. 137. 

Föreliggande hybrid synes vara rätt sällsynt. Det synes sannolikt att 

grunden härtill st är att söka i en rätt sparsam förekamst av de tvenne for

merna pä samma st ändort. Det hör ocksä beaktas, att en säker bestämning 

av hybriden förutsätter ett väl konserverat och därtill fullständigt utvecklat 

material. 
Material föreligger frän: 

Sverige: Skäne, Västergötland, Östergötland, Uppland och Gotland. 

Norge: Sör-Tröndelag, ordland. 
Finland: Eckerö, Storby (Aland). 

C. lepidocarpa Tausch X Oederi Retz. ssp . fennica Palmgr. 

Under ovan stäende beteckning torde man med stor grad av sannolikhet 

kunna upptaga nedan nämnda rikhaltiga och representativa, av mig 24. 7. 

1919 insamlade material: 
A 1 a n d , Eckerö, kring gränslinj en mellan Storby och Kyrkbyn pä gungfly 

norr om och nära intill det obetydliga träsket Brofladan, strax intill och norr 

om stora postvägen över Eckerö, där denna löper förbi tätt intill nordligaste 

ändan av havsviken Kyrksundet, 24. 7. 1919, Alvar Palmgren. 

Tyvärr blev endast exemplar av hybriden samt därtill nägra exemplar 

av C. lepidocarpa tillvaratagna. För ständorten antecknades, att hybriden 

uppträdde rikligt, men C. lepidocarpa sparsamt och C. Oederi blott i enstaka 
exemplar. 
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Vid förnyat besök pä lokalen 30. 7. 1956 visade sig denna starkt, och 
sannolikt redan sedan länge avbetad ävensom därtill svärt nedtrampad . . -\v 

de ovan nämnda Carex-formerna stodo C. lepidocarpa och hybriden alls icke 
att finna; endast C. Oederi coll. visade sig representerad, men blott i nägra fä 
obetydliga och svagt utvecklade och därför icke lätt bestämda tuvor. \.id 
ett nytt besök 5. 8. 1958 blev resultatet ännu klenare. Endast nägra enstaka 
och mycket svagt utvecklade tuvor av C. Oederi coll. stodo denna gäng att 
finna. 

Det ären 1956 och 1958 irrsamlade bristfälliga materialet av· C. Oederi 
coll. synes mig vara att hänföra till underarten fennica. Denna har a\' mig 
redan tidigare insamlats pä Eckerö, bl. a. ett rikhaltigt material ären 194 7 
och 1948 vid den 2 km avlägsna norra ändan av träsket Storfladan samt där
til11956 vid den ca 800 m avlägsna norra ändan av träsket Kattviken, bägge 
belägna norrut vid samma vattensträt som Brofladan. I anseende till denna 
förekomst av C. Oederi ssp. fennica vid Brofladan ären 1956 och 195~ torde 
man vara berättigad att räkna med den sannolikheten, att även de är 1919 
antecknade fataliga exemplaren av >>C. Oederi>>, tillhört denna senare urski lda 
underart. Nägon full säkerhet föreligger dock självfallet icke; ej heller kan 
den möjligheten lämnas obeaktad, att även C. Oederi ssp. euoederi och ssp. 
pulchella eller nägondera av dem kunnat finnas representerade, om ock detta 
förefaller mindre sannolikt i anseende till den sparsamma förekomsten a ,. 
C. Oederi coll. 

Man synes i anseende till det sagda med en rätt stor grad av sannolikhet 
kunna förutsätta, att det nu ifrägavarande hybridmaterialet representerar 
kombinationen C. lepidocarpa x Oederi ssp. jennica. 

Materialet bär dels, och till övervägande del, prägel av nägra a\' de för 
C. lepidocarpa typiska dragen: ± högvuxna och spänstiga strän med blott 
1- 2 och i det senare fallet frän varandra starkt ätskilda -ax ävensom läng
skaftat c3' -ax. Vid sidan av denna typ framstär en till sin allmänna habitus 
päfallande intermediär typ, präglad av ett flertal intermediära drag säväl 
med avseende ä de rent vegetativa delarna som med avseende ä 'i?-axens antal 
och inbördes läge samt deras storlek och karaktär i övrigt. Även c3'-axets 
skaft till sin längd mest intermediärt. 

Förden förra , av C.lepidocarpa präglade typen har jag antecknat följande: 
Tuvad. Till tuvans habitus som följd av mellanbladens nedan preciserade 

karaktär och riktning hos de vegetativa skotten med päfallande drag av 
C. Oederi ssp. fenn·ica. Strdn intill 35( -39) cm höga, spänstiga, raka eller 
svagt bägböjda (t .o.m. 28 strän antecknade i samma tuva). 

Mellanblad (1.7-)2(-3) mm breda, rätt uppät växande och raka (säsom 
hos ssp. fennica) . De vegetativa skottens näende intill axsamlingen, mot 
spetsen jämnt och successivt avsmalnande (karaktär av ssp. fennica ). Det 
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Ö\·ersta strabladet med ::::!::: framträdande krage. Stödblad riktade snett uppät 
- s\·agt snett nedät, i händelse ay mer än ett <j>-ax det nedre t.o. m. 3 - 5 cm 
önrnäende o-axet (avsevärt längre än hos c. lepidocarpa; hos denna äro 
stöclbladen utpräglat nedät riktade och sällan nägot av dem övernäende 
6' -axet). 

<j>-ax l - 2 (som i rege! hos C.!epidocarpa), mycket sällan 3, tydligt av
lägsnade frän varandra säso111 hos den sistnämnda men ej sä längt so111 hos 
denna (n:o 2 näende till basen av n:o 1 eller ca 1(-3) cm avlägsnat), ca 11 
- 12 mm länga och 7- 8 111111 brecla, rätt täta (i sistnämnda avseende tä111ligen 
intermediära mellan C. lepidocarpa och C. Oederi ssp. fennica). Fruktgömmen 
utät - svagt nedät riktade, rätt breda (karaktär av C. lepidocarpa), nägot 
uppblästa, som älclre nägot orent gulnancle, men ej med dragning i brons som 
hos den sistnämnda. Spröt korta (<j>-ax pä grund härav ej med päfallande taggig 
kontur), raka, vid pressning pä cle plana sidorna som hos C. lepidocarpa. ofta 
h·ärt neclböjda. A:xjjäll tä111ligen korta, ± synliga. - Fruktgömmen ca 
3-3.3 mm länga, därav sprötet ca 15 - 17 ° 0 . 

0 -ax med ± framträdande, 1- 2.;; cm längt skaft (skaft hos C. lepidocarpa 

mest ± längt och i habitusbilden starkt framträdande; hos C. Oederi ssp. 
fennica oftast föga framträdande). 

Samtliga exemplar sterila . 
Y!ed avseende ä den habituella frändskapen mellan C. lepidocarpas hybri

der med C. Oederi ssp. euoederi och C. Oederi ssp. fennica torde närmast föl
jande vara att beakta: 

Säsom av beskrivningen ovan samt s. 134 framgär, och i anseende till 
den nära frändskapen mellan underarterna euoederi och fennica varit att 
vänta, förete dessas hybrider med C. lepidocarpa betydande överensstämmel
ser. Främst framstär olikheter med avseende ä -axen. Dessa äro hos C. le
pidocarpa X ssp. euoederi större och relativt nägot smalare än hos C. lepido
carpa X ssp. fennica. Den förras fruktgömmen äro likasä större än den sena
res och hos materialet frän Gotland över hela axets längd nedböjda och där
till som äldre av en mörkare och mer i brons gäende gul färgton (hos C. lepido
carpa X ssp. fennica ljusare, om ock nägot orent gula). 

Det bör med avseende ä jämförelsen oYan mellan C. lepidocarpas hybrider 
med ssp. euoeden· och ssp. fennica beaktas (se s. 133), att de framhällna olik
heterna till större eller mindre del kunna vara betingade eller päverkade av 
en viss differens mellan den pä Gotland och den pä Aland uppträdande C. le

pidocarpa. Särskilt bör bärviel avseende fästas vid <j>-axens inkl. fruktgöm
menas byggnad. I anseende härtill torde yttermera en jämförelse göras mel
lan materialet av C. lepidocarpa X ssp. fennica frän gungflyn viel Eckerö, 
Brofladan samt mitt material av C. lepidocarpa X ssp. eu.oederi frän den 
s. 134 upptagna lokalen frän Eckerö Storby. 
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Jämförelse mellan C. lepidocarpa X ssp.fennica frän Eckerö: Brofladan 
(s. 135) och C. lepidocarpa X ssp. euoederi frän Eckerö: Storby (s. 134). 

Säsom s. 1 36 nämnts företer det ovan diskuterade materialet av hybriden C. lepido

carpa X ssp. fennica frä n gungflyn vid Eckerö Brofladan tvenne typer, den ena mecl 
framträdande präge! av C. lepidocarpa, den andra av mer intermediär karaktär. Den förra, 
som p ävisar en iögonenfallande habituell likhet med materialet av C. lepidocarpa x ssp . 
euoederi frän Visby, skiljer sig starkt frän materialet av C. lepidocarpa x ssp. euoederi 

frän lokalen i Storby och n ärmast i följande hänseenden: 
Strda högre, rakare, mellanbladen tämligen rätt uppät riktade, kortare och n ägot 

smalare, i stort sett icke n äende upp till axsamlingen, tämligen successivt avsmalnande 

mot spetsen och i stort sett icke utdragna i en ± bägböjd snärt (i nämnda hänseenden 

med drag av C. Oederi ssp. fennica). Stödbladen kortare och smalare. ~-ax oftare blott 
1 än hos formen frän Storby, i händelse av fiere ax ayseYärt mer ä tskilda, avsevärt t ä t are 
och smalare med mer nedböjda fruktgömmen med kortare spröt. Axfiäl/en mit1dre syn

liga och ~-axen d ärför till fä rgen rner präglade av fruktgömmena. o-axet mer längskaftat. 
Ovan avsedda typ av C. lepidocarpa X ssp. fe~mica företer ,;d sidan av dess präge! 

av C. lepidocarpa tydligt inslag även av C. Oederi ssp. fennica, rnedan materialet av C. le
pidocarpa X ssp. euoederi frän Storby företer pätagligt inslag av C. Oederi ssp. euoederi. 

Mot ovan karakteriserade, av C. lepidocarpa starkt präglade typ i materialet frän 
Brofladan stär i r ätt stark kontrast det till sin karaktär illtermediära materialet frän 

samma lokal. Detta visar päfallande överensstämmelser med det till sin karaktär inter
mediära materialet av C. lepidocarpa X ssp. euoederi frän Eckerö Storby. Följande olik

heter torde med utgäng frän hybriden med ssp. fennica beaktas: Strän högre, mellanblad 
korta re och smalare. ~-ax tätare, med mindre och mer uppblästa fruktgömmen och kor
tare spröt; deras axfjäll mindre synliga och därför i milldre grad präglande axens färg. 

o -ax med oftast n ägot längre skaft. 

Tillsvidare föreligger beläggexemplar blott frän ovan nämnda lokal pä 
Aland. 

C. lepidocarpa Tausch var. turgida Palmgr. 
et F lorstr. X tumidicarpa Ands. 

C. lepidocarpa och C. tumidicarpa torde icke ofta sammanträffa, deras 
ständorter äro sä pass olika. En chans till hybridbildning gavs i Jomala by 
pä Aland i den s. 55 nämnda lövängsartade lund, som utgjorde en av ständ
orterna i Jomala by för C. lepidocarpa var. turgida samt därtill ständorten för 
en riklig förekamst av hybriden mellan denna och C.flava (se s. 118). Stand
orten var tjänlig för C. tumidicarpa. För C. lepidocarpa var den av helt annan 
natur än den typiska (gungfly och myr); det bör observeras att den nu ifräga
varande ständorten läg intill myr med bl. a. C. lepidocarpa var. ittrgida. 

Förutom en riklig förekamst av C. flava och C. lepidocarpa var. tt{rgida 

samt hybrider dem emellan stad yttermera ett fatal exemplar av en uppen
bar hybrid mellan C. lepidocarpa och C. tu.midicarpa att finna. 

Säsom en del av materialet för den s. 133 upptagna C. lepidocarpa x 
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Oederi ssp. euoederi är denna hybrid rätt intermediär. Stn'tnas höjd nä r intill 

36( - 46) cm. 
Inslag av C. tumidicarpa: 

Strän delvis svagt bägböjda (men ej S-formigt som hos C. tumidicarpa). 

Mellanblad breda (ca 4 mm), mörka och ± glänsande, v id pressning svagt 
viha (men ej hopknycklade som bos den sistnämnda}. De vegetativa skottens 
t.o .m. näende över axsamlingen. 

~-axen 2( -3), tämligen närmade varandra (n:o 2 näende in pä n:o 1), pä 
grund av t ämligen utdragna spröt med rätt t aggig kontur. 

Inslag av C. lepidocarpa: 

Inverkan av C. lepidocarpa synes framstä bl. a. i rakare stammar ä n hos 
C. tumidicarpa samt rakare och vid pressning icke hopknycklade blad samt i 
t ät a re ~-ax med päfallande uppsvällda fruktgömmen; dessa även i övrigt med 

t ydlig p räge! av var. turgida. d'-axens skaft päfallande längre än hos C. tu,

midicarpa. 

Tillsvidare föreligger beläggexemplar blott frän ovan nämnda lokal. 

C. lepidocarpa Tausch var. turgirla Palmgr . et F lorstr. X Oederi Retz . 

ssp. euoed eri Palmgr. 

Pa Aland har jag 23. 7. 1908 i den s. 55 nämnda rätt torra myren i J omala 
by med riklig förekamst av bl. a. C. hostiana och C. lepidocarpa var. turgida 

insamlat nägra st erila tuvor av en pätaglig hybrid mellan den sistnämnda och 

C. Oederi ssp. euoederi . Av ssp. euoederi, vilken sä längt jag minns uppträdde 
mycket sparsamt , föreligger i mitt herbarium 2 exemplar. 

Det föreliggande hybridmaterialet är ej till alla delar representativt och 
ej heller fullt konformt. Till sin karaktär synes det päfallande intermediärt 
mellan de bägge komponenterna. 

Tillsvidare föreligger beläggexemplar blott frän ovan nämnda lokal. 

C. j emtlandica Palmgr. X Oederi Retz. ssp. fennica Palmgr. f.? 

GuNNAR SAMUELSSON har 30. 7. 1920 i Dalarna insamlat ett material, som 

han betecknat som ~>C. lepidocarpa Tausch ssp. ferntlandica (Palmgr. ) x 
pulchella Lönnu. Lokalen angavs som ~>Dalarne. Boda, myr NO om K ärfs
äsen 282~> (ex. i H erb . Stockholm samt Herb. Helsingfors). Pa denna lokal bar 
jag 15. 7. 1935 insamlat typisk C. femtlandica amt därtill ett betydande ma
terial av Samuelssons hybrid ävensom exemplar av en pä platsen uppträdande 

t yp av C. Oederi coll. Denna sistnämnda synes mig icke tillhöra ssp. pulchella, 

men böra betraktas som en form av högre eller lägre valör av den s. 89 upp
t agna C. Oederi Retz. ssp.fennica. 
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Beträffande nu ifragavarande hybrid synes följande vara att anteckna: 

Otvetydigt inslag saväl av den pa platsen uppträdande C. jemtlandica 

som även av den där företrädda formen av C. Oederi coll. Till habitus snarast 

tämligen intermediär. 
Strdn intill 44 cm höga, spänstiga och rätt uppat växande. 

Mellanblad 2-3 mm breda, styva och harda, med langt utdragen pisklik 

snärt. De vegetativa skottens naende t.o.m. över 6-axet. 

Stödblad langa (nedre intill 12 cm), riktade snett uppat - snett nedat. 

~-ax (1-)2(-3), n:o 2 intill 1.2 cm avlägsnat fran n:o 1, men stundom 

även naende in pa detta, ca 11-12 mm langa och 8 mm breda, med starkt 

uppblasta, utat riktade fruktgömmen med korta spröt, som unga av en ljust 

grön, vattnig färgton, som äldre blekt halmgula. A?.fjäll ljusbruna, alls ej 

eUer blott svagt synliga. 
6-ax med ca 0.6-1 cm langa skaft. 
Exemplaren äro, möjligen med nagra fa undantag, sterila. 

Denna hybrid paminner, sasom man har skäl att vänta, starkt om material 

av hybriden C. lepidocarpa X Oederi ssp. euoederi fran Aland: Eckerö och fran 

Gotland: Visby, Visborgs slätt (se s. 133). 
Tillsvidare föreligger beläggexemplar blott fran o\·an nämnda lokal. 

C. tumidicarpa Ands. X Oederi Ret z. ssp . euoederi Palmgr. 

Till följd av olika krav med avseende a standorten (C. tumidicarpa främst 

lövskogsmarker; C. Oederi ssp. euoederi främst i myrar, men även pa ± 
fuktiga standorter av annan typ) synes utsikter för hybridisering ovan nämnda 

former emellan endast givas, där deras förekomster mer ellermindre av en till

fällighet stöta ihop. Pa Aland med där radande starkt Yäxlande terräng- och 

standortsförhallanden sker detta snarast jämförelsevis oftare än inom ett 

flertal andra omräden. Här är C. tumidicarpa därtill rikligt företrädd. Mitt 

material omfattar i varje fall nagra patagliga förekomster . Pa samtliga fynd

platser har endast ett fatal exemplar anträffats, vilket synes väl väntat dels i 

anseende till att det endast tyckes vara i undantagsfall de bägge formerna 

sta att finna sa nära intill varandra, att betingelser för pollination gives, dels 

därför att de för beväxning tjänliga standortsarealerna i gränsomrädena säl

lan äro mer betydande. 
Jag bygger min karakteristik av hybriden pa material fran nedan nämnda 

lokal, där C. tumidicarpa och C. Oederi ssp. euoederi uppträda tätt intill 

varandra, därtill gynnade av en ren tillfällighet: 

A 1 an d: Eckerö, Överby, kärr vid södra ändan a\· Cladiwm mariscus

myren, 31. 7. 1948. 
I denna myr uppträder typisk C. Oederi ssp. euoederi. Genom myren har 



FLOR.A,._ FEX.:-JIC:\. II 141 

letts en vinterväg. Vid denna har, säsom ofta är fallet vid föga använda primi
tiva vägar, C. tumidicarpa vunnit fotfäste. Nägon annan närbesläktad Carex

form förekom ej. (Se även s. 80.) Hybriden uppträdde i nägra fä och jäm
förelsevis obetydliga tuvor (med 1.o.m. 7 florala skott). 

Den pä platsen uppträdande C. tumidicarpa X Oederi ssp. euoederi synes 
representativ för hybriden. Denna är i varje fall i stort sett av tämligen lik
artad gestalt pä övriga mig bekanta lokaler. Till dess karakteristik torde föl
jande anföras: 

Strdn 22 - 25 ( - 32) cm höga, raka eller svagt böjda, blott undantagsvis 
med svag antydan till den för C. tumidicarpa typiska S-formiga böjningen. 

M ellanblad 2. 3( - 3) mm breda, vid torka med svag tendens till inböjda 
kanter (som hos C. Oederi ssp. euoederi), raka med längt utdragen snärt, vid 
pressning ej vikta som hos C. tumidicarpa, till färgen mer vittnande om 
C. Oederi ssp. euoederi än om C. tum.idicarpa. Vegetativa skottblad näende 
intill c3' -axets spets eller t.o.m. 7 cm därutöver. 

Stödblad snett uppät - nedät riktade. 
<jl-ax 2- 3, 13- 14 mm länga och 7- 8 mm breda, n:o 2 näende intill 

n:o 1 eller t .o.m. 0.:> cm avlägset, tämligen täta. Fruktgöm.men riktade utät , 
med raka spröt. Axfjdll ljusbruna, täml. starkt framträclande. - Fruktgöm
men 3.5 - 4.o mm länga, clärav sprötet ca (19 - )35-40 " ., . 

c3'-ax mecl 7- 10(- 18) mm längt skaft. 
Samtliga exemplar äro sterila. 
Denna hybrid synes mig anmärkningsvärt intermediär. Till skillnacl frän 

C. tumidicarpas hybrider med C. flava och C. lepidicarpa är clet päfallancle, 
att nägra av de för C. tumidicarpa mest framträclande karaktärerna hos denna 
korsning knappast komma till uttryck. Jag äsyftar främst C. tumidicarpas 

mjuka, vid pressning starkt hopknycklade dunkelt gröna och glänsande mel
lan- och stödblad samt fruktgömmenas mörkt gröna färgton. 

Om den ovan beskrivna typen starkt päminnande och rätt representativt 
material har jag insamlat pä nedan nämnda lokaler: 

Sottunga: Mosshaga, kärr i NW-delen ay ön (lok. 2) jämte föräldrarna , 
14. 7. 1919. 

Hammarland: Bolstad, gungfly 16. 7. 1920 samt dike i myr jämte för
äldrarna, 5. 7. 1937. 

Beläggexemplar föreligga frän ovan upptagna fyndplatser pä Aland samt 
därtill yttermera nägra lokaler. 

C. tumidicarpa Ands. X Oederi Retz. ssp. pulchella Lönnr. 

Säsom fallet är med C. turnidicarpa och C. Oederi ssp. euoederi synes även 
för C. tumidicarpa och C. Oederi ssp. pulchella utsikterna för hybridisering 
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endast för banden, där dessas förekomster av en tillfällighet stöta ihop. C. tu

midicarpa uppträder främst i lövskogsmarker, helst pä lucker jord (se s. 80). 
C. Oederi ssp. pulchella anträffas äter inom Östersjöomrädet främst pä läg
lända havsstränder av s. 101 berörd typ men P.ärtill, i varje händelsei Sverige, 
även pä stränder av insj öar och där, att döma av exemplarens beskaffenhet, 
sannolikt under ständortsförhällanden, som motsvara de ställvis vid Öster
sjön och dess vikar rädande. H ärtill kommer, i varje händelse i det inre av 
Finland samt Sverige, st ändorter pä källrik mark samt även mer eUer mindre 
gungflyartade marker. Pä Aland, där lövängsvegetation är rikligt represen
terad och främst i anslutning till havsstränder och vikar, torde tjänliga ständ
orter för C. tumidicarpa och C. Oederi ssp. ptdchella anmärkningsvärt ofta 
mötas. Dock bar jag blott i .nägra enstaka undantagsfall anträffat de bägge 
formerna i sädan närhet intill varandra, att betingelserna för pollination före
legat. Sä var fallet pä nedan nämnda ständort, där dock den rena tillfällig
heten spelat in: 

A 1 a n d : Saltvik, lagt strandparti pä svämjord vid bottnen av Bert
byvik, 10. 7. 1946. 

Detta strandparti är, mot vad vanligt är pä Aland, källrik gungflyartad 
st ändort med ett flertal sötvattensarter intill gränsen för havsvikens vatten. 
Till Strandveget ationen hörde en riklig förekamst av vacker, tämligen grov
vuxen C. Oederi ssp. pulchella (ständorten är sedan 1947 uppläten till bete 
och starkt nedtrampad) . Nere pä den öppna stranden, i nära anslutning till 
förekamst av C. Oederi ssp. pulchella, bade nägra tuvor av C. tt~midicarpa 
räkat vinna fotfäste, synbarligen gynnade av den källrika ständorten. Här 
stad även nägra, mest obetydliga tuvor av en otvivelaktig hybrid formerna 
emellan att finna. 

Även denna hybrid framstär till sin allmänna habitus, säsom C. tu.midi

carpa X Oederi ssp. euoederi, som utpräglat intermediär. Den ansluter sig 
starkt till den sistnämnda, men är, som man haft skäl att vänta, till alla delar 
mindre och spädare. Säsom för sistnämnda hybrid är det päfallande, att de 
för C. t$emidicarpa sä utmärkande breda, mjuka och vid pressning starl-..1: hop
knycklade mörkt gröna bladen knappast alls gä igen hos hybriden. 

Beträffande C. tumidicarpa X Oederi ssp. pulchella torde följande vara 
att anteckna. 

Tuvor lägvuxna med t.o.m. 33 florala skott; dessa blott intill 1 cm höga . 

Mellanblad 1.4-1.7(-2.7) mm breda, raka eller mot spetsen ofta nägot 
bägböjda, ej vikta, med mindre utdragen snärt än hos C. tumidicarpa X 

Oederi ssp. C$Wederi, till färgen mer närmande sig C. Oederi sp. pulchella än 
C. tumidicarpa. De vegetativa skottens näende t.o.m. nägot över 0 -axet. 

Stödblad riktade snett uppät - snett nedät. 
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~-ax 2-3, mer samlade än hos C. tumidicarpa X Oederi ssp. euoederi, 
n:o 2 näende intill eller t.o.m. in pä n:o 1, 10-13 mm länga och 6- 7 mm 
breda (mindre och relativt smalare än hos C. tumidicarpa X Oederi ssp. 
euoederi). Frulltgömmen riktade utät med korta raka spröt. Axfiällljusbruna, 

väl framträdande (mer än hos C. tumidicarpa X Oederi ssp. euoederi). - Frukt
gömmen 2.s -3.o mm länga, därav sprötet (24- )30-35 %. 

~-ax med blott intill 5 mm längt skaft. 
Samtliga exemplar äro sterila. 
Ett om typen ovan starkt päminnande exemplar av uppenbar hybrid 

natur har jag 15. 7. 1946 insamlat pä Aland, i Finström socken inom Varg
sunda byomräde. Standorten är strandparti av Öjvikens smala sydligaste 
spets nedom lövängsvegetation. Pa platsen förekom rikligt C. Oederi ssp. 
pulchella samt därtill även C. tumidicarpa. Hos nägra ~-ax framstär nägra fä 
~-blommor i axets spet s. 

C. Oederi Retz. ssp. euoederi Palmgr . > < ssp. pulchella Lönnr. 

S. 27-28 har jag upptagit och diskuterat den för mig unika förekomsten 
av hybrida former mellan underarterna euoederi och pulchella inom den kol
lektiva arten C. Oederi Retz. Förekomsten är, säsom redan s. 27 nämnts, 
inskränh till en obetydlig (ca 50 m i genomskärning) kärrmark inom Flaka 
bys ägor i Lernlands socken pä Aland. (Beträffande lokalen se s. 27.) 

Ett rikligt och som det synes representativt material blev här insamlat 
J 1. och 23. 7. 1948, 9. 7. 1949 samt 10. 7. 1951. Vid t venne senare, 1. 8. 1956 
och 24. 7. 1957, gjorda insamlingar stod blott rätt sparsamma och (tilldels 
sannolikt av ogynnsamma väderleksförhällanden betingade) ej fullt normalt 
utvecklade exemplar att finna. 

}laterialet företer rätt stora variationer , pendlande mellan tu vor, som i 
varje händelse komma ssp. pu.lchella mycket nära, samt tuvor, som mer eller 
mindre nära synas ansluta sig till den pä lokalen uppträdande typen av ssp. 
euoederi. H ärtill ansluter sig rikligt tuvor av, som det synes, rätt intermedi är 
karaktär. :Oian har att annotera säväl tuvor med ~-ax av päfallande väl och 
likformigt utvecklad gestalt som sädana, som präglas av en viss defekt eller 
·juklig utbildning. Säväl sterila axbildningar som sädana med i högre eller 
lägre grad matade fruktgömmen föreligga; i stort sett har matningen vid 
irrsamlandet ännu icke lett till fullt mogna fruhgömmen. 

Det föreliggande hybridmaterialet framstär frän allt det hybridmaterial 
jag i övrigt känner för gruppen Fulvellae dels genom det ± fertila inslaget , 
dels genom mat erialets päfallande mängforrnighet. Säsom s. 12 beaktats, 
förete r det hybrida materialet mellan Fulvellae-gruppens former i stort sett 
en päfallande likformighet. Grunden till den mot denna likformighet kon-
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trasterande mangformigheten hos korsningarna underarterna euoederi och 
pulchella emellan torde man kunna tänka sig i korsningar mellan fertila 
exemplar av hybriderna och stamformerna euoederi och pulchella samt kanske 
även i korsningar fertila hybridexemplar emellan. 

Det nu ifragavarande materialet bereder större svarigheter för en be
stämning än allt hybridmaterial inom gruppen Fulvellae jag i övrigt kommit 
i kontakt med. Detta tyckes även fullt förklarligt. De bägge föräldratyperna, 
enligt min mening av underartskaraktär, sta varandra vida närmare än vad 
fallet är för samtliga i denna skrift i övrigt avhandlade hybrider. Det hör 
ocksa observeras, att materialet icke företer den pafallande kraftiga vege
tativa utveckling, som plägar vara ett sa iögonenfallande drag hos hybrider 
inom gruppen Fulvellae. 

Det ma yttermera beaktas att materialet till dels med avseende a 9-axen, 
närmast dessas fruktgömmen, företer en ± sjuklig, i en del fall rätt abnorm 
karaktär. I sadant avseende bör nämnas, att 9-axfjällen hos en del exemplar 
äro pafallande sma och föga iögonenfallande i j ämförelse med motsvarande 
hos de bägge stamformerna; även fruktgömmenas färg är i en del fall a,· 
främmande färgvalör. 

Nagon möjlighet att giva en beskrivning av föreliggande korsningstyper 
ser jag icke. Det ma blott antydningsvis nämnas, att man hos tuvor av i 
stort sett ± pulchella-karal.:tär hos de florala skotten kau finna vegetativa 
skott av den för ssp. e~taederi karal.:teristiska typen med axsamlingarna langt 
överskjutande och i en bagböjd pisksnärt utdragna blad. 

I anseende till det sagda avser jag för mitt nu föreliggande material med 
en bestämning som hybrid blott att vederbörande exemplar inrymmer arvs
anlag av saväl ssp. euoederi som av ssp. pulchella. Jag uttrycker detta enligt 
den bl. a. av HYLANDER upptagna formein C. Oederi ssp. euoederi > < ssp. 
pulchclla. 

b. Hybrider m e d C. lwstiana 

C. hostiana bildar hybrider med de varandra närastaende C. flava, C. le
pidocarpa, C. femtlandica, C. tumidicarpa , C. Oederi ssp. euoederi och ssp. 
pulchella. Samtliga dessa hybrider, med undantag för den sistnämnda, ansluta 
sig till habitus nära till C. hostiana. Endast med denna form är en förväxling 
tänkbar; förväxlingar hava i själva verket statt att finna i de samlingar jag 
genomgatt. 

För C. hostianas nedan upptagna hybrider gemensamma karal.:tärsdrag: 
Samtliga nu ifragavarande hybrider äro av en anmärkningsvärt enhetlig 

typ. Utmärkande för denna är ett genomgaende tuYat Yäxtsätt. Härigenom 



FLOR_-\. FE~~ICA II 145 

skiljer sig typen skarpt frän C. hostiana med dess mestadels enstaka eller 

fätaliga strän frän en krypande jordstam. Den tuviga karaktären represen

terar ett dominerande inslag frän den andra komponenten. Om C. hostiana 

vittnar i tuvbildningen de i en bäge uppät växande vegetativa skotten, men 

bägen är mycket kort och ofta nästan omärkbar (hos C. hostiana X flava 

intill 1.5 cm lang), men dock med den konsekvensen att tuvan blir rätt lös. 

Hos de andra komponenterna växa ärsskotten utan bäge rätt uppät, vilket 

gör deras tuvbildning tät. 

M ellan- och stödbladen äro längre och bredare än hos C. hostiana och icke 

av dennas utpräglat grä-blägröna färgton , utan ± ljust eller mörkt gröna. 

Päfallande är att mellan- och stödbladen säsom hos C. hostiana växa ± rätt 

uppät, paralleilt med sträet. Deras slidor äro avsevärt kortare och uppät 

mindre vida än hos C. hostiana, ett inflytande av den andra komponenten; 

hos samtliga ovan nämnda C. hostiana-hybrider är den andra komponentens 

slidor föga framträdande och alltid snäva. 

~-axen äro ± utdraget äggformiga - cylindriska (häri päminnande om 

C. hostiana), vida tätare ställda än hos denna, men ej ± packade som hos den 

andra komponenten i hybriden (med undantag för C. lepidocarpa). Frukt

gömmena snett uppät riktade (inflytande av C. hostiana) och icke ± utät 

eller t.o.m. nedät riktade som hos den andra komponenten; deras spröt är 

längre och skarpare avsatt än hos C. hostiana och i spetsen mer utpräglat och 

djupt 2-kluvet än hos den andra komponenten. Axfjälten smalare och spetsi

gare än hos C. hostiana, med svagare och mindre framträdande hinnkant än 

hos denna; deras mittparti icke av C. hostianas päfallande mörkt bruna färg

ton (hä ri tydlig päverkan aY den andra komponenten). 

<J-axet med avsevärt kortare skaft än hos C. hostiana, även detta en tyd

lig päverkan av den andra komponenten. 

Inom den ovan karakteriserade typen för C. hostianas hybrider förete de 

särskilda hybriderna specifika nyanser, ± tydligt förrädande den andra kom

ponenten. Dessa nyanser skola nedan beaktas. 

Av C. hostianas hybrider är korsningen C. lzostiana X flava i regel lätt 

att identifiera. Starkt särspräglad är även C. hostiana X lepidocarpa. Sä är 

mest ocksä fallet med C. hostiana x jemtlandica, dock med tydliga drag av 

C. lepidocarpa. 

I viss grad en typ för sig bilda C. hostianas korsningar med C. tumidicarpa 

och C. Oederi Retz. (kollektivt uppfattad). Detta är fallet, trots det att de 

bägge hybriderna i väl och fullständigt utvecklad och väl konserverad gestalt 

i ett flertal hänseenden klart skilja sig frän varandra. De för C. tumidicarpa 

och C. Oederi gemensamma drag, som förrnädde A);DERSSOX att ansluta den 

10 
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förra som underart under den senare, göra sig under alla förhällanden förn.im
bara även hos hybriderna med C. hostiana. 

Beträffande mina bestämningar i de nordiska museerna, vilka gä tillbaka 
till är 1909 och för de hybrida formernas vidkommande endast delvis revi
derats sedan 1930-talet, bör beaktas dels att C. Oederi ssp. pulchella inti111946 
av mig icke beaktats som systematisk form, dels att C. Oederi ssp. fennica 

först för ett par är sedan uppställdes som systematisk form. Man har sälunda 
att fräga sig om, och i vilken grad, dessa former kunna tänkas ingä i det av 
mig som C. hostiana x Oederi betecknade materialet; för ssp. pulchellas vid
kommande torde frägan med rätt stor grad av visshet kunna besvaras nekande, 
dels därför att formerna pätagligen mycket sällan mötas, dels därför att ett 
eventuellt inflytande av ssp. pulchella , att döma av motsvarande inflytande 
vid korsning med C. flava, synbarligen gjort sig klart märkbart. Nägot skäl 
att misstänka, att ssp. pulchella kunde dölja sig under en bestämning C. hos
tiana X tumidicarpa, föreligger icke. 

Mina bestämningar av C. hostiana-hybrider i de nordiska museerna, för
sävitt det gäller korsningar med C. Oederi Retz. kollektivt uppfattad och 
C. tumidicarpa, torde i flertalet fall beroende av tidpunkt ingä under nägon 
av beteckningarna C. hostiana X Oederi (varvid vid bestämningar av tidig 
datum ätskillnad mellan C. Oederi och C. tumidicarpa icke gjorts), C. hostiana 
X Oederi sensu stricto (avseende säväl min ssp. euoederi som ssp. pulchella, 

men icke C. tumidicarpa), samt C. hostiana x Oederi sens.lat. (varvid ställ
ning icke tagits till frägan C. Oederi eller C. tumidicarpa) . 

För en klarläggning av utbredningen för C. hostianas hybrider med de 
skilda ovan berörda C. Oederi-typerna erfordras i anseende till det sagda en 
förnyad revision. Dä tillfälle till en sädan nu icke gives, stannar jag för föl
jande preliminära resume. 

Allmännast utbredd är i Sverige ävensom i Finland (Aland) hybriden 
C. hostiana X Oederi ssp. euoederi. Bägge formerna uppträda oftare pä samma 
ständort än C. hostiana samt nägon av de övriga möjliga komponenterna. 
Inom omrädet för C. Oederi ssp. euoederi torde C. hostiana i regel vara för 
banden. 

För C. hostiana x Oederi ssp. pulchella känner jag ett pätagligt belägg
material blott frän 1 lokal pä Ösel. 

För C. hostiana x Oederi ssp. fennica är för mig varken nägon förekomst 
i naturen eller nägot beläggmaterial tillsvidare bekant. 

För C. hostiana X twmidicarpa känner jag rätt riklig och odisputabel 
förekomst pä Aland i lövängsmark. För denna hybrid föreligger även otvivel
aktigt material frän Sverige och Norge. I anseende till de pätagliga överens
stämmelserna med C. hostiana X Oederi ssp. euoederi bör stor försiktighet 
iakttagas vid varje bestämning av icke i alla hänseenden tillfredsställande 
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material. Detta har till följd att mitt föreliggande material av lakaluppgifter 
endast till en del kan tjäna sam belägg för de tvenne nu ifrägavarande hybri

dernas fördelning. Hybriden C. hostiana X Oederi ssp. euoederi tarde dack i 
varje händelse förete en rätt riklig förekamst där utbredningsamrädena för 
de tvenne farmerna sammangä. 

Detta kan icke med samma grad av sannalikhet sägas beträffande hybri

den C. hostiana X tumidicarpa. Dels synes förekamsten för C. tumidicarpa i 
start sett vara mera lakaliserad än för C. Oederi ssp. euoederi, dels synes C. tu
midicarpas ständarter i start sett rätt främmande för C. hostiana. 

I trats av reservatianerna avan tarde för hybriden C. hostiana X Oederi 
ssp. euoederi redan nu följande sannalika förekamst kunna föreläggas: 

Finland: Blatt i Eckerö (här representerad av C. hostiana var. eckeroeensis), 

J amala, Hammarland ach Lernland sacknar pä Aland. 
Sverige: Skäne, Blekinge, H alland, Smäland, Götebargsamrädet, Bahus

län, Västergötland, Östergötland, Dalsland, Närke, Södermanland, Väst
manland, Uppland, Gästrikland, Öland ach Gatland. 

C. hostiana DC. X flava L. 

Mer storvuxen och till alla delar grövre än C. hostian~ ach dermas övriga 
hybrider. 

De vegetativa skotten i en svag, intill 1. s cm lang bäge först utät och 
därpä rätt uppät växande. 

Eildar ofta stora tuvor med (30- )40-50( -80) cm höga strän (i mina 
samlingar intill 13 strän i samma tuva) ; dessa ± sträva t.o.m. under översta 
sträbladet. 

M ellanbladen sam has C. hostiana rätt uppät växande, relativt länga och 
(2.s- )3-4 mm breda, bredare än hos nägan annan av de nedan upptagna 
hybriderna, rätt livligt och relativt ljust gröna, utan antydan av C. hostianas 
grä-bläaktiga färgtan. De vegetativa skotten näende till stränas mitt eller 

nägot däröver, stundom t.o.m. intill axsamlingen. Även stödbladen relativt 
länga, näende (ett eller annat av dem, stundom alla ach typiskt ätminstone 
n:o 2) t.o.m. intill 6"-axets spets eller obetydligt däröver, tydligt bladlika, 

riktade rätt uppät - svagt utät. Där ~-axen ära fiere än 1 är det överstas 
stödblad ofta nästan trädlikt och blott av :L'\:ets längd eller föga längre. Stöd

bladens slidor intermediära, ej uppät \ridgade som hos C. hostiana, men mer 
än hos C. flava; kortare än hos C. hostiana (n:a 1 är 1-3 mm, n :o 2 intill 
5-10, n:o 3 ca 20 mm). 

Anmärkningsvärt är saväl hos sträbladen som stödbladen en tydligt och 
vackert utbildad, intill 4 mm hing krage (inslag av C. hostiana). 

~-ax (2- )3( -4). endast undantags\ris blatt 1, utan synligt skaft eller de 
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nedre med intill 5 mm längt sädant, i rege! relativt anhopade, n:o 2 näende 
intill eller t.o .m. inpä n:o 1, men även intil11. s( -2) cm avlägset; n:o 3 nägot 
mer avlägset (intill 2(- 7) cm) frän n:o 2; stundom samtliga <f-ax näende till 
eUer inpä det närmast följande. Axen avsevärt större och bredare än hos 
hybriderna nedan, 15 - 20 mm länga och 9-11 mrn breda, typiskt ± utdraget 
äggformiga, rnot spetsen ofta nägot avsmalnande, stundom utdraget cy
lindriska. 

Fr,uktgömmen riktade i ca 45° vinkel snett uppät eller mot axets bas nästan 
utät, större och jämförelsevis Iangsammare avsmalnande i sprötet än hos 
C. hostianas övriga hybrider; sprötet längre än hos dessa och starkt frarn
trädande. Till färgen som unga gröna, av tärnligen ljus och vattnig, päfal
lande intermediär färgton , först sorn garnla gulnande (inslag av C. flava) rnen 
rned en mörkare och mer i brunt gäende färgton än hos denna. A xfjällen 

relativt smala och korta, näende mest intill fru.1.'1:gömmenas rnitt, rnera säl
lan intill sprötet och vid jämförelse rned C. hostianas övriga hybrider blott 
svagt framträdande i habitusbilden; alldeles särskilt frarnstiir detta vid jäm
förelse med hybriderna med C. t1f.midicarpa och C. Oederi ssp. e1,10ederi, hos 
vilka axfjällen tärnligen täcka fruktgömrnena ända intill sprötet. Till färgen 
rnest tämligen ljust bruna med svag - nästan omärklig vit hinnkant. -
Fruktgömmen 4.s-'5.o rnm, därav sprötet 29-31~ 0 

0 • 

rJ-axet med O.s-2 crn längt skaft, i fall av blott 1 <j?-ax intill 6 cm langt 
(i siidant fall synes det översta <f-axet icke hava kommit till utveckling). 

Där C. hostiana och C. flava uppträda pii samma lokal har man rätt stora 
utsikter att även finna hybrider dem emellan, men oftast kanske blott i rätt 
sparsamma exemplar eller grupper. 

Beläggexemplar föreligga i varje händelse friin: 
Sverige: Bohuslän, Västergötland, Dalsland, ärke, Södermanland, Väst

rnanland, Uppland, Gästrikland, Dalarna, Jämtland. 
Norge: Ostfold, Akershus, Buskerud, Telemarken , Hordaland, Möre, Sör

Tröndelag, Nord-Tröndelag. 
Finland: Nägra lokaler i västra Fasta Aland. 

C. hostiana DC. var. eckeroeensis Lindh. fil. et Palrngr. X flava L. 

Sasom s. 110 nämnes, avviker var. eckeroeensis friin huvudtypen av 
C. hostiana genom i rege! blott 1-2 <f-ax (rnot i regel 2-3 för huvudtypen) 
samt genom starkt uppsvällda fruktgömmen, vilket för med sig avsevärt 
tjockare och klumpigare <f-ax; dessa även relativt kortare än hos huvudtypen. 
Fruktgömmena synas vara genomgaende ljusare än hos huvudtypen, 4.s-

5.s mm, därav sprötet (21-24-)31-33 %-
Man synes knappast hava att vänta att ovan närnnda olikheter i mer 
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märkbar form skola komma till synes i var eckeroeensis' hybrider med C.flava. 

Dock torde man kunna annotera att Cjl-axens antal hos denna hybrid ofta är 
inskränkt till blott 2, och ej alldeles sällan till blott ett enda, medan antalet 
hos huvudtypens hybrid nästan alltid är 3 (nagon gang t.o.m. 4); endast i 
nägot undantagsfall bar jag antecknat blott 1 Cjl-ax. 

Beläggexemplar föreligga fran ett antallokaler i Eckerö socken pa Aland. 
Sannolikt torde till denna form även vara att föra nagra kollektioner fran 
Upplands skärgard och kusttral-.."ter, där var. eckeroeensis synes ± rikligt 
företrädd. 

Det bör även observeras, att C. hostiana i Norge är företrädd även i en 
form, som i varje fall synes nära ansluten till var. eckeroeensis (se s. 110). 

C. hostiana DC. X lepidocarpa Tausch 

Beträffande denna hybrids karaktär ger den rikliga förekomsten pa Got
land, där ett möjligt inslag av den endast pa tvenne lokaler anträffade C. flava 

(se s. 45) för det stora flertalet lokaler kan elimineras, ett pregnant vittnes
börd. 

Det synes mig i anseende härtill motiverat att bygga beskrivningen nedan 
pa mitt rikhaltiga material fran Gotland och närmast pa mina sommaren 1910 
därstädes gjorda insamlingar. 

En i typisk gestalt mycket distinkt hybrid med markanta inslag av C. le

pidocarpas starka särprägel. Den är salunda avsevärt mer lagvuxen och till 
alla delar spädare än C. hostiana X flava, med kortare och mycket smalare 
samt mörkare gröna mellanblad. Än skarpare framträder insJaget av C. lepido

carpa i stödbladen, som äro päfallande korta och smala, icke naende till d'-axets 
spets och pa grund härav föga framträdande i habitusbilden. Pa habitusbilden 
i nverkar även, att 'f-axen mestadels äro blott 1-2 ( mycket sällan 3) och, där 
antalet öyerstiger 1, mer avlägsnade än hos C. hostiana X flava (även häri 
inslag av C. lepidocarpa). Som en följd av de korta mellanbladen och de föga 
framträdande stödbladen komma sträna samt axsamlingarna sasom hos 
C. lepidocarpa att starkt prägla habitusbilden. 

Till hybridens karakteristik ma yttermera nämnas: 
I manga stycken en miniatyr av C. hostian.a X flava, vilken den särskilt 

liknar till 'f-axen. 

Oftast starkt tuvad; de vegetativa skotten kanske nagot hastigare uppat 
böjda med en tätare tuvbildning som konsek-vens. 

Strdn (30- )40 cm höga, upprätta, t.o.m . under översta strabladet sträva 
(säsom hos C. hostiana X flava). 

Mellanblad (i.s-)2-2. 7( -3) mm breda, platta, mörka sasom hos C. le

pidocarpa och häri till färgen avvikande frän den mer ljusa färgtonen hos 
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C. hostiana X flava. De vegetativa skottbladen icke naende över straets mitt 
(inslag av C. lepidocarpa). 

Stödbladen som hos C. hostiana X flava rihade uppat eller snett uppat , 
mycket korta (inslag av C. lepidocarpa). N:o 1 bestäende nästan enbart av en 
kort slida (ca 0.5 cm) eller därtill med kort sylforrnig skiva av t.o .m. axets 
längd. N:o 2 är 2. 5-5 cm langt, näende pa sin höjd till det övre c;>-axets övre 
del, stundorn ej ens till detta och endast sällan in pa d'-axet, dess b redd ca 0.1 
- 1.5 rnrn, dess slida ca 1. 5 cm lang. 

Sasorn hos C. hostiana X fla va finnes även hos denna hybrid ± ofta hos 
det översta strabladet och stödbladen en krage utvecklad; denna är dock 
obetydlig och trubbig. 

c;>-ax 1-2(-3) , oftast 2, blott i undantagsfall 3, sasorn förhällandet över 
huvud är hos C. hostiana X fla va, oskaftade eUer det nedre med intill t cm 
längt skaft (undantagsvis t.o.rn. 4 cm), normalt 1-4 crn avlägsnade fran 
varandra (längre än hos C. hostiana X flava), srnalt äggforrniga, 12 - 14 
(-16) mrn länga och (5.5-)7-8 mrn breda. Fruktgömmen rihade svagt 
uppät- nästan utat (rner utat än hos C. hostiana x flava och även C. hostiana 

x Oederi ssp. euoederi ), stundom fiere eller färre av de nedersta rned tendens 
att böja sig nedat , mer uppsvällda än hos C. hostiana x flava (inslag av 
C. lepidocarpa) , vilket giver axen en mer kompah karahär; mer plötsligt än 
hos C. hostiana X fla va sammandragna t ill sprötet, detta avsevärt kortare 
än hos C. hostiana x flava (inslag av C. lepidocarpa). Fruktgömmen som unga 
mörkare gröna än hos C. hostiana ><" flava (st a rkare inslag av C. hostiana) 

och av en annan färgton än hos C. flava och C. lepidocarpa, som äldre gul
nande med en starkare i brunt gaende färgton än hos C. hostiana X flava. 

- Fruktgömmen 3.s-4.2 mm, därav sprötet (24-)27-29(-32) o/o . 
Axjjäll mest naende till sprötet, mörkare än hos C. hostiana X flava, med 

oftast starkare framträdande vit hinnkant (inslag av C. hostiana och C. le

pidocarpa), jämförelsevis mindre framträdande än hos C. hostiana X tumidi

carpa och C. hostiana x Oederi ssp. euoederi. 

d'-ax 1.5-2 cm langt, kortare än hos C. hostiana X flava , rätt tj ockt , 
med 0.5-2 cm langt skaft. 

I Sverige rikligt företrädd pa Gotland. Beläggexemplar föreligga i varje 
händelsei övrigt frän Skäne, Västergötland, Östergötland och Uppland. 

orge: Rogaland, Sör-Tröndelag, ord-Tröndelag, Nordland. 

C. hostiana DC. var. eckeroeensis Lindb. fil. 
et Palmgr. X lepidocarpa Tausch 

Med hänvisning till mitt uttalande s. 148 beträffande hybriden C. hostiana 

,-ar. eckeroeensis X flava synes mig nagra mer iögonenfallande olikheter icke 
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vara att vänta mellan den ovan karakteriserade hybriden mellan C. hostiana 
(huvudformen) och C. lepidocarpa samt hybriden mellan den förras varietet 
eckeroeensis och C. lepidocarpa, och detta även trots det förhällandet, att den 
pä Eckerö uppträdande C. lepidocarpa ä r av nägot annan typ än den pä Got
land förekommande. 

Dock kan det annoteras, att typen pä Aland icke är fullt densamma som 
pä Gotland. Sälunda synas bl. a. <j>-axen vara nägot kortare, kanske ett inslag 
av de relativt korta <j>-axen hos var. eckeroeensis. Fruktgömmenas och <j>-axfjäl
lens färg synes även mindre extremt mörk än hos materialet frän Gotland. -
Fruktgömmen 3.9-4.o mm , därav sprötet 25-26 %-

Material föreligger blott frän tvenne lokaler i Eckerö: Storby (Aland) . 

C. host iana DC. X lepidocarpa Tausch var. turgida Palmgr . et Florstr. 

Denna hybrid uppträder rikligt inom Västansunda byomräde i J omala 
socken pä Aland. Standorten är det s. 55 omnämnda kalkkärret med riklig 
förekamst av bl. a. C. hostiana, C. flava och C. lepidocarpa var. turgida. Ett 
omfattande material föreligger frän juli 1933, 21 och 30 juni samt 24 och 26 
juli 1945 ävensom 25 juni 1946. En kort beskrivning av lokalen ingär i Mem. 
Soc. F . Fl. Fenn. 32 (1957), s. 182-184 (se s. 55). 

Den här uppträdande C. hostiana-hybriden är av en rätt specifik typ , 
med starkt inslag av den pä platsen växande C. lepidocarpa var. turgida. 

Till hybridens karakteristik torde följande nämnas: 
Starkt tuvad; de största tuvorna i mitt material med 20, resp. 31 och 50 

strän. 
Mellanblad anmärkningsvärt smala (1.4-2(-2.s) mm breda) och av pä

fallande mörk färgton. 
<j>-ax oftast blott ett enda, annars tvä eller undantagsvis tre, 11-13 mm 

länga och 6-9 mm breda (relativt mindre utdragna än hos materialet av 
C. hostiana x lepidocarpa frän Gotland). Fruktgömmen starkt uppsvällda 
(inslag av var. turgida) och täml. plötsligt sammandragna till sprötet, till 
färgen päfallande mörka. Ä ven axfiällen mörka med varierande bred vit 
hinnkant. - Fruktgömmen (3 .7- )4.o-4.2 mm, därav sprötet 24-27( -30) %· 

Hosen del tuvor äro fruktgömmena av en avvikande typ med stark prägel 
av C. hostianas mer utdragna och i sprötet mer smäningom övergäende frukt
gömmen. 

Det föreliggande materialet företer ett flertal strän med endast ett enda 
ax, och detta i sträets spets i form av ett <j>-ax. 

Känd blott frän den ovan nämnda lokalen i Hammarland pä Aland även
som frän en annan nära intill denna belägen. 
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C. hostiana DC. X jemtlandica Palmgr. 

Eildar ± stora och kraftiga tuvor; hos mina insamlingar intill 33 stran. 
Strdn intill 50( - 77) cm höga, grövre än hos C. hostian.a X lepidocarpa, 

ungefär som hos C. hostiana X flava . 

Mellanblad riktade rätt uppat, mörkt gröna, styva och raka, 2.2- 2.5 
( -3) mm breda, mot spetsen avsmalnande till en kort men tydlig snärt; de 
vegetativa skottens naende intill stranas mitt eller nagot däröver. 

Stödbladen smala, riktade rätt uppat - snett utat , n:o 2 naende in pä. 
d'-axet eller t.o.m. intill dess spets, i undantagsfall t.o.m. ett par cm högre, 
n:o 1 ofta tradlikt och föga längre än axet . 

Sä.väl mellan- som stödblad med tydlig, intill 2 mm lä.ng brun krage. 
~-ax 2(-3), relativt stora (ej sällan som hos C. hostiana X flava ) och 

grova (10-18 mm langa och 8.s-10 mm breda), med glesare ställda och 
relativt färre samt i pä.fallande grad mer uppat riktade fruktgömmen än hos 
C. hostianas övriga hybrider och härtill relativt kortare och bredare än hos 
dessa. Med avseende ä. inbördes läge ungefär som hos C. hostiana X flava, 
avsevärt tätare ställda än hos C. hostiana X lepidocarpa, n:o 2 naende ofta 
intill eller t.o .m. in pä. n:o 1men stundom även inti111 (-2.s-3.s) cm avlägset. 
I fall av 3 ax kan n:o 3 na intill eller in pa n:o 2, men kan även ofta vara t .o.m. 
2.5( -8) cm avlägset. Fruktgömmen snett uppat rib..'i:ade, starkt uppsvällda, 
mer smä.ningom övergä.ende i sprötet än hos C. hostiana X lepidocarpa, till 
färgen (liksom även till formen) med starka drag av C. hostianas egenartade 
mörkt olivbruna färgton, men ljusare. Axfiäll relativt korta, icke naende till 
sprötet, mörkt bruna med päfallande bred vit hinnkant. - Fruktgömmen 
5.o-5.s mm, därav sprötet 22-24 %-

d' -ax ca 2 cm längt, relativt tjockt, med O.s-1(-2) cm langt skaft . Ofta 
ett ± obetydligt biax tätt under huvudaxet. 

Denna hybrid är av en mycket enhetlig och starkt särpräglad gestalt. Den 
ansluter sig rätt nära sä.väl till C. hostiana X flava som C. hostiana X lepido
carpa, men skiljer sig markant fran bägge. Den visar likhet med den fö rra 
närmast med avseende ä. storlek och grovlek, med den senare bl. a. med 
avseende ä. de korta och smala stödbladen. 

Vid jämförelse med C. hostiana X lepidocarpa framstä. närmast följande 
olikheter, varav flertalet synes stä. i samband med motsvarande differenser 
mellan C. lepidocarpa och C. femtlandica. 

Mer storvuxen och grövre. Mellanbladen (sasom även st ödbladen) nagot 
längre och avsevärt fastare och styvare, mot spetsen utdragna till en t ydlig 
snärt. Sasom även stödbladen med längre och mer framträdande krage. ~-axen 
till antalet oftare 3 (hos C. lepidocarpa 1-2( -3)), avsevärt mer anhopade, 
större och grövre och till formen relativt kortare och bredare, med mindre t ätt 
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ställda fruktgömmen , till färgen med starkare drag av C. hostianas markanta 
färgton. d' -ax med kortare skaft. 

Frän C. hostiana X flava bl. a . skild genom mörkare gröna, smalare och 
fasta re och i stort sett kortare mellanblad samt nägot kortare och smalare 
stödblad. Härtill mest adels blott 2 <j'-ax (mot vanligen 3 hos C. hostiana X 

flava) med mer uppsvällda fruktgömmen och avsevärt kortare spröt. 
Till föreliggande hybrids ovan framhällna särprägel medverkar bl. a. frukt

gömmenas färg med starka drag av C. hostianas specifika, slutligen olivbruna 
färgton samt <j'-axens mörkt bruna axfjäll med päfallande bred vit hinnkant; 
dessa starkt kontrasterande färgkaraktärer förläna <f-axen en egenartad, 
starkt iögonenfallande brokighet . Till <j'-axens särprägel medverkar även den 
omständigheten, att frulctgömmena säsom hos C. hostiana i päfallande grad 
äro riktade snett uppät (ej mer utät ), detta som en följd av en mindre stark 
anhopning av fruktgömmena än hos C. hostianas övriga hybrider. Med sist
nämnda omst ändighet sammanhänger, att fruktgömmena i mindre grad än 
hos C. hostianas övriga hybrider komma att täcka varandra, vilket själv
fallet kommer till synes i axens färgverkan; det hör till regeln att flere eller 
färre fruktgömmen komma att framträda till hela sin längd. 

Material föreligger frän ett flertal lokaler inom utbredningsomrädet för 
C. femtlandica inom Jämtlands siluromräde. 

C. hostiana-hybrid pä Skurdalshöjden i Jämtland: Storlien 

Frän Skurdalshöjden i J ämtland: Storlien föreligger ett rätt märkligt 
material av en kritisk C. hostiana-hybrid. J ag antecknar följande kollektioner: 

I. J ämtl., Storlien, i björkreg., p ä Skurdalshöjden 2. 8. 1911, K . Johansson (s .n . 
C. flava L. X Jwmschuchiana Hoppe).- Herb. Th. Lange (nu i Abo). 

2. J ämtl., Storlien, Skurdalshöjden 26. 8. 192 7, Sten Grapengiesser (s.n. C. flava X 

hornschuchiana eul. Samuelsson 1927). -Mus. Botan. Stockholm. - Ar 1932 har jag 
antecknat C. hornschuch. bastard! !, med C. • J eml/andica (eller C. flava). Efter studium 

sommaren 1935 av formen pä Skurdalshöjden ävensom den därstädes förekommande 
C.fla.va-t ypen fann jag 27 . 6. 36 det sanuolikt, att föreliggande ark tillhör C. homschu ch. 

X flava. 
3. Jämtl., Are sn, Skurdalshöjden i äug, reg. subalp. 8. 8. 1934 Th. Lange (s.n. C. horn

schuchiaaa Hoppe x lepidocarpa Tausch *jemtlandica P almgren). H erb. Th. Lauge. -

I mitt h erbarium föreligger 1 ark av samma kollektion, men s.n . C. flava L. X hornschu

chiana Hoppe. 
Yttermera föreligger i :Mus. Botan. i Stockholm samma form som i kollektionen 1, men 

endast med anteckning Storlien: 
4. J ämtl .: Storlien, 2. 8. 1911, K. J ohansson (s.n. C.flava L. X hornsclmchiana 

Hoppe).- Samma t yp som n :o 1 ovan. 
5. J ämtl. Storlien, 6. 8. 1911 , K. J ohansson (s.n. C.flava L . X Jwmschuchiana Hoppe). 

- Samma typ som n :o 1 och 4. 
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6. J ä mtl. Sterlien söderut, 9. 8. 1911 , K . J oh ansson (s.n . C. flava L . X lwrnsclwcliiana 

Hoppe) . - Samma typ som n:o 1 samt '•-5. 
7. In humidis prope Sterlien Jämtlandiae,s.m. metra /50.-18. i. 191!•, Emil W arodell 

(s.n. C. flava X hornschucliiana) . 
8. J ämtl. Sterlien Juli ·J 930, Theodor Thorne (s .n. C. homsclmchiana H oppe). - Ar 

1932 har j ag anteckna t C. /wrnsch.-basta rd ! !, snarast med C. lepid. * ] emtlandica. 
Yttermera föreligger i Riksmuseet nedan upptagna kollektion (2 a rk) frän Storlicn , 

vilken företer större likheter m ed den till hela sin h abitus sä pregnant a hybriden C. hos

tiana x jemtlandica än v ad fallet ä r med kollektionerna 1-8: 
9. J ämtl. Storlien, reg. subalp . 5. 8. 1895, Fr. E. Ahlfvengren (s. n. C. fulva Good. ). 

- FöreJigger i 2 ark. Det ena av dessa ex. h a r jag redan 15. 4. 1909 betecknat som *C. hom
schuchiana-bastard! Egendomlig jämtländsk form , representerad i samtliga skandinaviska 
museer. Skall framdeles ät erkomma till denna form. ~ Senare, 22. 8. 32, h a r antecknats 

•C. H ornsch. x lepidocarpa * j emtlandica! ! t ypisk !t samt yttermera »I detta herbarium 
ingär under narnn av C. flava 1 ex. af C. lepidoc. * ] emtland. frän Storlien, reg. subalp. 
(1 8. 7. 1895, Ahlfvengren) . ~ - Det andra arket ä r 193 2 betecknat som C. Homsch. X 

lepidoc. * J emtl.! ! 

Jag har 26. 7. 1935 i Sterlien i kä rr v id vägen fräu jä rnvägsst a tionen upp till Bang
gärden (Kaffestugan) insamlat ett representativ t material av nu ifrägavarande form . P ä 
lokalen växte rikligt vacker C. flava av fj äll-typ (se s. 44). men icke C. hostiana, vilken för 

övrigt icke finnes representerad i m aterial fr än Skurdalshöjden. \"a rken C. jemtla11dica 
eller C. lepidocarpa stod att finna. 

Det nu ifrägavarancle C. /wstiaua-hybriclmaterialet ansinter sig nä rmast, och n ä ra, 
till hybriden C. hostiana x jemtlandica och h ar även av mig betraktats som tillltörancle 

denna hybrid. Det avviker emellertid bl. a. genom päfallande brecla b lad ((2 .7-)3 .1 
- :l.2 mm). breclare än hos det föreliggande rikhaltiga materialet a \· C. hostiana x jemt

la>tdica . Det är även att observera, a tt ~-axen äro relativ1: smalare (nägo t rektangulär a) 
och över huvud n ägot mindre (12- 1 6 mm länga och i-8 mm breda) än hos materialet 

över huvud frän Jämtlancl; cleras fruktgömmen ä ro även glesare ställda. Axen ä ro härtill 
n ägot mer avlägsnade frän varandra och anmärkningsvärt oft a 3 till antale t. Beträffandc 
de anmärkningsvärt brecla bladen är att obsen·era, a tt dessa nära intill spetsen rätt 
plötsligt ä ro sammandragn a till en inti111 cm längsmal spets, säsom även är fallet med den 
pä lokalen uppträdancle C. fla va . Denna sammandragning till en smalare spets ä r dock 
icke nägot för den h är uppträdande C. flava specifikt, det anmärkningsvärda ä r blott att 

den sker sä plötsligt och att den i kontrast mot bladens bredd b lir sä starkt framträdande . 
Till ätskillnad frän hybriden C. hostiana x flava synes n ärmast \·ar a att anteckna 

mer rätt uppä t riktade , kortare och smalare stödblad, avsevärt mindre, smala re och till 

formen mer rektangulära (ej ± utdraget äggformiga) samt avse,·ärt mindre täta ~-ax 

även som mycket kortare spröt. Genereilt torde om denna hybridtyp kunna sägas, a tt den 
bär mer präge! av C. hostiana än n ägon annan mig bekant C. hostia11a-hybrid. 

Huru skall denna p l1 Skurdalshöjden uppträdande C. hostiana-hybrid tolkas ' 
I trots av de breda och om C. flava p äminnande bladen (till färgen dock alls icke av 

den för denna art utmärkande ljusa fä rgtonen) samt den omständigheten , att C. fla va före

kommer p ä lokalen, synes kombina tionen C. hostiana X flava knappast odiskut abel. 
Den omständigheten, att C. hostiana icke uppträder pä lokalenoch över hnn1d ej är insam
lad frän Skurdalshöjden, gi\·er vid b anden, att hybridens uppkomst skett i gängen tid 
med d ä rädande vegetations- och floraförhällanden. Förutom med C. flava b ar man väl 

för denna tid snarast a tt som m edkomponent i denna C. hostia11a-hybrid räkna med 
C. jemtlandica, som i Jämtland företer en r ä tt vidsträckt utbredning. ~I:indre sannolik i 
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anseende till den m orfologiska typen ter sig en kombination med C. lepidocarpa., som även 
i Jämtland är företrädd, om ocksa sparsamt och icke i trakten av Storlien , och därtill i 

Norge uppträder flerstädes i trakterna av Trondheimsfjorden. 
Beträffande C . iemtlandica som möjlig medkomponcnt hör observeras , att denna art 

blott föreligger i m\gra exempla r , och utan närmare angiven lokal, frän Storlien. l\Ier 

utbredd kan den därför knappast vara rlärst ädes; under mina exkursioner under tvenne 
dagar i trakten av Starliens järnvägsstation lyck ades jag ej heller finna densamma. Det 

ä r ocksä a tt m ärka, a tt fyndpl atserna i S torlien äro r ä tt längt av lägsna fr än n ärmaste före
komster i J ämtland, vilket y ttermera gör det antagligt att C. iemtlandica i Storl ien knap
past före tcr en rikligare förekomst. Det kan väl dock t änkas, a tt arten jämte C. hostiana 
tidigare förekommit p ä Skurdalshöjden. Man k an Yäl ej heller h elt fränse möjligheten, a tt 
i J ämtland n ägon hittills icke k änd form av C. hostiana kan förekomma eller tidigare 
förekommit. 

C. hostiana DC.-hybrider med C. tumidicarpa Ands. och C. Oederi 
R etz . ssp. euoederi Palmgr. 

Dessa hybrider päminna, säsom man haft skäl att vänta, starkt om 
varandra, sä starkt att den dominerande habitus-bilden för bägge i stort sett 
blir densamma. Denna habitus-bild framstär i regel pregnant bland C. hostianas 
övriga hybrider. Det synes därför motiverat att preliminärt precisera den
samma och att först pä den därvid vunna basen gä till en karakteristik av 
de bägge hybriderna. 

Inom ramen för den s. 144 tecknade C. hostiana-hybridtypen torde främst 
vara att anteckna: 

Till allmän habitus päfallande späd, men ofta mycket högvuxen. Mellan

bladen jämförelsevis länga; de vegetativa skottens näende ofta intill axsam
lingen, hos mer smävuxna exemplar t.o.m. ± starkt över denna. Häri starkt 
avvikande frän C. hostiana X lepidocarpa, samt i viss grad även frän C. hos

tiana X flava. 
~-ax nära nog regelbundet 3, och mer avlägsnade frän varandra än hos 

C. hostiana X flava, till storlek avsevärt mindre än hos denna, och oftast 
även mindre än hos C. hostiana X lepidocarpa; relativt längre och smalare 
än hos bägge, oftast nästan utdraget cylindriska med ± utät riktade och pä
fallande tätt ställda fruktgömmen med päfallande korta spröt. Axfjällen päfal
lande stora och ± helt eUer i varje fall intill sprötet täckande fruktgömmena, 
härigenom av starkt färggivande effekt. 

C. hostiana DC. var . eckeroeensis Lindb. fil. et Palmgr. 
X tumidicarpa And . 

Eildar stora och höga, men relativt lösa tuvor, med päfallande rikligt, 
en t ydlig (intill 1. o cm vid) bäge uppväxande vegetativa skott. 

Strdn t.o.m. 51 cm höga. 
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Mellanblad 2-2.s(-3.5) mm breda, upprätta och ± raka (mjukare än 

hos C. hostiana X Oederi ssp. euoederi) men vid pressning dock ej nämnvärt 

vikta som hos C. t~emidicarpa, rent gröna. De vegetativa skottens naende intill 

axsamlingen och t.o.m. högre. 
Stödblad ungefär av samma längd som hos övriga C. hostiana-hybrider , 

n:o 2 naende in pa d'-axet eller t .o.m. intill dess spets, n:o 3 intill n:o 2 eller 

t.o .m. förbi detta. 
Saväl mellan- som stödblad med kort (intill 2. 5 mm lang) krage. 

~-ax i rege! 3, blott undantagsvis endast 2; n:o 2 naende intill eUer inpä 

n:o 1, men även intill 1. 5 crn avlägset; n:o 3 intill 7(-9) cm avlägset frän 

n:o 2, de nedre mest cylindriska, 14- 18 mm länga och 6-7 mm breda, det 

översta mer äggformigt. Fruktgömmen riktade svagt snett uppät - nästan 

utät, plötsligt hopdragna till ett kort spröt (pä grund av det korta sprötet 

och de tätt ställda fruktgömmena blir ~-axen , säsom hos C. hostiana X Oederi 

ssp. euoederi till sin kontur relativt föga taggiga), till färgen närmande sig 

C. hostianas, men ljusare och smäningom gulnande. A .xfjäll medelbruna, med 

knappast märkbar - tydlig vit hinnkant, mest näende intill sprötet, ± täc

kande och säsom hos C. hostiana x Oederi ssp. euoederi tydligt givande färg ät 

axet. - Fruktgömmen (3.o-3.s-)3.5-3.7 ( -4.o) mm, därav sprötet 25-33°.,. 
d'-ax med 1-2 (-3) cm längt skaft. 

Beskrivningen ovan uppgjord pa basen av material frän A 1 an d , Lem

land, Jersö, löväng nedanom (söderom) Häggsberget, . 7. 1933; frän denna 

lokal finnes yttermera material av juli 1907 och 13. 7. 1933. 
I huvudsak av samma typ som C. hostiana x Oederi ssp. euoederi och i 

ofullständigt eller i andra hänseenden bristfälligt material vansklig att skilja 

fran denna. I rege! mer storvuxen än den sistnämnda och mer löst tuvad, med 

bredare, mjukare och klarare gröna blad (inslag av C. twmidicarpa); ~-axen 

även nägot större och kanske mindre utdragna; kanske även nägot mer när

made varandra. 
Det synes icke vara ofta C. hostiana var. eckeroeensis och C. tu,midicarpa 

stä att finna pä samma lokal. Där detta är fallet, har man skäl att efterse 

hybriden dem emellan. Detta är sannolikt fallet äYen där C. hostiana före

trädes av huvudtypen. 
För C. hostiana var. eckeroeensis X tumidicarpa föreligger säkert belägg

material frän nägra lokaler pä Aland (Lemland). 

C. hostiana DC. X Oederi Retz. ssp. euoederi Palmgr. 

Den allmännast förekommande C. hostiana-hybriden. 

Uppträder som de bägge komponenterna pä ett flertal olika standorts

typer av mycket växlande fuktighetsgrad. Pä grund härav även starkt väx-
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lande till storlek och i viss grad även till typen. En karakteristik av denna i 
naturen och i samtingar rikt företrädda hybrid ställer sig därför rätt vansklig. 
Dä. jag ej heller i mitt omfattande material tycker mig finna nä.gon tillfyllest 
representativ kollektion att lägga till grund för en beskrivning, inskränker 
jag mig till nedan följande mycket summariska anteckning under hänvisning 
till nedan följande karakteristik av hybriden mellan C. hostianas var. ecke
roeensis och C. Oederi ssp. euoederi. För denna föreligger i mina samtingar ett 
mer representativt material; detta synes nära överensstämma med en del 
representativa kollektioner av hybrider mellan C. hostiana-huvudtypen och 
C. Oederi ssp. euoederi. Jag har det intrycket, att olikheten mellan C. hostiana
huvudtypen och varieteten eckeroeensis knappast kommer till synes i dessas 
hybrider med C. Oederi ssp. euoederi. 

Uppträder ofta i mycket stora tuvor. Ofta högvuxen (intill 47 cm), men 
alltid mycket spädare än C. hostiana x fla va. M ellanbladen relativt lä.nga, 
avsevärt längre än hos C. hostiana x lepidocarpa, och i allmänhet även rela
tivt längre än hos C. hostiana X fla va; avsevärt smalare än hos sistnämnda 
och även av mörkare grön färg. Stödbladen avsevärt längre och bredare än 
hos C. hostiana X lepidocarpa. Honaxen mest 2-3, mindre närmade varandra 
än hos C. hostiana X flava, utdraget äggformiga till typiskt cylindriska, avse
värt smalare än hos C. hostiana X flava och C. hostiana X lepidocarpa. 
Fntktgömmena rätt starkt uppsvällda, tämligen plötsligt sammandragna till 
ett kort rakt spröt. Fjällen täckande nästan helt och hallet gömmena intill 
sprötet, härigenom i avsevärt högre grad än hos C. hostiana X flava och 
C. hostiana x lepidocarpa givande prägel ä.t honaxet och dess färg. - Frukt
gömmen 3.2-3.7 mm, därav sprötet 27-31 °~ . 

Beträffande denna forms utbredning se s. 147. 

C. hostiana DC. var. eckeroeensis Lindb. fil. et Palmgr. X Oederi 
Retz . ssp. euoederi Palmgr. 

Denna hybrid är ± starkt tuvad, starkare än i regel C. hostiana X flava , 

alltid mycket spänstigare än denna. 
Strdn t.o.m. 47 cm höga. 
Mellanblad 2.1-2.5 mm breda (avsevärt smalare än hos C. hostiana X 

flava och även smalare än hos C. hostiana X lepidocarpa), rätt styva, vid 
pressning ej vikta (mörkare än hos C. hostiana X flava, men ljusare än hos 
C. hostiana x lepidocarpa). De vegetativa skotten riktade rätt uppä.t, nä.ende 
intill axsamlingen, hos smä.vuxna exemplar t.o.m. över d'-axet (avsevärt 
längre än hos C. hostiana X lepidocarpa), med svagt utä.t böjd, stundom 
snärtartad spets (inslag av C. Oederi ssp. euoederi) . 

Stödblad uppä.t - snett utät riktade, märkbart längre och bredare än hos 
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C. hostiana X lepidocarpa, n:o 2 näende intill 0'-axet eller nägot däröver, 
n:o 3 intill eller nägot över axet n:o 3. 

Säväl mellan- som stödblad med (O.s-)1-2(-3) mm läng hinnartad 
krage. 

<j!-ax (2- )3, mer avlägsna frän varandra än hos C. hostiana X fla va, 

n:o 2 ca 2-4 cm avlägset frän n:o 1, n:o 3 t.o.m. 7-8 cm frän n:o 2; n:o 2 
och 3 ofta med kort (intil11 cm längt) skaft; ca ('12.s-)13-15 mm länga och 
7 mm breda, de tvenne nedre mest utdraget cylindriska och sälunda till for
men avsevärt smalare än hos C. hostiana X flava och C. hostiana x lepido

carpa, det översta <j!-axet mer utdraget äggformigt. Fruktgömmena tätare 
ställda än hos C. hostiana X flava och mörkare gröna än hos denna, riktade 
snett uppät - utät, plötsligt hopdragna till ett kort och rakt spröt. Pä grund 
av axens större täthet och de korta spröten komma deras konturer att te sig 
relativt mindre taggiga än hos C. hostiana x flava. Axffäll medelbruna med 
svag vit hinnkant, näende i allmänhet intill sprötet, nästan täckande frul-t
gömmena och härigenom i högre grad än hos C. hostiana X flava och C. hos

tiana X lepidocarpa givande prägel ät <j!-axen; häri ligger en bland de starkast 
framträdande karaktärerna till ätskillnad frän C. hostianas hybrider med 
C. flava och C. lepidocarpa. - Fruktgömmen 3.o-3.s mm, därav sprötet 
(24-)29-33 %. 

0'-ax med 1-2. s· cm längt skaft. 
Beskrivningen ovan grundar sig närmast pä exemplar i mitt herbarium 

frän A 1 an d: Eckerö, Storby, Wahlbergsudden, 30. 7.-1. 8. 1907 . Stand
orten var kärr. 

Den här uppträdande typen förefaller representativ för hybriden; den 
finnes företrädd i mina samtingar frän ett flertal lokaler pä Eckerö. ägra 
för formen specifika inslag av varieteten eckeroeensis (av C. hostiana) kan jag 
irrte precisera. 

Uppträder även flerstädes i rätt smävuxen (blott ca 20 cm hög) gestalt. 
<j!-axens antal är i sädant fall ofta reducerat till blott 1-2, och deras storlek 
ofta ej mer än 11-13 mm längd och 5-6 mm bredd. 

Frän C. hostianas hybrider med C. tu.midicarpa närmast skild genommindre 
kraftiga men kanske tätare tuvor samt genom styvare och mattare gröna 
blad, kanske även genom nägot mer avlägsnade -ax. 

Otvetydigt material föreligger blott frän nägra lokaler i Eckerö pä Aland. 

C. hostiana DC. X Oederi Retz. ssp . pulchella Lönnr. 

För denna hybrid kan jag annotera material frän endast 1 lokal. I betrak
tande av de mycket omfattande samlingar av Carices Fulvellae jag varit i till
fälle att genomgä mäste den sälunda vara ytterst sällsynt, vilket redan i 
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betraktande av de tvenne komponenternas olika fordringar med avseende ä 
ständorten varit att vänta. I naturen har jag aldrig anträffat C. hostiana och 
C. Oederi ssp. pulchella i sä nära kontakt med varandra, att man haft skäl att 
räkna med förekomst av en hybrid dessa former emellan. 

Sä olika till sin morfologiska byggnad som C. hostiana och C. Oederi ssp. 
pulchella äro, är det av intresse att nu kunna konstatera att även dessa hyb
ridisera. 

Den nu ifrägavarande lokalen är: 
Estland: >>Saaremaa [Ösel] Kihelkonna, Kuusnömme poolsaare rannal, 

kohati soc., N:o 1436>> [Kuusnömme (= Granäng) halvö pä strand, rätt soc.], 
19. 7. 1931, K. Eichwald. 

N ägon bestämning föreligger ej. Kollektionen är a v mig 1932 betecknad 
som C. Hornsch·uchiana x Oederi (coll.). samt 14. 4. 1933 som C. Hornsch. x 
Oederi f. puleheltat 

Kollektionen omfattar 5 ex. av päfallande enhetlig karaktär med samman
lagt . 10 axbärande strän; enhetligheten är sä stor, att det snarast synes sanno
likt att samtliga exemplar tillhört en och samma tuva. 

Frän samma lokal och dag föreligger 2 rikhaltiga ark C. Oederi ssp. pul

chella med 8 - 19 cm höga strän samt fullt mogna frukter: 
1. >>Saaremaa [Ösel] Kihelkonna, Kuusnömme poolsaare rannal. Kohati 

cop., N:o 1434>>, 19. 7. 1934, K. Eichwald. 
2. Anteckningen pä etiketten densamma som ovan, med den skillnad blott 

att orden >>Kohati cop. >> saknas samt att nummern här är 1435. 
Nu föreliggande hybrid skiljer sig redan till sin späda växt och päfallande 

smä <;2-ax starkt frän samtliga ovan upptagna C. hostiana-hybrider. Dess 
karaktär av hybrid är i varje fall alls ej sä utan vidare uppenbar som hos dessa. 
Till det främmande intryck den gör, bidrager bl. a . den omständigheten, att 
stödbladens slidor knappast förete mer än en antydan till att upptill vidga sig, 
säsom i högre eUer lägre grad är fallet hos samtliga övriga C. /wstiana-hybrider, 
och hos dessa utgöra ett pregnant inslag av C. lwstiana. Slidan ansluter i nu 
ifrägavarande hänseende till slidan hos den andra komponenten hos C. hos
tianas övriga hybrider; till sin längd bär den prägel av C. hostiana. 

Till hybridens karakteristik torde närmast följande vara att beakta: 
Tätt tuvad och till alla delar späd; de vegetativa skotten nästan omedel

bart, utan nämnvärd bägböjning, rätt uppät växande. Strdna 14-27 cm höga. 
Mellanblad styva, blott 1.3-2.4 mm breda, mörkt gröna med stark drag

ning ät C. hostianas blägröna färgton. De vegetativa skottens näende intill 
axsamlingarna. Stödblad riktade uppät - snett uppät. 

<;2-ax blott 1-2, riktade rätt uppät - snett utät; deras skaft dolt i slidan 
eller ± svagt framträdande (till en längd av intill 4 mm) . I fall av 2 ax äro 
dessa pä ett inbördes avständ av 3-4 cm, vilket ter sig päfallande glest vid 
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jämförelse med C. hostianas övriga hybrider; det nedre stödbladet härvid 
näende nägot över det övre a:xet. Dess slida 8-13 cm läng och päfallande 
snäv, pä sin inre sida avslutad med ett 1- 2 mm längt mörkbrunt hinnartat 
parti med karaktär av en outvecklad krage (inslag av C. hostiana ). 

~-ax blott (7- )8- '10 mm länga och 5-6 mm breda, tämligen kort rek
tangulära och tvärhuggna (mot spetsen icke avsmalnande), tätare än hos 
C. hostiana men vida glesare än hos C. Oederi ssp. pulchella , till allmän habitus 
och färg (även axfjällens) rätt starkt päminnande om C. lzostiaua . Fruktgö·m
men starkt uppsvällda och därför tämligen utät riktade, till formen närmast 
päminnande om C. hostianas men betydligt mindre, tämligen plötsligt sam
mandragna till ett pafallande kort och rakt och föga framträdande spröt; till 
färgen av C. hostianas lökgröna färgton, men ljusare. A xjjälhn tämligen breda 
och mörkbruna som hos C. hostiana med blott svag vit hinnkant och utan 
ljusa re mittparti, näende t.o .m. intill sprötet. - Fruktgömmen 2. 7-3 mm, 
därav sprötet 19-27 %. 

cJ-axet med 0.5 - 1.5 cm längt skaft. 

c. Hybrid Carex distans L. x exten a Good. 

Denna hybrid torde för första gängen hava anträffats av dävarande stu
denten, numera fil. dr BENGT ENGLUND 29. 7. 1929 pä »havsstranden i \ ·am
lingbo socken (inre sidan av Snäckhusudden) pä södra Gotland>> . 

Beträffande det anmärkningsvärda fyndet lämnar ENGL"CXD en belysande 
skildring under rubriken: >>En ny hybrid, Carex distans L . x extensa Good. , 
funnen pä Gotland>> (Memoranda oc. F. Fl. Fenn. , 6, '1929-'193'1, s. 103-107) . 

Beträffande fyndplatsen samt hybridens uppträdande säger ENGLUND 
s. 103: 

t Fyndplatsen är en läg, länggrund havsstrand p märgelhaltig sandgrund. En utskju
tande udde skyddar m ot havets anlopp. Yegetationen utgöres huvudsakligen av Agrostis 
stoloni fera, j tmcus Gerardi, Carex disla11S och C. extensa. Alldeles i närheten finnas nakna 
fläckar med spridda Ptlcci11ellia maritima, Sali cQYnia herbacea, Suaeda maritima, Artemi
sia maritima o. dyl. Allt tyder sälunda pä, att det är en Carex-rik variant a> salin (BREN
NER, Bot. Not. 19'16, sid. 1 7 5) Agrostis stoloni fera- och ]uncus Gecrardi-äng (E. AI.M

QUIST 1929, sid. 185). H ybrider förekommer i n ägra fä tätt ställda tuvor omedelbart invid 
vattenbrynet. Carex dista11S växer strax intill och C. extensa nägra meter längre bort. 
Inga andra Carex-arter förekomma i närheten. t 

Latinsk diagnos ingär s. 104. Hybriden upptages här som C. gotlat1dica 
n. hybr. 

J ag hänvisar till denna diagnos samt Englund utförliga kompletteringar 
till densamma. Grienterande habitusbilder samt avbildningar av fru.ktgöm
mena meddelas s. 104 och '105 för hybriden amt dess stamarter. 

Nägra utdrag ur ENGLU::-<D (s. 105- '107): 
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•--- bildar stora tu vor. --- I det stora hela äro hybridens egenskaper syn
uerligen iutermcdiära. Strfma äro inte sä raka och fina som hos C. distans, men ej heller 

sä stp·a och bagböjda som hos C. exteusa. Dc flesta bladcu !Java en tydligt rännformig 
sk.iva i stil mcd C. extensa, ,·ilket jag redan pä fyndplatsen särskilt ga\· akt pä. Det gä ller 

spcciellt skärmbladeu. De viel stjälkens bas sittande bladen äter äro relativt breda och 
platta och 2-~ 1

12 mm brecla . Bladkanten - mangen gang även ö\·er- och undersiclan 

är vanligen sträv a\· fina framätriktade täuder. Carcr dislaus förhäller sig pa samma säll. 
medan C. exlensa har glatta blad. ---

Hanax finnas vanligen tvä, ett 22-39 mm längt i toppen mecl ett litet ruclimeutärt 

viel baseu. :IIina C. exfe11sa-exemplar frän Gotland ha nästan alltid tvlt, meclan C. dislaus 

har ett enda terminalt hanax. Hos säväl dis/ans som extensa äro hanaxen säll an mycket 

över 20 mm. A\·ständet mellan hanaxen och översta honaxet star i mecleltalmitt emellan 
det lws distaas (större) och extmsa (mindre). 

Honaxens antal ä r 3-5. Av dessa ä ro i regeln tre anlwpade i toppen med 1 a 2 cm mel

:anrum. Ett eller ett par sitta sedan längt nere pä stamrnen, till och mecl nära basen, i 

vecken a\· vanliga örtblacl . De önc axen äro oskaftade, de neclre skaftade med skaftet 

inneslntet i blaclsliclan, säsom hos C. extensa . C. dis/ans nedre ax ha länga, framträdande, 

fria skaft. Honaxen äro länga ocb smala med framätriktade frnktgömmen. Längeleu Jig
ger mellan 1.5 ocb 2.5 cm, silledes ungefär densamma som hos C. dis/ans' uedre ax. C. cx

teltsa har betyd.ligt kortare honax. Hybridens lwnax bade en brnnaktig färg, n är fynclet 

gjordes. De bäda utgängsarterna bade däremot ännu gröna ax . 
En av hybridens mest päfallande karaktärer utgör skärmbladens ovanligt starka 

ut,·eckling. Pä ett strä mäter skärmbladssk.i,·an vid clet nedersta av de nära varandra sit
tancle honaxen ungefär 15 cm i längd, oaktat den yttersta spetsen är avbrnten. De flesta 

skärmbladen n ä längt över axsamlingen ocb äro nägot bägböjda, sälunda liknande dem 

hos C. extensa. Lik\·äl äro cle mycket sträva och uppätriktade, ökande bybridens egen
clomliga utseende. 

Carex dista11s (fig. 1) bar glansiga äggrunt-adänga fruktgömmen, som rätt hastigt 
hopdragas till e tt meclellängt spröt. Sprötucldarna äro l{mga och nägot utätriktade, samt 

bära pa insidan - ofta därjämte pä utsidan - talrika taggar. P ä fruktgömmets ö,·ersida 

löpa ett fatal skarpt framträdande nen·er. ::\Iä rkena äro l:inga. 

Carex exteasa (fig. 3) har kortare, matta. äggrunda, kortsprötade fruktgömmen med 

korta, inä tböjda, helt eller nästan glatta sprötuddar. Xen·erna äro svagare än bos dista.ns . 

:lfärkesflikarna äro flerdubbelt k01 tare. 

Hybridens (fig. 2) fruktgömmen äro säsom a\· figg. synes ungefär lika länga som bos 
C. distaas. Formen är clock en annan. Sprötuddarna äro kortare än hos dis/ans och mera 

inä tböjcla, men längre ocb smalare ocb framför allt taggigare än hos extensa. Nervaturen 

är ganska tydlig ocb glansen medelmättig. :lfärkena äro typiskt intermediära. • 

Englunds uppgift att jag pä Aland förgäves eftersökt nu ifragavarande 
hybrid fär jag bekräfta med förlängning av dess riktighet intill 1957. J ag kan 
härtill tillägga, att även forstmästaren fil. dr Jr n :s ~IoxTELL, den trägne och 
skiek lige exkurrenten, sommaren 191t5 förgäves eftersökt hybriden pä Aland. 

~Ied hänvisning till mitt uttalande s. 104.-105 i samband med C. extensa fär 
jag vidare fästa uppmärksamheten vid att C. extensa och C. distans pä Aland 
rikligt uppträda pä havsstränder nära intill varandra, men att hybrider dem 

emellan det oaktat ej statt att finna. Grunden härtill har syuts mig sta att 

II 
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söka däri, att blomningstiden pä Aland för C. distans ,-idtager nägot tidigare 
än för C. extensa. Motsvarande förhällande är tydligen icke rädande pä Got
land. 

Beträffande de frän varandra nägot avvikande ständorterna pä Alands 
havsstränder fär jag för C. extensa hänvisa till s. 105 och för C. distans till 
s. 112. 

Beträffande hybriden C. distans X extensa och min reut personliga blick 
pä dess karaktär inskränker jag mig i anslutning till ExGLu:\D eller som en 
komplettering till dennes text till följande anteckningar. 

C. distans och C. extensa förete med avseende ä allmän arkitektonik dif
ferenser av ungefär samma karaktär och storleksordning som ä ena sidan 
C. hostiana och ä den andra arterna inom gruppen C.flava- C. Oederi coll. 
Differenserna äro i bägge fallen sä pass stora och av ä väsentlig natur, att 
man knappast räknat med möjlighet till hybridisering formerna emellan. Och 
dock visar C. hostiana en uppenbar benägenhet för hybridisering med i varje 
fall C.flava, C. lepidocarpa, C. jerntlandica, C. tumidicarpa och C. Oederi ssp. 

euoederi, för vilka arter växtplatserna ± ofta sammanfalla med C. hostianas. 
ägon möjlighet att med utgängspunkt i stamarternas morfologi konstruera 

upp den eventuella C. hostiana-hybridens allmänna habituskau jag icke tänka 
mig. Det är av ett sä mycket större intresse att kon tatera, dels att dessa 
C. hostiana-hybrider äro av en märkligt enhetlig typ, dels att denna typ är 
päfallande främmande för C. hostiana och knappt alls visar nägra anknyt
ningspunkter med typen för den andra kontraheuten ur artgruppen C. flava 
- C. Oederi coll. 

Detta samma är förhällandet mellan de arkitektoniskt helt olika upp
hyggda C. distans och C. extensa, om ocksä kanske icke i fullt samma grad. 
Man fär väl annotera, som Englund, att hybriden de a tvenne si tnämnda 
arter emellan är rätt sä intermediär. Vida starkare ställer ig dock för mig 
intrycket, att hybriden mycket föga päminnerom nägondera avstamformerna. 
Vore det icke sä att hybriden ätminstone pä flertalet av de för mig genom 
museiexemplar kända lokalerna uppträder jämte C. distans och C. exletosa 

vore man väl snarast benägen att räkna med en sär kild och frän äväl C. distans 
som C. extensa väl skild art. 

Efter fyndet i Vamlingbo socken 1929 bar Englund anträffat hybriden 
pä ett flertal lokaler pä Gotland. Ar 1942 meddelar Excr,nm: t ich habe die 
Hybride für 32 Uferabschnitte (mehr al 10 °0 der C. dis/ans-Vorkommen) 
aufgezeichnet und an einigen teilen gibt es mehrere Exemplare der Hybride• 
(Die Pflanzenverteilung auf den ~leere ufern Yon Gotland . - Acta Bot. 
Fenn. 32, s. 128) . 

I Botaniska museet i Helsingfors föreligga följande av Excu:xo tagna 
kollektioner: 
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Silte vid Skinds 10. 8 . 1934. Grötlingbo 5. 7. 1934. Gothem: Brudholmen 
19. 7. 1934. Gothem: Fjärden 19. 7. 1934. Gotbem, innanför Kyrkobingegrund 
21. 7. 1934. Kräklingbo : Djouvik H. 7. 1934. 

I Botaniska museet i Helsingfors föreligger yttermera 2 ark frän Smäland, 

tagna i juli 1933 av J. LAGERKRAXZ: 
Carex extensa Good. x distans L. Sueciae Smolandia paroecia Kalmar, 

Tallnäs. In solo humido, in litore. 
Exemplaren äro relativt läga, t.o.m. 28 cm höga. De synas väl ansluta sig 

till materialet frän Gotland. 

Tillägg 

Föreliggande skrift förelag förliden maj i ombrutet och granskat korrek
tur. Sättningen av manuskriptet hade tyvärr utan min förskyllan blivit nägra 
veckor fördröjd. l\:ün avsikt var att i korrekturet införa en del under sätt
ningen nödig befunna tillägg ocb justeringar. Sä bade även till en del skett. 

Vid denna tidpunkt tillstötte emellertid för mig ett illabefinnande, som 
väsentligen nedsatte min arbetskapacitet och framför allt mina rörelsemöj lig
heter ocb möjligbeter att utnyttja mitt ,·idlyftiga herbarium. Inför detta oför
utsedda sakförhällande har jag yttermera baft förmänen att kunna trygga 
till dr Lars Fagerström och dennes ingäende kännedom om mina samtingar 
och därmed förknippade systematiska di ku sioner och problem. Likasa har 
dr Fagerström varit bebjälplig vid urvalet ocb sammanställandet av det rika 
materialet för bifogade bilder (tavla I - X:XY). Det bade varit mig omöjligt 
att utan dr Fagerströms medverkan bringa min skrift till dess nu föreliggande 
relativa fullbordan. 

Förliden sommar har jägmästaren Sten Nordensiam i Västerbotten: Deger
fors, Lillsele insamlat ett rikligare material av den s . 48 upptagna formen 
frän nämnda lokal. Pa basen av detta material syne sannolikt, att här endast 

fö religger en form av lag systematisk valör. 
Det nu föreliggande bildmaterialet omfattar: 
I . Helfigurer , fotograferacie pa Botaniska Institutet av herr SrGPRll 

HOL~r TRÖM. 
2. Ax, fotograferade av konstnären ocb biologen \"I.KIXG KYSTRÖ~r. 
3. Fruktgömmen, ritade av herr Xyström med överlägsen precision och 

konstnärlig och systematisk blick. 
För den utomordentliga om org och den skickligbet, varu1ed bilderna till 

rnin krift äro utförda, fär jag till herrar Xy tröm och Holmström framföra 
mitt varma tack. 

Helsingfors, i oktober 1959. 
Alvar Palmgren 
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FÖRTECIC:\I~ G ÖYE R T A YLOR 

H e l f i g ur e r 

I. Carex flaua L . - Fenni a : Aland ia, Lem land, Eskskä r , 18. 7. 1933, A. Palm-

gre11. 

l i. Carcx lepidocarpa T a usch. - Suec ia: Skäne, Benestad, ~5 . ti . 1936, ~Ia ida et 
:\. . Palmgren. 

1 li . Care.r /,•pidorarpa Tausch ya r . turgida P almgr. ct Florstr. - Fennia: Alan dia, 

J omal::t, 5 . 8. I \!08, A. P ::t lmgrcn. 
l \" . Carex jcllltlaudica P ::tlmgr . - Suecia: Dala rna, Rättvik, Backa, I 'o. 7. 19:l5, ~Ia ida 

et A. P almgren. 
\ ·. Carex jemtlandica Palmgr. Yar. Gotlandia,· Palmgr. - Suecia: Gotland , Othem , 

~ .i . 1;. I ~l I il , A. P a lmgrcn. 

\'l. Carex jwztlandica P almgr. yar. kaiuucusis Palmgr. - Fennia: Ost robuttnia 

k a janensis, Suomussalmi , Ruhtin aansalmi , R y tisuo, 10. 7. 1937, 0 . K yyhky

nen . 

\"!!. Carrx llcrf{rnlhii Palmgr. - Fem toseaud ia oricn talis: K a relia pomorica , 11;. 7. 

I ~\JÖ. I. 0 . Bergroth et J . I. L indroth . 
\' lli. Carex l\.Otilaiui P almgr. - Fcn nia: K uusamo, T ulilampi, 16. /. 1\137, ~Iaida c t 

A. P almgren. 

IX. Carex lumidicarpa Alllls . - Fcnni a: Aland ia, Sot t unga, Drag~ö. 16. 7. 19 19, 

A. P almgren. 
X. Carex Oederi R et z. ssp . euoederi P almgr. - Fennia: Alandia, Jom ala, K arböle, 

1 '1. ? . t 93 6, ~Iaida c t A. P almgren . 

XI. Carex Oederi R etz. ssp. fennica P almgr. - Fennia : K arelia australis, Veh ka

lahti, Pyhältö, 5. 7. 195 1, L . Fagerström. 
XII. Carex Oederi R etz. ssp. pulchella Lönnr. - Fennia: :\.Jandia, Lemland, Björkö, 

l. 7. 19 '•7, A. P almgren. 
C\:III. Carc.f exteusa Good . - F enni a : Alan d ia, J omala, L agneskä r , 19. 7. 1936, "'Ia ida et 

A. P almgren. 
XI\· . Carex hostiana D C. - F ennia: Alandia, J omala, Kungsö, 22 . 7. 1899, A. P a lm-

gren. 
:S:\· . Carex hostiana DC. var. eckeroeeusis Lindb. fil. et P almgr. - Fennia : Aland ia, 

Eckerö, S torby \'i:ist eröjen, 2. 8. 1908, .·\. Palmgren. 

:S:YI. Carex distans L. - Fenni a: Alandia, Lemland, X ätö, YII . 190 1, A. P almgren. 
:S:\"II. Carex binervis Sm. - X orngia: H ordalan d, Haus, 3 1. i. 1918, J . Lid . 

XVIII. Care.-r punctata Gaud . - Suecia: Bohuslän, Yäderöarna, 19. 7. 1903, Emil Alm

qv ist. 

Ax 

X I:S:. a . C. flava , Alan d ia (Al): Lemland, Esk kär , 1 . i. 1933, A. Palmgren. -
b. C. lepidocarpa, Gotland : Yestkinde, 19. 6. 19 10, A. Palmgren. - c. och d. 

C. lepidocarpa var. turgida, Alandia: J omala, 30. 7. 1908, A. Palmgren. -
e . C. jemtlandica, Dalarna : Dalbyn , 18. 7. 1935, ~fa ida et A. Palmgren . 

XX. a . C. femtlandica var. Gotlandiae, Gotland: Othem, :?5. 6. 1910, A. Palmgreu. -

b . C. femtlandica var. kainuensis, Ostrobottnia kajanensis (Ok): ~ uomussa lmi 
Ruhtinaansalm i, Ryt isuo, 10. 'i. 1937, 0. Kyyhkyuen.- c. C.Bcrgrothii , Kuu-
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sanw: R eposuo, 18. ). 19'•0, ~laida et A. Palmgren.- d. C. Kotilaini, Kuusamo: 
Tulilampi, 16. 7. 1937, ~Iaida et A. Palmgren.- e. C. tumdicarpa, Alandia (Al): 
Sottunga, Dragsö, 16. 'i. 19 19, A. P a lmgren. 

X XT. a . C. Oederi ssp. cuoederi, Alandia (Al): Jomala, 15. 7. 1898, A. Palmgren. -
b. C. Oederi ssp. fennica. Karelia australis (Ka): Vehkalahti, Pyhältö, 5. 7. 1951, 

L. Fagerström. - c. C. Ocderi ssp. pu!chella, Alandia (Al): Lemland, Björkö, 
1. i. 191, 7, A. Palmgren. - d. C. extcnsa, Alandia (Al): J omala, Lagneskär, 19. 7. 
1936, ~laida et A. Palmgren. - e. C. hostiana, Alandia (Al): Jomala, Kungsö, 
22. 7. 1899, A. Palmgrcn . 

X X 11. a. C. hostiana ,·ar. eckerocCilsis, Al andia (Al): Eckerö, Storby Yästeröjen , 
2. S. 1908, A. Palmgren. - b. C. dis/ans, Alandia (Al): Lemland, X ätö, 26. 6. 
190 1, A. Palmgren. - c. C. bincrvis, H ordaland: Haus, 3 1. 7. 19 18, J. Lid. 
d . C. pwzctata, Bohuslän: Yäderöarna, 19. ). 1903, Emil Almqvist. 

Frnktgömmen 

:\::\:[1[. a . C. flnva, Alandia (Al ): J omala, 27. 7. I H!lg, A. L. Backman. - b. C. lep ido
t11Yflll. Al andia (Al): 1-:ckcrii, ~torby, I. x. 1!Hl'• , A. Palmgrcn . - c. C.lcpido
wrpa, :Skänc: llcnestad , 25. fi. 1936, A. Palmgren. - d. och e. C. lepidocarpa 
y ar. lurgidn, Alandia (Al ): Jomala, 5. 8. och 2. 8. 1908, A. Palmgren.- f. C. jemt
lnndicn, Jiimtland: Ostersund Yid Lillsjön, 1 't. 8. 1928 , Th. Lange. - g. C. jemt
lrwdica ,·ar. Gotlalldiac, Gotlaud: Ot11em, 1\. 6. 19 10, A. Palmgren. - h. C. jcmt
lalldica , ·ar. kainuensis, Ostrobottnia kajanensis (Ok): Suomussalmi , Ruhtinaan
salmi, Rytisuo, 10 . ). 1937, 0 . Kyyhkynen. 

XXI\·. a. C . Brrgrolhii, Karelia onegensis (Kon): K äppäselkä, 16. 7. 19 '•3, A . Panka
keskid T. -~yräpää. - b. C. Bergrothzi, Alandia (Al): Hammarland, Karträsk, 
17. 7. 1933, G. Aberg.- c . C. Bergrothii, K arelia pomorica: Yid Sjnja äs utflöde, 
16 . 7. 1896, I. 0. Bergroth e t J. I. Lindroth. - d. C. K otilaini, Kuusamo: Tuli
lampi , 'i. 8. 19 ~6. ~1. J. K otilainen . - e. C. lum idica.rpa, Alandia (Al): \.' ä rdö, 
\" {t rdöby, 22. 8. 19'•5, L. F agerström. - f. C. Oedcri ssp. cuoedcri, Alandia (Al): 
Jomal a, R a msholmen , 15. 7. 1898, A. P almgren. - g. C. Oederi ssp. euoederi, 
Alandi a (Al ): J omala by, 23-2' .. 7. 1908, A. P almgren. - h. C. Oederi ssp. 
fmnica, Sa,·onia borealis (Sb): J äppilä, I. 8. 19'•3, C.-E. Sonck. - i. C. Oederi 
ssp. fcnnica, K areli a australis (K a): Yehk alahti , Pyhältö, 8. 7. 191,5 , L. Fager
ström.- j. C. Oederi ssp. fennica., TaYastia australis (T a) : Koijän·i, 12. 8. 1958, 

A. P almgren. - k. C. Oederi ssp. pu!chel/a, Gotland: Gothem, 1853, K. J. Lönn
roth. - I. C. Oedcri ssp. pulchella, A.landia (Al ): Lemland, ~larsö, 14. 7. 1946 , 

A. Palmgren. - m. C. Oederi ssp. pu!chcl/a, Ostrobottnia kajanensis (Ok): P al
tamo, ~Ielalahti , ,;d Kala tonlampi , 20. ; . 1939, L. F agerström. - n. C. extensa, 
Alandi a (Al): Yärdö, Klubbsk är , 3 1. i. 193 1, ~Iaida e t A. P a lmgren. 

XX\". a. C. hostiaua, Al andi a (Al ): Lernland , Flaka \ 'ästerboda, 1ft. 7. 1933, A. Palm
gren.- b. C. hostia.na , -ar . eckeroeensis, Alandia (Al ): Eckerö, Storby Yästeröjen, 
2. 8. 1908, A. P a lmgren. - c . C. di~taus, Alandi a (Al ): Lemland, :::\{t tö , 26. 6. 
190 1, A. Palmgren. - d. C. binrrz'is, Hordaland: H aus, 3 1. 7. 19 18, J. Lid. 
e. och f. C. punctata, Bohuslän: \'äderöarna, 19. i. 1903, Emil Almqvist. 
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Tavla I. Carex flava L . - Fennia: Alandia , Lemland, Eskskär, 18. "i. 1933 , A. Palmgren. 
0.36 X . Fot. S. Holmström. 



TAYLA II FLOR~-\ FE)\)\IC.-\ II 

TaYla Il . Carex iepidocarpa Tausch. - Suecia: Skäne , Benestad , 25. 6. 1936, :l[aida et 
A. P almgren . - 0.36 X . F ot. . H o\n1ström. 
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T a d a III. Carex lepidocarpa Tausch ,-a r . t11rgida P a lmgr. e t Florstr. - Fennia: Alandia. 
J o m a la, 5. 8. 1908, A. Palmgren. - ll.3ö x . Fot . S. H olms tröm . 
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Tad a n ·. Carex jemtlandica P almgr . - Suecia: Dalarna, R ä t t dk, B acka, 1 ~. ;. 193 5, 
~fajda et A. P a lmgren . - 0 .36 x . Fot. S . H olm tröm . 
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Tada \" . Carex jemt/audica Palmgr. yar. Gollaudiae Palmgr. - Suecia : Gotland , Othem, 
25. 6. 19 10, A. Pa lmgren.- 0.36 X . Fot. S. H olmström. 
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Tavla \"I. Carex jemtlandica Palmgr. var. kainuensis Palmgr. - Fennia: Ostrobottni a 
ka janensis, S uomussalmi, Ruhtinaansalmi , Rytisuo, I 0. ; . 1931, 

0. Kyy hky nen . - 0.36 x . F ot. S . H olmström . 
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Ta da YII. Carex B ergrothii P a lmgr. - F ennoscandi a orientalis: Kareli a pornorica, 16. i . 
1896, I. 0. Bergro th et ] . I. Lindrotl1. - 0.36 x . F ot . S. H olmström. 



TAVLA VIII FLORA FENNICA II 

Tavla VIII. Carex Kotilaini Palmgr. - F ennia: Kuusamo, Tulilampi, 16. /. 1937, Maida 
et A. Palmgren. - 0 .36 X . F ot. S . H olmström. 
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Tavla IX. Carex fumidi carpa Ands. - Fennia: Alandia, Sottunga, Dragsö, ·J6. 7.1 9 19, 
A. Palmgren. - 0. 36 X . Fot. S . Hohnström. 
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T avla X. Carex Oederi R etz. ssp. euoederi Palmgr. - Fennia: Alandia , Jomala, K a rbölt', 
1 t.. 7. 1936, l\laida et A. Palmgren.- 0.36 x . Fot. S . H olmström. 
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T a \"l a XI. Carex OcdB1'i R et z. ssp . fennica P almgr. - F ennia: K a relia a ustralis, \"ehk a 

la hti. P y hä ltö, 5. ~ - 195 1, L . F age rs tröm . - 0.36 A. . F o t . S . H olms tröm . 



TAYLA XII F LORA FEXXICA II 

T a d a XII. Carex Oederi Ret z. ssp. p ulche/la Lönnr. - Fenni a: Alandia, Le mland, Björkö, 
1. 1. 1 9 ~ 1. A . Pa lmgren.- 0.36 x . F ot .. Holmström . 
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T a ,·la X III. Carex exle11sa. Good . - F ennia: .-\landia , Jomala, L agnesk ä r , 19. /. 1936, 
~Iaida et A . Palmgren. - 0.36 x . Fot . S. Hohnström. 
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Tavla XIY. Carex hostiana DC. - Fennia : Alandi a, Jomala, Kungsö, 22. ' · 1899, 
A. Palmgren . - 0.36 x . F ot . S. H olmström. 
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Ta \"I a XV. Carex hostiana DC. yar. eckeroeeusis Lindb. fil. et P a lmgr.- F ennia : Alandia, 
Eckerö , Storby \"äs t eröjen , 2. 8. 1908, A. Palmgren . - 0.36 X . F ot . S. H olmström. 



TAVLA XVI FLORA FE:\~IC\. II 

Tavla XVI. Carex distans L. - F enni a: Alandia , Le rnlan d , K ä tö, YII. 190 I , A. P almgren . 
- 0.36 x . F ot. S . H olmström . 



T "'' ' X I 'li. c,,,. bi,,_,,,., Sm. - Xoc.·eg;, Hom", ,d, "'"· 31. >. 19 18, ]. Ud. 

- 0 . 36 X . Fo t . S. R olmströru. 



TAVLA XVIII FLORA FE~::\TICA II 

Tavla XYIII. Carex punctata Gaud. - Suecia: Bohuslän, Yäderöarna , 19. ,_ 1903, Emil 
Almqvist. - 0.36 X . Fot. S. Holrnström. 
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Ta,·Ia XIX . - a. C. fla va , Al: Lemla nd, 18. ;. 193:!, .-\. P. - b. C. lepidocarpa, Gotl and: 
\"estkinde , 19. 6. J 9 10, A. P . - c. och cl. C. lcpidocarpa ,·ar turgida, Al: J om ala, 30. 7. 
1908, A . P . - e. C. jemllandira , Dala rna: Da lbyn , 18. ; . 1935, ::O.Ia ida e t A. P . - 1.5 x . 

Fo t. \" . :-;,·ström. 
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Tavla XX. - a. C. jemtlandica var. Gotlandiae, Gotland: Othem, 25. 6. 19 10, A. P. -
b. C . jemtlandica var. kainuensis, Ok: Suomussalrui , 10. I. 193;, 0. Kyyhkynen. -
c. C. BeYgrothii, Kuusa mo, 18. 7. 1940, :\[aida e t A. P. - d. C. J(otilailli, Kuusamo, 
16. 7. 1937, :\[aida et A. P. - e. C. twuidicarpa , Al : Sottunga, 16. /. 19 19, A. P.- 1. 5 X . 

F ot. V . Kyströ m. 
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Tavla XXI.- a . C. Oederi ssp. euoederi, Al: Jomala, 15. i. 1898, A. P. - b . C. Oederi ssp . 
fennica, Ka: \"ehkalahti , 5. 7. 195 1, L. F. - c. C. Oederi ssp . pulchella, Al: Lemland , 1. 7. 
1947, A. P. - d. C. extensa , Al: Jomala , 19. i . 1936, :\[aida et A. P. - e . C . hostiana, Al: 

J omala, 22. /. 1899, A. P. - 1.5 x . Fot.\" . ~yström. 
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TaYia XXII. - a. C . lzostiana va r. eckeroemsis, Al: Eckerö, 2. 8. 190 , A. P. - b. C. di
stans, Al: Lemland , 26. 6. 190 I , A. P . - c . C. binervis, H ordaland: H a us, 3 1. ;. 19 18, J. Lid . 
- d. C. punctata, Bohuslän, 19. /. 1903, End! Almq,·is t.- 1.5 X . Fot. \ '. Xyström. 
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g h 
T a Yla XXIII. - a . C. jlava, Al: J om ala , 2i.- 1898 , A. L . Backman. - b. C . lepidocao•pa , 
Al : Eckerö, I . 8. 190'•, A. P. - c. C. lepidocarpa , Ska ne: Benest ad, 25. 6. 19:36, A. P. -
d. och e . C . lepidocarpa Ya r. tm•gida., Al : J o m a la, :i. 8. och 2. 8. 1908 , A. P. - f . C. jemf
ialldica. , J ii mtl a nd: Öste rsund , I ~- 8. 1928, Th. Lange. - g. C. jemtlandica. Yar. Gotla.ndia.e , 
Gotla nd : Othe m , I 'o. 6. 19 10, A. P. - h . C. jemtialldica. Yar. kainuensis, Ok : Suo mus-

salmi, 10. 'i . 193i, 0. K yyhkynen- 10 X . \'. X-m -59 . 
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Tavla XXIV. Text p ä följ ande sida. 
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Tavla XX \ ·. - a . C. hoslia.na , Al: Lemla nd , 1 '•. ;. 193:l, A. P. - b . C. hosl'iana ya r. 
eckeroeensis , Al: Eckerö, 2. 8. 1908, A . P. - c. C. distans, Al : Lemland , 26 . 6. 190 1, A. P. 
- d. C. binervis, Hordaland : Haus , :11. ;. 19 18, J . Lid. - e. och f. C. puncta.ta., Bohuslä n , 

19 . i. 1903, Emil Ahnqyist. - 10 x . V. :\-m-59. 

Ta da XX I \'. - a. C. B ergrolhii, Kon : K äppäse lkä, 16. i. 19', :1, A. Pank akoski e t T . .Ä.yrä
pää. - b. C. B ergrolhii, Al: Hamma rla nd , 1/. i. 1933, G . .Aberg . - c . C. Bergrothii, Karelia 
pomorica, 16. i. 1ll96, I. 0 . Bergroth et J . I. Lindroth. - d . C. K otila.ini , Kuusamo , i. 8. 
193 6, ~ r. J. Kotil a inen . - e . C. fumidicarpa. , Al : \ 'ärdö, 22 . 8 . 1945, L. F . - f. C. Oederi ssp. 
euoederi, Al: J omala , 15. i. 1898, A. P. - g. C. Oederi ssp. euoederi, Al: Jomala , 23-24. i. 
1908, A. P. - h . C. Oederi ssp. fennica. , Sb: J äppilä , 1. 8. 191t3, C.-E. Sonck. - i. C. Oederi 
ssp . fenn ica , Ka: \ 'ehkalahti , 8. /. 1945, L . F. - j . C. Oederi ssp. fennica , Ta: Koijän·i , 
12. 8. 1958, A. P. - k. C. Oederi ssp. pulchella, Gotland: Gothem , 1 R53, K. J. Lönnroth. 
- I. C. Oederi ssp. pulchel/a. , Al : Lemland , 14. i. 1946, A. P. - m . C. Oederi ssp. pulchella. , 
Ok: Palt a mo, 20 . i . 1939, L. F. - n . C. extensa, Al: \' 'i rdö, 3 1. i. 1931, :\[aida et A . P . 

- 10 X . V . :\-m-59. 
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