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ACTA SOC. PRO FAU1 A ET FLORA FENNICA 78:1, 1965

Neue Sippen des Ranunculus auricomus - Komplexes
aus Finnland
LARS F AGERSTRÖM
In den letzten 20 Jahren habe ich ein reiches Material von Ranunculus auricomus L. (coll.) in verschiedenen Teilen Finnlands gesammelt.
Es befindet sich in Gänze in den Sammlungen des Botanischen Museums in Helsingfors, wo auch die Holotypen der nachstehend beschriebenen Sippen dieser Gruppe zu finden sind.
In Dankbarkeit gedenke ich der langjährigen, innigen und fü r mich
so lehrreichen Zusammenarbeit mit dem Nestor der Mairanunkelforschung, Dr. phil. GUNNAR MARK.LUND, meinem Lehrer und früheren
Chef im Botanischen Museum. Wiederholte fale habe ich mit ihm
die Taxonomie dieser schwierigen Pflanzengruppe, zumal vom Standpunkt der vielen von mir gesammelten und als neu befundenen Sippen,
besprechen dürfen. Anfang Juli 1964, nur drei Wochen vor seinem
Tode, hat er zum letzten Male mein ganzes Material der hier behandelten Sippen durchgesehen.
Herrn Kustos, Dr. phil. ILMARI HnTONEN, der die lateinischen
Diagnosen verfasste, und Herrn HERBERT EDELMANN, der das Manuskript sprachlich überprüfte, bin ich zu grossem Dank verpflichtet.
Die Abbildungen, in 1 / 3 natürlicher Grösse. sind von Herrn SIGURD
HOLMSTRÖM gemacht. Für die Provinzen sind folgende Abkürzungen
gebraucht: Ka = Karelia australis, Sa = Savonia australis.

Ranunculus auricomus L.

p. (ap.) apiculatus Fagerström, n. ssp.

Planta elata, gracilis, pure viridis.
Folia rosularia exteriora breviter reniformia sinu basali sat aperto, trilobata, segrnento medio ± lato dentibus rotundatis creniformibus, segrnentis
lateralibus vulgo dentibus rotundatis munitis, iterum tauturn paulum lobatis.
Folia rosularia interiora profunde tripartita sinibus admodum latis inter lobos;
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segmentum medium longum marginibus ± parallelis, dente apicali triangulari,
robustiore quam alii 2 dentes; segmenta lateralia 2- vel 3-lobata lobis a sinibus
bene separatis; lobi basales dentibus perpaucis (2 vel 3} brevibus acutis muniti.
Folia media foliis interioribus fere similia segmentis dente apicali elongato
acutissimo et etiam dentibus lateralibus elongatis acutis instructis.
Laciniae foliorum caulinorum longae, lineares, angustae, integrae, apicem
versus valde angustatae; tantum laciniae inferiores dentibus acutis perpaucis
instructae.
Petala omnia abortiva. Stamina sat pauca, brevia, capitulum pistillorum non
aequantia. Capitula carpellorum admodum magna, carpella majuscula et rotundata. Torus ± rotundatus, pilosus, gynophoris admodum brevibus.

Hochgewachsene, aber schlanke Pflanze von rein grüner Farbe.
Äussere grundständige Blätter breit nierenförmig mit sehr weiter
Basalbucht, dreilappig mit ± breitem l\Iittelsegment, das mit niedrigen abgerundeten Zähnen versehen ist; die ± ungelappten Seitensegmente mit abgerundeten Zähnen. Innere Blätter tiefgelappt mit
auffallend breiten Buchten zwischen den Lappen; das Mittelsegment
lang und mit ± parallelen Rändern, Endzahn dreieckig, deutlich
kräftiger entwickelt als die zwei Seitenzähne; Seitensegmente zweibis dreilappig, jeder Lappen durch die zwischenliegenden Buchten
stark hervortretend, die Basallappen am unteren Rand mit 2-3
kurzen und spitzen Zähnen. Mittlere Blätter ungefähr wie die inneren,
die Segmente jedoch mit einem ausgezogenen sehr spitzen Endzahn
und dazu mit weit ausgezogenen spitzen Seitenzähnen.
Stengelblätter lang, schmal, ganzrandig und stark gegen das
Blattende verschmälert (daher der Name apiculatus!); nur die untersten mit einzelnen spitzen Zähnen.
Honigblätter nie voll entwickelt. Die ziemlich wenigen kurzen
Staubblätter erreichen nicht die Spitze des Fruchtblattköpfchens.
Fruchtköpfchen auffallend gross wie auch die einzelnen rundlichen
Karpellen. Fruchtboden ± rund und behaart und mit nur recht
wenig hervortretenden Gynophoren.
Anscheinend ein Bewohner der etwas feuchteren, lichten, hainartigen Mischwälder.
S a von i a aus t r a I i s. Valkeala: ttis (= Utti), hainartiger Bruchwald einige hundert Meter S von der Eisenbahnstation Utti, 24 . 6. 1964, Lars
Fagerström (Holoty pus).
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R. auncomus L. ssp. (ap.) crassitruncus Fagerström, n. ssp.
Planta alta, erecta, robusta. Caulis crassa, ramosa ramis aliquanto patulis.
Folia paene pallide viridia - canoviridia.
Folia rosularia exteriora late reniformia, leviter trilobata, sinu basali lato
aperto, dentibus regulariter rotundatis creniformibus. Folia rosularia interiora
fere orbicularia sinu basali ± angusto, plerumque divisa, partim minus lobata
segmento medio lato, bene dentato, segmentis lateralibus fere bilobatis vel
trilobatis dentibus robustis, partim magis divisa segmento medio Ionge petiolato, apicem versus valde latiore, iterum inciso lobo apicali bene formato, longo
marginibus parallelis et lobis lateralibus secundariis insuper dentibus acutis
munitis; segmenta lateralia primaria bilobata, lobo interiore Ionge petiolato,
segmento medio paene simili. Folia rosularia media valde divisa segmento
medio petiolato atque segmentis lateralibus denuo incisis, petiolatis et dentibus
robustis irregularibus munita.
Laciniae foliorum caulinorum admodum longae, lineares, saepe apicem
versus valde angustatae; folia caulina infima non raro petiolata, dentibus
± robustis arenatim patentibus instructa.
Flores latae, robustae; petala omnia abortiva. Sepala lata, obtusiuscula,
lutescenti-viridi a, saepe apice leviter rubescentia. Stamina longa, numerosa,
apicem capituli pistillorum commode attingentia. Torus elongatus, glaber,
gynophoris admodum brevibus.

Robust, hoch- und geradwüchsig, reich verzweigt, gekennzeichnet
besonders durch die aufgeblasenen groben Stenge! und die ziemlich
hellgrüne, bisweilen etwas ins Graue spielende Farbe.
Äussere grundständige Blätter breit nierenförmig und seicht dreilappig, mit breiter offener Basalbucht und regelmässigen niedrigen
Zähnen. Innere Blätter sehr charakteristisch: fast kreisrund, mit
±enger Basalbucht und± aufgespalten. teils etwas weniger, mit breitem, gutbezahnten Endsegment und fast zwei- bis dreiteiligen Seitensegmenten, die ebenfalls mit kräftigen Zähnen versehen sind, teils
wiederum stärker, indem das lang- und schmalgestielte Mittelsegment
einen auffallend breiten Endteil zeigt, der nochmals in ein langes
deutliches Endsegment mit parallelen Rändern und sekundäre
Seitensegmente mit spitzen Zähnen aufgespalten ist; die primären
Seitensegmente zweilappig, die dem l'I'Üttelsegment anliegenden
Lappen langgestielt und von gleichem Aussehen wie diese. Mittlere
Blätter stark aufgeteilt, mit gestieltem ~üttelsegment und gestielten,
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abermals geteilten Lappen der Seitensegmente; die Bezahnung dieser
Blätter grob und ganz unregelmässig. Durch die starke Aufspaltung
überdecken die verschiedenen Teile dieser mittleren Blätter einander.
Abschnitte der Stengelblätter auffallend lang, lineal, oft recht
schnell gegen die Blattspit~erschmälert; die untersten Stengelblätter oft langgestielt und mit schräg abstehenden hakenförmigen
± grossen Zähnen.
Die breiten niedrigen Blüten a_uffällig, trotzdem die Honigblätter
nie voll ausgebildet sind; die breiten stumpfen Kelchblätter auffallend
hell, von gelbgrünlicher Farbe, oft mit etwas bräunlichem-rötlichem
Endteil. Die zahlreichen langen Staubblätter erreichen gerade noch
das Fruchtblattköpfchen. Der etwas ausgezogene Fruchtboden ganz
kahl mit nur wenig hervortretenden Gynophoren.
Auf nährstoffreichem Boden in einem Bruchwald, der teilweise in
einem Ruderatplatz umgewandelt ist.
S a von i a aus t r a I i s . Laurilsala : Bruchwald am Saima-Kanal, nicht
weit von der Mälkiä-Schleuse, 12. 6. 1964, Lars Fagerström (Holotypus) .

R. auncomus L. ssp. (ap.) latiangulus Fagerström, n. ssp.
Planta mediocriter alta, canoviridis. Caulis erectus, ramosus ramis angulo
sat angusto abeuntibus, nodis et parte infima caulis saepe violaceus.
Folia rosularia exteriora reniformia sinu basali aperto, trilobata - tripartita lobis basin versus angustatis, subtus saepe ± violacea. Segmentum medium
plerumque marginibus parallelis et dentibus apicalibus nonnullis (3- 6) obtusis
instructum, a segmentis lateralibus tantum paulum lobatis saepe valde remotum. Folia rosularia seniora admodum tripartita, segmento medio saepe basin
versus angustato, Ionge petiolato, in parte apicali dentibus duobus robustis
acutis, denuo dente unico parvo saepe munitis et segmentis lateralibus incisis
dentibus Iongis acutis. Folia media p artim admodum profunde divisa sinu
basali aperto, partim tantum leviter triloba ta, segmento medio mediocriter
longo, saepe angusto, ± lineari, dente apicali robusto triangulari acutoque et
insuper dente unico vel dentibus duobus minoribus munito; segmentum medium
a segmentis lateralibus tantum leviter incisis, dentibus ± robustis acutis
munitis saepe valde remotum. Folia aesti valia plerumque rotunda ta, vulgo
tantum leviter incisa dentibus robustis creniformibus et insuper dentibus minoribus acutis inter majores; segmentum medium dente apicali longo acuto, denuo
in parte basali dente unico etian:i acuto (interdum dentibus duobus) munito.
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Laciniae foliorum caulinorum plerumque obtusae longae lineares integraeque, raro tarnen in parte apicali laciniarum solitariarum deute unico brevi
munitae (raro dentibus duobus). Folia caulina infima saepe Ionge petiolata,
laciniis divisis, etiam dentibus nonnullis munitis.
Petala florum laete flava, plerumque imperfecti. Stamina saepe pauca,
brevia, capitulum pistillorum non aequantia. Capitulum carpellorum majusculum, carpella etiam majuscnla, rostrum carpellorum breve, tantum paulum
arcnatum. Torus vulgo glaber, r aro parcissime pilosus. Gynophorae longae,
augustatae.

Mittelgross, von graugrüner Farbe. Stenge! aufrecht und reich
spitzwinklig verzweigt, unten und an den Knoten oft violett angelaufen.
Äussere grundständige Blätter nierenförmig und mit offener
Basalbucht, dreiteilig bis dreilappig mit basalwärts verjüngten
Lappen, unten oft ± stark violett gefärbt. Mittelsegment oft mit
parallelen Rändern und mit 3--6 stumpfen Endzähnen. Winkel
zwischen dem Mittelsegment und den nur wenig geteilten Seitensegmenten auffallend offen (daher der ame latiangulus!). Die älteren
grundständigen Blätter deutlich dreiteilig mit oft abstehendem,
gestieltem, schmalbasigem Mittelsegment, das in seinem oberen Teil
zwei grosse spitze Zähne trägt, die oft noch einen Seitenzahn tragen ;
Seitensegmente tief geteilt mit langen spitzen Zähnen. Mittlere Blätter
teils stark und tief geteilt (das gestielte ?llittelsegment sowie die
innersten Lappen der Seitensegmente beinahe parallel, lineal und mit
nur wenigen stumpfen Zähnen), mit offener Basalbucht, teils- und
besonders charakteristisch - seicht dreiteilig mit grossem Winkel
zwischen dem mittellangen, oft schmalen, ± linealen Mittelsegment,
das mit einem grossen spitzen triangulären Endzahn und darunter
liegenden 1- 2 kleineren Zähnen versehen ist, und den Seitensegmenten mit nur schwacher, seichter Teilung und ± groben spitzen
Zähnen. Sommerblätter meistens rundlich und oft nur ganz wenig und
seicht geteilt, mit groben abgerundeten und }Wischenliegenden kleineren spitzen Zähnen; das eigentliche Mittelsegment endet mit einem
langen spitzen Zahn, der am Grunde einen (bisweilen zwei) ebenfalls
spitzen Zahn trägt.
Abschnitte der Stengelblätter meistens stumpf, lang, lineal und
ganzrandig, an vereinzelten Stengelblättern jedoch zuweilen ein (sei-
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ten zwei) Zähnchen in der Nähe des Blattendes; die niedrigsten Stengelblätt er oft langgestielt, einfach verästelt und mit etwas mehr
Zähnen versehen.
Blüten meistens nur mit vereinzelten Honigblättern von hellgelber
Farbe und oft mit nur wenigen kurzen Staubblättern, die die Spitze
des Fruchtblattköpfchens nicht erreichen. Fruchtköpfchen gross; die
grossen Karpellen mit einem kurzen, oft nur wenig gebogenen Schnabel. Fruchtboden oft ganz kahl, kann aber auch sehr spärlich
behaart sein. Gynophoren lang und schmal.
Lokal reichlich auf offenen Feldern, gedeiht aber auch rn hainartigen Wäldern.
Kare I i a aus t r a I i s. Vehkalahti : Pyhältö, Taipale, an mehreren
einander genäherten Lokalen in der Nähe des Bächleins Taipaleenjoki, 195 3,
1959, 1960 und 196t., Lars Fagerström (Holotypus 9. 6. 1959 auf einem Feld
eingesammelt) .

R. auncomus L. ssp. (ap .) regularis Fagerström, n. ssp.
Planta mediocriter alta - alta, habitu admodum regulari , foliis obscure
viridibus. Caulis erectus, robustus, tantum infima parte paulum purpureov iolaceus, ramis juvenissimis magis coloratus. Angulus inter ramos saepe sat
angustus. Rami infimi paene prope basin caulis.
Folia rosularia exteriora subtus saepe violacea, reniformia, trilobata, sinu
basali admodum aperto; segmentum medium dente apicali triangulari brevi et
insuper utrimque dentibus basalibus rotunda tis duobus munitum; segmenta
lateralia lobata lobis latis rotundatis. Folia interiora seniora plerumque magis
divisa, sinu basali apertiore. Plantae solitariae caulibus lateralibus munitae
saepe habent folia sinu basali admodum aperto, segmentis eximie angustis
edentibus et segmento medio saepe lanceolato, ± Ionge petiolato.
Ssp. regularis foliisrosularibus ssp. acrifolio Kannf. & H.Sm. admodum similis.
Folia aestivalia fere orbicularia, foliis rosularibus interioribus similia, sed
tarnen majora; segmentum medium bifidum vel obcordatum dente apicali
triangulari majusculo, utrimque insuper dente acuto unico vel dentibus duobus
munitum; etiam lobi laterales proximi saepe dentibus paene similibus muniti.
Laciniae foliorum caulinorum mediocriter longae, lineares, plerumque
integrae, raro dentibus admodum pan;s.
Flores magnae (usque ad 2,5 cm diametro) petalis bene evolutis, latis,
rotundatis, luteis. Stamina numerosa , brevia, r aro apicem capituli pistillorum
commode attingentia. Torus sat longus, angustus, mediocriter pilosus, gynophoris brevibus.
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l\Iittelgrosse bis grosse Pflanze von auffallend regelmässigem Bau
(daher der Name regularis!) und mit dunkelgrünen Blättern. Stengel
aufrecht, kräftig, am Grunde nur wenig violett angelaufen, an den
jüngsten Astabschnitten etwas mehr. Winkel zwischen den Ästen
gewöhnlich relativ klein. Die Verzweigung der Stenge! beginnt zuweilen schon recht unten . Tritt auffallend später in Blüte als die anderen
Subspezies der Gegend.
Die äusseren, unten oft violett gefärbten grundständigen Blätter
nierenförmig im Umriss mit recht offener Basalbucht, dreiteilig;
das Mittelsegment endet mit einem flach dreieckigen Endzahn, an
dessen beiden Seiten an der Basis zwei abgerundete Zähnchen stehen;
Seitensegmente rundlich breitlappig, die dem ~Iittelsegment am nächsten stehenden Lappen wie dieses bezahnt. Die älteren inneren Blätter
öfters tiefer geteilt mit offenerer Basalbucht. Bei Individuen mit
Seitenstengeln folgen oft Blätter, deren Basalbucht sehr offen ist
und bei denen die verschiedenen Segmente sehr schmal und ungezähnt
sind, das Mittelsegment oft lanzettlich und ± langgestielt.
Hinsichtlich der grundständigen Blätter ähnelt ssp. regularis sehr
ssp. acrifolius annf. & H . Sm. (]ULIN 1963, S. 2-5); im übrigen
zeigen aber die beiden Subspezies grosse Unterschiede.
Sommerblätter im Umriss ± rund, ähneln stark den inneren
grundständigen Blättern, sind aber grösser; besonders charakteristisch
ist das urnen- oder becherförmige Iittelsegment mit dem grossen
gleichseitig-triangulären Endzahn und den darunter liegenden 1-2
spitzen Zähnen an jeder Seite; auch die dem Mittelsegment am
nächsten stehenden Seitenlappen zeigen oft dieselbe Bezahnung.
Abschnitte der Stengelblätter mittellang, lineal, ganzrandig, nur
selten mit ganz kleinen Zähnen.
Die bis 2,5 cm grossen Blüten schön ausgebildet mit vollzählig
entwickelten breiten rundlichen Honigblättern von klargelber Farbe.
Die zahlreichen Staubblätter recht kurz, selten die Spitze des Fruchtblattköpfchens erreichend. Fruchtboden ziemlich lang und schmal,
mässig behaart. Gynophoren kurz und wenig hervortretend.
Wurde in grosser l\Ienge auf einer Strandwiese angetroffen.
K a r e I i a aus t r a I i s. M iehi kkälä : Lappj ärvi , am Südufer des Sees
1\fatalajärvi, 10. 6. 1962, Lars Fagerströ m ( H oloty pttS) .
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R. auricomus L. ssp. (ap.) subtectus Fagerström, n. ssp.
Planta mediocriter alta, valde robusta; caules ± arcuati, p r aesertim in
parte infima. R ami usque ad partem basalem caulium.
Folia obscure viridia. Folia rosularia, praesertim exterior a, admodum orbicularia, profunde et la te trip artita, dentibus rotundatis creniformibus, segmento
medio non longiore quam lato et segmentis lateralibus leviter bilobatis, sinu
basali admodum parvo, a lobis lateralibus fere subtecto; anguli inter segmentum
medium et segmenta lateralia etiam admodum angusti. Folia rosularia media
sinu basali latiore atque angulis latioribus inter segmentum medium dente
apicali trian gulari et dentibus lateralibus minoribus inaequalibus muniturn
a tque segmenta lateralia dentibus robustis cuneatis obtusiusculisque munita.
Folium caulinum infimum interdum petiolulatum, p rofunde tripartitum,
sinibus ± apertis inter segmentum medium longum angustum et segment a
lateralia acuta bifida. Laciniae foliorum caulinorum breves, latae, plerumque
obtusiusculae, integrae, tantum raro irregulariter dentatae.
Sepala obscure viridia, r aro in apice le\dter purpurascentia. Flores usque
ad 25 mm diametro, petalis luteis, bene evolutis. Stamina numerosa, colore
petalis similia, admodum brevia, capitulum pistillorum non aequanti a. Torus
oblongus, glaber vel parcissime pilosus, gynophoris brevibus.
Ssp. obtusulo Markl. affinis.

Mit ssp. obtusulus (Markl. ) M:arkP verwandt, zeigt aber in so
vielen Beziehungen abweichende Züge, dass eine Unterbringung bei
dieser Sippe nicht möglich ist. So!che abweichenden Züge sind z.B.
die bei ssp. subtectus dunkelgrüne Blattfarbe, die enge Basalbucht
der grundständigen Blätter, die stets voll entwickelten Blüten von
klargelber Farbe und der ganz kahle oder nur spärlich behaarte
Fruchtboden.
Mitteigross und recht grob, die etwas bogigen Stenge! steigen von
deutlich bogigem Grund auf. Die Verzweigung setzt oft schon ganz
nahe der Stengelbasis ein, so dass die Pflanze im ganzen breit ausladend erscheint.
Alle Blätter charakteristisch dunkelgrün. Die grundständigen
Blätter, besonders die äusseren, recht kreisrund, tief unf breit drei1 Basionym: Rammcucus obtusulus Mark!. 1940 in Memoranda Soc. Fauna
Fl. Fenn. 16, p . 49. Die Sippe ist als nterart erwähnt be.i 1t!ARKLUND 1954, S.
13; R ousr 1956, S. 8 und ÜLOFSSON 1961, S. 25. Die von den Nomenklaturregeln geforderte rein technische Neukombination fand jedoch bisher nicht statt.
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teilig mit niedrigen abgestumpften Zähnen; Mittelsegment ebenso
breit wie lang, Seitensegmente seicht zweilappig, Basalbucht sehr
klein, die Basallappen decken fast ausnahmslos einander (daher der
Name subtectus!); auch die Buchten zwischen Mittelsegment und
Seitensegmenten sehr eng. Die mittleren Blätter mit weiterer Basalbucht und breiteren Buchten zwischen dem Mittelsegment (dieses
mit hervorragendem dreieckigem E ndzahn und kleinen unregelmässigen Seitenzähnen) und den mit kräftigen, etwas abgestumpften keilförrnigen Zähnen versehenen Seitensegmenten.
Unterstes Stengelblatt bisweilen gestielt und tief dreilappig mit
grossenBuchten zwischen dem langen schmalen Endsegment und den
spitzen zweilappigen Seitensegmenten. Abschnitte der Stengelblätter
kurz, breit, öfters stumpflieh und ganzrandig, nur selten unregelmässige Zähne auf der einen oder auf beiden Seiten der untereren Stengelblätter.
Blütenknospen von den breiten dunkelgrünen, nur ausnahmsweise
im Spitzenteil hell purpurfarbeneu Kelchblättern bedeckt. Die bis
2,5 cm grossen Blüten voll entwickelt mit klargelben Honigblättern.
Die zahlreichen Staubblätter recht kurz, von derselben Farbe wie die
H onigblätter , die Spitze des Fruchtblattköpfchens nicht erreichend.
Der langgestreckte Fruchtboden ganz kahl oder nur spärlich behaart.
Gynophoren nur wenig hervortretend.
Ein Hainbewohner.
Kare 1 i a aus t r a 1 i s. Virolahti (schwed. Yederlaks): Ravijoki, im
Hain a n der Uferböschung des Flüsschens Ravijoki beim Wasserfall, 10. 6.
19 64, Lars Fagerström (Holotypus).

Zitierte Literatur
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MARKLUND, GUNNAR 1940 : Einige Sippen der Ranunculus auricomus-G ruppe.
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MARKLUND, GUNNAR 1961: Der Ranunculus auricomus -Komplex in Finnland.
I. Diagnosen und Fundortslisten einiger Sippen des R. auricom us
L. coll. (s.str.). - Flora Fennica 3. S. 1-128, 94 Tafeln. HelsinkiHelsingfors.
Or.oFSSON, PAUL 1 961 : Ranunculus auricomus-gruppen i Värdö (A land). Acta Soc. F. PI. Fenn. 76:3 . S . 1-37, 28 Karten. Helsinki-Helsingfors.
Rousr, ARNE 1956: Cytotaxonomy and reproduction in the apomictic Ranunculus anricomus group.- Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 29:2. S . 1-64. H elsinki.
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Abb . I. R . aurico mu s ssp. ap iwla tu s n. ssp. - Sa . \ 'a lkeala , Uttis ( = U tti ),
hainarti ger Bruchwa ld eini ge hunde rt :llete r S \'On der E isenba hnstation Ut ti ,
2\. 6. 196'•. J,a r Fagerst röm.
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Abb. 2. R. auricomus s p. crassitnwcus n.
p. a. Lauritsala, Bruchwald
a m Saim a- K a n a l, nic ht weit yon der ~l ä lkiä-Schleuse, 12. 6. 1964,
Lars Fagerström.
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K a. \"e hk a la hti , Pyh i:i ltö,
Abb . :1. /? . a1tricomu s ssp. /at ia11gu/u s n . ssp. a u f e in e m F eld in de r ::\ i:i h e des Bächleins Taipa leenj ok i, 9. 6. I \159,
La rs Fagerström.
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t..

R. auricom us ssp. regularis n . ssp . - K a. :.\Iiehikk ä lä, L a ppjän·i,
am Südufe r d es Sees :.\! a t a la jä n·i , I 0. 6. 196 2, L a rs P age rs tröm .
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Abb . 5. R. auricomus ssp. subtrctus n . ssp.- K a. \"irolahti, Ra,·ij o ki , im Hain
a n der t:ferböschun g des Flüsschen s Ra,·ij o ki beim \\"asse rfa ll , I 0. 6. 196', ,
La rs Fagerst röm.
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Vier neue Hieracium-Arten aus Ostfennoskandien
LARS FAGERSTRÖ:Il

.:\Ieine Hieracium-Studien v.-urden im Jahre 1935 eingeleitet, und
m den vergangenen 30 Jahren ist ein bedeutendes Material dieser
Pflanzengruppe in verschiedenen Teilen Fennoskandiens von mir
gesammelt worden, das jedoch erst in neuester Zeit eingehender
bearbeitet werden konnte . Meinen verehrten Lehrer im Studium der
Hierazien, Herrn Professor Dr. AIXAR PAL~GREX, der im Jahre 1960
aus unserer Mitte schied, erreicht mein tief empfundener Dank leider
nicht mehr.
Nachstehend werden drei ,-on mir schon vor mehreren Jahren
unterschiedene neue Hieracium-Arten beschrieben. Dazu habe ich
Hieracium Klingstedtii mitgenommen , das von Professor Palmgren
unterschieden und benannt, leider aber nie beschrieben wurde.
Die Holotypen der hier beschriebenen Arten, sowie mein Hieracium-.:\Iaterial im ganzen, befinden sich in den Sammlungen des Botanischen l\Iuseums in Helsingfors.
Die lateinischen Diagnosen wurden ,-om Kustos, Dr.phil. lLMARI
HIITONE~ verfasst, und Herr HERBERT EDELli'ti'l~ überprüfte das
.:\Ianuskript sprachlich. Ihnen beiden bin ich zu grossem Dank verpflichtet.
Sämtliche Abbildungen - \'On Herrn S. HoLMSTRÖM genommen
- sind in gut 1 / 3 natürlicher Grö e ..-\bkürzungen: Ab = Regio
aboensis,
= Nylandia und Kol = Karelia olonetsensis.
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Hieracium apicifolium Fagerström, n .sp .
Caulis 60-/0 cm al tus, robustus, 2-~-folius, ad basin violaceus, spa rse
pilis solitariis longis, albis, sub anthela pilis stellatis.
Folia supra ad modum obscure dridia, tantum pilis solitariis, subtus canoviridia pilis numerosis longis, pallidis' non stellatis. Folia rosularia multa, breviter petiolulata, folia exteri ora late o\·al ia, dentibus multis fere regu la riter
adequalibus acutisque munita, folia interior admodum anguste lanceolata,
clentibus sparsioribus aequalibus patentibus ye! obl ique porrigentibus instructa;
tamen pars apicalis foliorum elongate triangularis dentibus carens Yel dentibus
minimis munita. Folia caulina b reYiter petiolulala (so! um infima clecurrentia)'
elongate lanceolata, dentibus oblique porrigentibus robustis , irregulariaus
in aequilongis acuti sque instructa (so! um apex foliorum subito angustatu.,
sat brevis, dentibus carens).
Anthela elongata, superne admodum dh·aricata. Pedicelli dense floccosi
sub involucris, etiam sparse glandulis p:mcis par\"is nigris atque pilis perpaucis
brevibus muniti. Acladium breYe, solum 15 mm altum. Im·olucra 8- 10 mm
alta, basi rotuncl a t a - truncata, aclmodum pallida, ad basin tantum parce
floccosa. Squamae exteriores inYolucrorum latae obtusae, interiores margiue
latiore, pallicle dridi et parte apicali elongata, foliiformi , rotundate obtusa,
admodnm dense pilis med iocriter longis, obscuris atque glandulis solitari is
brevibus, gracilibus ni grisque munitae . Ca!athia cliam. raro usque ad 30 mm, ligulae flavae. Styli sor,lide fuscoila\·escentes.

Stengel 60-70 cm hoch, kräftig, Z"l\"el- bis Yierblättrig, unten
violett gefärbt, spärlich mit langen "IYelssen Haaren, unter dem
Körbchenstand sternhaarig.
Blätter oberseits recht rein dunkelgrün, mit nur vereinzelten
Haaren . unterseits graugrün, reichlich mit langen hellen Haaren und
ohne Sternhaare. Blattro ette reichblättrig, Blätter kurz gestielt,
die äussersten breit-0\·al mit regelmässiger, reicher, scharfer Bezahnung, die inneren recht schmallanzettlich, mit lichter ge teUten . aber
unter sich gleichartigen, geradezu abstehenden bis schräg aufwärts
gerichteten Zähnen; der kurzen dreieckig ausgezogenen Endpartie
fehlen die Zähne ganz oder sie sind nur schwach ausgebildet. tengelblätter kurz gestielt (die unteren herablaufend), lanzettlich ausgezogen, mit kräftigen, schräg gegen das Blattende gerichteten unregelmässig geformten und ungleich langen spitzen Zähnen; nur das auffaJiend schnell sich ,-erschmälernde, recht kurze Blattende ohn~
Zälme.
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Blütenkörbchenstand lang (die körbchentragenden Äste beginnen
schon auf der mittleren Höhe des Stengels) und oben recht ausgebreitet. Körbchenstiele unter den Körbchen reichlich filzig behaart und
mit vereinzelten sehr licht stehenden recht kleinen schwarzen Drüsenhaaren und einzelnen aufrechten Haaren. Blütenkörbchen 810 mm hoch mit abgerundeter (bis querer) Basis, recht hell, am
Grunde nur spärlich befilzt. Äussere Hüllkelchblätter breit und
stumpfspitzig, die inneren mit breitem, hellgrünem Randteil, zu
einem abgerundeten stumpfen Blattende etwas ausgezogen, recht
reichlich mit mittellangen recht dunklen Haaren und mit nur einzelnen kurzen grazilen schwarzen Drüsenhaaren. Blüten klargelb, Infloreszenzen nur selten bis 30 mm breit. Narbe unrein braungelb.
H. apicifolium gehört zum nachstehend (S. 5) zu besprechenden
Komplex Hieracium coniops - H. umbricola und schliesst sich am
nächsten an H. coniops (NORRLIN 1889, S. 150) an, so wie NoRRLIN
1906 (S. 714) diese Art auffasste. Von H. coniops unterscheidet sich
H. apicifolium vor allem in folgenden Beziehungen: Die allgemeine
Konfiguration ist eine andere (das beruht vor allem auf den tief
unten ausgehenden Blütenkörbchenästen und den recht zahlreichen
Rosettenblättern), die Form und Bezahnung der Blätter ist eine
andere, der körbchentragende Abschnitt der Pflanze ist länger und
oben breiter, die Blütenkörbchen und die Hüllblätter sind dunkler,
weniger filzig behaart, aber reichlich mit andersartigen Haaren.
Zur Zeit nur aus K a r e I i a o Ion e t s e n s i s (Karelische ASSR)
bekannt: \"ieljärvi , am \Vegrand zwischen den Dörfern Kinnermä und Kinalahti , 3. 7 . 1 94~. Lars Fagerström (H oloty pus) .

H. Klingstedtii Palmgren et Fagerström, n.sp.
Caulis 30-55 cm altus, plerumque robustus, ·t-folius (raro 2-folius), r aro
ramosus, taoturn in parte b asali caulium et foliorum caulinorum sat dense pilis
longis.
Folia basalia Ionge petiolata, ca nescenti\•iridia, parce pilosa (tantum in
ruargine foliorum pilis Iongis albisque), folia exteriora ± ovata, interiora late
lanceolata- fere ovata, ad basin paulum serrata et in apice elongate triangulari
(raro paene rotundato) dentibu s solitariis minimis munita; p etioli ± violacei.
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Folium caulinum superins decurrens, plerumque minutum, dentibus paucis,
sed robustis instructum, inferius ± breviter petiolulatum, dentibus robustioribus muniturn quam apud folia basalia.
Anthela angusta, sparsa, 2-4-cephala (raro patens cephalis pluribus).
Pedicelli dense floccosi pilis stellatis, parce glandulis paucis, admodum brevibus, nigris atque densius pilis longioribus simplicibus cum apice albo. Involucra admodum lata, basi rotundata, dense tomentosa, c. 10 mm alta, sat
obscura. Squamae exteriores breves, obtusae obscuraeque, sed interiores elongate
acutae, viridimarginatae cum stria mecliali obscurius Yiridi, ad marginem
± floccosae glandulis paucis nigris atque pilis Jongioribus pluribus cum apice
albo. Calathia majuscula (diam. usque ad 40 mm), patentia, ligulis dilute flavescentibus. Styli sordide fuscocanescente~.

Stenge! recht kräftig, 30-55 cm hoch, 1 (-2)blättrig, gewöhnlich nur mit vereinzelten Blütenkörbchen, nur unten und am Grunde
der Stengelblätter mit etwas reichlicheren langen Haaren, nur selten
verzweigt.
Rosettenblätter graugrün, spärlich behaart, ausser am Rande,
wo lange weisse Haare vorkommen, langgestielt (Stiel oft ebenso
lang wie die Scheibe), die äusseren oft ± rund , die inneren breit lanzettlich und auf der Mitte am breitesten, am Grunde schwach gesägt, das Blattende ausgezogen dreieckig (selten etwas abgerundet),
mit vereinzelten nur ganz kleinen Zähnen, die Blattstiele (wenigstens
am Grunde) ± violett gefärbt. Das untere Stengelblatt gestielt und
mit kräftigeren Zähnen als die Rosettenblätter, das obere herablaufend, zumeist klein, aber mit einigen kräftigeren Zähnen.
Blütenkörbchenstand schmal mit wenigen (4, manchmal nur 2)seltener ausgebreitet mit zahlreicheren - Körbchen. Körbchenstiele
mit reichlichem Sternhaarfilz, vereinzelten recht kurzen schwarzen
Drüsenhaaren und etwas zahlreicheren Haaren mit langem spitzem
Ende. Die recht breiten Körbchen am Grunde abgerundet, mit reichlichem Filz, 10 mm hoch, recht dunkel. Äussere Hüllblätter kurz und
stumpf, dunkel, die inneren lang zugespitzt mit dunkler grünem
Mittelteil und hellgrünen Randteilen; alle Hüllblätter am Rande
± filzig, dazu einzelne schwarze Drüsenhaare und etwas reichlicher
Haare mit langem, weissem Ende. Infloreszenzen gross (bis 40 rum
im Durchmesser), ausgebreitet. Blüten recht hellgelb, arbe unrein
braungrau.
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H. Klingstedtii wurde schon 1944 von Ar.VAR PALMGREN als besondere Art unterschieden, zuerst 1950 H. subumbricola, später im
gleichen Jahre H. Klingstedtii benannt (beide omina nuda). Leider
hat aber Palmgren keine Diagnose beigegeben und auch sonst keine
Vermerke auf den Herbarbogen gemacht. Es ist darum heute, 4 Jahre
nach dem Tode Prof. Palmgrens, schwierig festzustellen, wohin in
das System der Hierazien er die neue Art stellen wollte. Der ursprünglich von ihm gebrauchte Name H . subumbricola deutet indessen darauf hin, dass Palmgren seine neue Art mit H. umbricola Saelan
ex Norrlin 1889, p. 150 (bei J. P. NoRRLI~ 1906 als H. coniops
*umbricola erwähnt) nahe verwandt fand. Es scheint mir ganz offenbar, dass H. Klingstedtii dem Komplex H. coniops - H . umbricola
angehört. Zu diesem Komplex gehören jedoch (wie schon NORRLIN
1906, S. 714-715 gefunden hat) mehrere Taxa von verschiedenem
systematischen Wert. Der ga=e Komplex ist noch nicht erschöpfend
studiert; H . Klingstedtii scheint jedoch eine scharf von den anderen
Taxa abgegrenzte Art zu sein.
Von gewissem Interesse ist, dass das älteste l\Iaterial von H. Klingstedtii, von C. E. BOLDT am 11. Juli 1919 in Nylandia, Kirchsp. Borgä
(= Porvoo), Emsalö, Varlax, Edesvik eingesammelt, von Dr. HARALD
LINDBERG als H. galbanum Dahlst. bestimmt wurde; dieselbe Auffassung hatte auch Dr. H uGo DAHLSTEDT im Jahre 1931. Die Fehlbestimmung ist leicht zu verstehen, wenn man berücksichtigt, dass
die von BoLDT eingesammelten Herbarproben etwas grosswüchsiger
sind als das später eingesammelte Material und dass die Farbe der
Blätter etwas abweichend ist. H. Klingstedtii kann jedoch nicht mit
H. galbanum näher verwandt sein und unterscheidet sich von diesem
z.B. durch die kleineren Blütenkörbchen, die unrein braungraue
Narbe, die ungleich geformten Blätter mit nur wenig auffallender
Bezahnung und weniger bleichgrauer Farbe.
Zu Ehren Professor Dr, F. W. KuxGSTEDTS (1881-1964), der
ein reichliches Material von dieser Art gesammelt hatte, benannt.
Das zur Zeit vorhandene ;\faterial spricht dafür, dass H. Klingstedtii eine
südfin ni sche Küstenart ist. Die Pflanze ist \"On folgenden Fundorten bekannt,
alle in N y I a n d i a :
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Kirchsp. Sibbo: )[artensby, in der Gegend \'On Domars, lichter Fichtenwald,
12.7. 1948, \eg. Elis F. af Hällström.
Stadt Borgä: Borg backen, 13.; . 19 '•9, leg. F. \\' . Klingsted t.
Kirchsp . Borgä: Tirmo, im \\'alde, :!6.6.1942 , leg. Ärla Backmau; Emsalö,
\ 'arla...._ , EdesYik, II. /. 1919, leg. C. E. Boldt; Herrskärs Ormskär, Hain , ; ./. 19 '11,
leg. Ärla Backman.
Kirchsp. Pernä: Tjuvö, schattiger \\'ald , ~.8.19 '•2, leg. F. \\'. Klingst ed t;
H ardom, Nerbackan, gegen den Weg abfallender Osabhang, 8./. 1949 , leg.
F. \ V. Klingstedt (Holotypus) ; Hardom, ::\erbackan, W aldabhang \\' vom
\\'ege, recht reichlieber Bestand, 28.6.19'•9, leg. F. \V. Klingstedt ; Harclom,
am Wege n ach Liljendal (zus. mit H. ga/banum), 6. 7.1 %9, leg. F. \\'.Klingstedt; Hardom, am \Vege nach Lappträsk, Waldböschung am Ose, 18. 7. 191, '•.
leg. F. \V. Klingstedt; Hardom, am Wege auf der Bösc.hllllg des t Djupängsma lmem, 23. i. 1942, leg. F. \V. Klingsteclt.
Kirchsp. Strömfors: \'ahterpää, Kungshamn , Felsspalt, 3. 7. 1949, leg.
L. Fagerström.

H . Kotilainenii Fagerström, n.sp .
Caulis 35-I,Q cm a ltus, robustus, 2- vel 3-folius, usque ad anthelam ± violaceus, infra frequenter pilis Iongis albis, in parte superiore crebre floccosus et
glancl ulosus glanclulis nigris numerosis.
Folia admodum violacea, superne pure viridia et paulum pilosa, subtus
leviter coerulescentiviridia, dense pilis mediocriter longis, albis; petioli pilis
longioribus mlllliti. Folia basalia exte.r iora Ionge petiolata, subrotundat a rotundate ovalia - fere spathulata basi admodum angusta et apice rotlllldato,
regulariter serrata dentibus brevibus, sed latis, obtusis; folia interior a elongate
lanceolata apice evidenter triangulari atque dentibus robustis , irregularibus
inaequilongisque munita; petioli interdum dentibus solitariis extra laminam
propriam. Folia caulina praeter folium summum e\·identer petiola ta et foliis
basalibus interioribus similia, sed breviora et angustiora dentibus longioribus
et argutioribus atque apice evidenter constricto, ± lineari.
Anthela brevis et lata; pedicelli dense floccosi , insuper glandulis admod um
clensis gracilibus nigrisque et pilis tantum paucis muniti. Involucra 9- 11 mm
alta, angustata basi turbinata , obscura, subnigra et parce floccosa. quamae
angustae, satis breves apice rotlllldato, dilute virides, pilis densis Iongis atque
gland ulis sparsioribus, ± gracilibus nigrisque instructae. Calathia satis parva
(solum c. 20 mm diametro). Styli admodum pallidi.

Stengel 35-40 cm hoch, grob, zwei·· bis dreiblättrig, bis hinauf
zum Körbchenstand ± violett gefärbt, unten reichlich lange weisse
Haare, in den oberen Teilen des tengels reichlich Sternhaare und
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auffallend reichlich schwarze Drüsenhaare, die tief unter den Körbchenstielen auftreten.
Alle Blätter stark anthozyangefärbt, oberseits rein grün und
schwach haarig, unten schwach blaugrün mit reichlich mittellangen
weissen Haaren, die Blattstiele stark langhaarig. Äussere Rosettenblätter langgestielt, fast rund bis abgerundet oval bis etwas spatenförmig mit recht schmalem Grunde und abgerundetem Ende, schön
regelmässig sägezähnig (Zähne recht kurz, aber breit und ± stumpf).
Innere Rosettenblätter ausgezogen lanzettlich mit kräftigen und
unregelmässigen Zähnen von verschiedener Länge und mit deutlich
dreieckiger Spitze; Blattstiel zuweilen mit vereinzelten Zähnen unter
der eigentlichen Blattscheibe. Stengelblätter deutlich gestielt (mit
Ausnahme des obersten, gewöhnlich schlecht entwickelten und sehr
schmalen Blattes), von demselben Bau wie die inneren Rosettenblätter, aber kürzer und schmäler, weshalb die aus längeren und
spitzeren Zähnen bestehende unregelmässige Zahnung stärker auffällt; das Blattende deutlich abgeschnürt und ± lineal.
Blütenkörbchenstand niedrig, aber breit, die Körbchenstiele mit
dichtem Sternhaarfell und besonders dicht gestellten grazilen schwarzen Drüsenhaaren, gewöhnliche Haare jedoch nur spärlich. Blütenkörbchen 9-11 rnm hoch, schmal, mit schnurrenförmigem Grunde,
dunkel, beinahe schwarz, mit spärlichem Sternbaarfell. Die Hüllblätter schmal, recht kurz, am Ende abgerundet, recht hellgrün mit
reichlich langen Haaren und etwas spärlicheren grazilen schwarzen
Drüsenhaaren als an den Körbchenstielen. Blüten klargelb, Infloreszenzen recht klein (nur 20 mm im Durchmesser), Narbe recht hell.
Hieracium Kotilainenii gehört zur Vulgata-Gruppe )>H. murorum
Fr.>> (nach NüRRLIN 1906, S. 686) und zur Gruppe Silvatica (z.B. nach
Lm 194.4, S. 564) und ist am nächsten mit H. caesitium (Norrl.)
1 orrJ.l verwandt. Die bedeutenden Unterschiede in der Blattform
und der Bekleidung der Hüllbl ätter, um nur diese zu nennen, sprechen indessen nicht für eine ganz nahe Verwandtschaft.
Nach Professor, Dr.phil. ~1AUNO } . KOTILAINEN (1895-1962)
benannt.
Re g i o ab o e n s i s. Loh ja ( = Lojo), )[aksjoki, der Berg Nr. 59: 15,
22 .6.19 59, Mauno J. Kotilainen (H oloty pus) .
1

1906, S. 70 2 (= H. prolixum • caesitiu m Korrl . 1889 , p . 150).
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H. serratodentatum Fagerström, n.sp.
Caulis 40-50 cm altus, r aro ramosus, 2- vel 3-folius, ad basin violaceus,
in parte superiore violacei-maculatus, parce pilis albis longisque muilltus, leviter floccos us, infra anthelam tomentosus.
Folia pure viridia, superne fuscescentiviridia, parce floccosa, inferne canescentia, pilis albis Iongis paucisque munita, tantum in nervis densius pilosa. Folia
basalia exteriora Ionge petiolata, spathulata- anguste ovalia, tantum paulum
dentata, saepe satis violacea; folia inferiora brevius petiolata, late lanceolata
apice triangulari elongato, leviter denticulato atque basi angustata dentibus
pancis, sed evidentibus instructa; insuper margo partis medialis foliorum dentibus perpaucis (2 vel 3), robustioribus mnilltus. Folia caulina breviter petiolulata, apicem et basin versus admodum angustata, margine anguste violaceo,
usqne ad mucronem apicalem dentibus numerosis Iongis subulatisque munito.
Anthela ± longa, angusta, numero calathiorum variante. Pedicelli tomentosi, insuper sparse pilis Iongis cum apice albo et glandulis gracilibus bre,·ibus
cum capitulo flavo muniti. Involucra 10-11 mm alta, basi rotundata, admodum
obscura, ad basin et squamas dense floccosa; squamae basi lata, sed apice
elongato. paulum rotund ato;"squamae exteriores breviores obscuraeque, interiores margine evidenter pallidiore; pili squamarum numerosi , mediocriter
longi cum apice albo, sed glandulae sparsiores, breves gracilesque cum capitulo
flavo. Ligulae admodum dilute flavescentes , saepe pro parte non excrescentes.
Styli sordide fusci (non fla,-i neque illgri).

Stenge! 40-50 cm hoch, kräftig, nur selten verzweigt, zwei- bis
dreiblättrig, unten violett gefärbt, weiter oben mit ebensolchen
Flecken, schwach sternhaarig mit spärlich eingestreuten langen weissen Haaren, unter den Blütenkörbchen filzig behaart.
Blätter rein grün, oberseits etwas bräunlich grün, unten grau;
auf der Unterseite spärlich lange weisse Haare, nur an den erven
reichlicher; auf der Oberseite ternhaare spärlich. Äussere Rosettenblätter langgestielt (die Scheibe ebenso lang wie der Stiel), gegen die
Blattspitze am breitesten, spatenförmig oder schmal oval, nur schwach
gezahnt, oft ± stark Yiolettgefärbt. Innere Rosettenblätter kürzer
gestielt und breit lanzettlich, mit der grössten Breite in der ~litte,
Blattspitze dreieckig ausgezogen und mit nur wenigen kleinen Zähnen. Der schmale Blattgrund mit vereinzelten deutlichen Zähnen ,
höher am Blattrand 2-3 kräftigere Zähne. tengelblätter kurzgestielt, gegen Blattspitze und Blatt.,aru.nd stark verschmälert, die
grösste Breite zuweilen gegen das Blattende verschoben, am schma-
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Jen violett gefärbten Blattrand zahlreiche lange und recht schmale
Zähne (daher der Name serratodentatum!), die sich bis zu dem etwas
abgeschnürten Blattende erstrecken.
Blütenkörbchenstand ± lang und schmal, mit variierender Anzahl Blütenkörbchen, am öftesten jedoch viele. Körbchenstiele filzig
behaart, dazu zieml. spärlich lange Haare mit weissem Ende und
recht grazile kurze Drüsenhaare mit gelber Spitze. Körbchen 1011 mm hoch, mit abgerundeter Basis, zieml. dunkel mit recht reichlichem Filz am Grunde und an den Hüllblättem; diese von breiter
Basis in ein langes, etwas abgerundetes Ende ausgezogen, die äusseren recht kurz und dunkelgrün, die inneren mit deutlich hellerer
Randpartie und recht reichlich mittellangen Haaren mit weisser
Spitze und spärlich grazilen kurzen gelbspitzigen Drüsenhaaren.
Randblüten recht hell gelb und oft nicht ganz ausgewachsen, arbe
unrein braun (nicht gelb und auch nicht schwarz).
Steht in der Vulgata-Gruppe 1>H . vulgata s.strictiori et H. caesia Fu
( ORRLIN 1906, S. 703) bzw. der Gruppe Vulgata (so wie Lm 1944,
S. 564 sie auffasst), und hier wahrscheinlich H. lucens Norrlin
(1888, S. 101; 1906, S. 126) recht nahe, dessen ältere Rosettenblätter
in Form und Zahnung Ähnlichkeiten zeigen. Besonders hinsichtlich
derForm und Zahnung der Stengelblätter und der ganz verschiedenen
Bekleidung der Hüllblätter sind aber die Unterschiede auffallend.
Das Blütenkörbchen ist bei H . lucens viel weniger filzig, den Hüllblättern fehlen die langen Haare ganz, und die Drüsenhaare treten
viel reichlicher auf.
Yorläufig nur von folgenden zwei naheliegenden Lokalen in den ostnyländischen Schären im Kirchspiel Pyttis ( = Pyhtää) bekannt: I) )fogenpörtö, Tuuskas, kleiner Laubwald in t Backmans Grannasängt, 20.7.194 7, Lars Fagerström
(Holotyfm s) und 2) :MogenpörtO, Tuuskas, am \\'aldrand bei tSkädäkerm,
18.7 . 191, 7, Lars Fagerström.
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Förord
Den inventering av kärlväxtfloran pa P ettu, för vars resultat nedan
skall redogöras, iuleddes i egentlig mening a r 1962, sedan auktor slagit
sig ned pa ön för att somrama ut vist as där, men som en bakgrund
till det hela förtjänar nämnas endel observationer fra n ofta aterkommande besök alltsedan 1918. Under de t\·a senast förflutna somrarna
har till arbetet med determination och anteckningar anslutits insamlandet av ett möjligast fullständigt herbariematerial, som numera
överlämnats till Helsingfors universitets botaniska institut.
P ettu , eUer F ettulandei som ön ofta benämnes pa orten, hör till
Fi11by sockenoch angränsar till de västnyländska socknarna Bromarf
och Tenala. lVIedräkn as anslutn a holmar och kobbar, omfattar Pettu
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en 914 ha stor landyta, av vilken släktfirman Karl Forsström Ab
äger 737 .s ha. Aterstoden är fördelad pä ett antal merendels rätt smä
lägenheter.
Pettulandet exklusive anslutna bolmar är i runt tal 900 ha stort.
Avständet mellan syd- och nordspetsen uppgär till 6 km, öns bredd
växlar mellan 1 och 2.5 km; den högsta punkten ligger 27.2 m över
havet. Ett ganska tätt nät av vägar ocb skogsstigar, trafikerbara med
motorcykel, bartrotsden delvis besvärliga terrängen gjort det möjligt
för auktor att vid aktuella tidpunkter utforska även avlägsnare
växtplatser av betydelse. Ocksä de till ett tiotal uppgäende holmarna
bar innefattats i arbetsschemat, men pä grund av sin karga natur har
dessa ej haft att uppvisa nägot nämnvärt utöver det som anträffats
pä Pettulandet.
Inom den flori5tiska forskningen bar Pettu utgjort ett terra incognita, nägot som förövrigt i huvudsak gäller hela Finby sockens
kärlväxtbeständ. l\Iot slutet av 1800-talet uppgjorde visserligen med.
lic. EMIL SANDELL, ägare till Kansjärv gärd i Bromarf och länge
verksam som kommunalläkare därstädes, en pä egenhändigt insamlat
herbariematerial baserad, högst förtjänstfull artförteckning över
kärlväxterna i sin hembygd, men denna hans ,-erksamhet berörde
närmast Bromarf jämte angränsande bygder pä fastlandssidan,
medan Finby inkl. Pettu blott sporadiskt kom med i bilden.
Ej heller det berbariematerial, varpä artförteckningen i föreliggande publikation stöder sig, kan göra anspräk pä att ge en slutgiltig
totalbild av insamlingsomrädets kärlväxtflora sädan det är idag;
2-3 somrar är ej till fyllest bärför. l\Ied reservation för att smärre
kompletterirrgar framdeles kan visa sig av behovet päkall.ade torde
artförteckningen dock nägorlunda tillfyllestgörande kunna tjäna som
ett växtgeografiskt dokument över denna ur mänga synpunkter intressanta ö.
Under arbetets gäng bar biständ villigt givits av fackmän pä
universitetets botaniska institut. Vid deterrnination ocb allmän uppläggning bar i första band fil.dr Lars Fagerström, kustos llmari Hütonen, kustos Heikki Roivainen ocb frarnlidne kustos Gunnar Marklund medverkat, de tvä sistnämnda därtill genom besök pä ort ocb
ställe. Beträffande skogen bar överforstmästare Torsten Rancken
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statt till tjänst med uppgifter, ägnade att komplettera den kännedom
om förhällandena som auktor tidigare vid en mängärig verksamhet i
Karl Forsström Aktiebolagets tjänst förvärvat.
Helsingfors, den 31 aktober 196-'J

Bertel Söderström
Inledning
Berggrunden pä Pettu utgörs huvudsakligen av typen mikroklingranit med inslag av kvarts- och glimmerförande fältspat. Den är
följaktligen kalkfattig. Av basiska bergarter paträffas i de norra delarna sparsamt gabbro och diorit. Pa sydändan finns tva kalkstensstrak. Det mindre av dem träder som en obetydlig skärpning fram
i dagen pa en udde invid Örnäs smabrukslägenhet. Den omgivande
terrängen bestar av tämligen o\·äxtliga klipphällar. Betydligt större
format bar den mot havet stupande kalkstensadra, som uppkommit
pa Krakanäs benämnda udde längst ute mot sydväst. Dess synliga
längd är omkring 50 m och största bredd drygt 10m. Kalksterren är
utbruten till ett djup varierande mellan 1 och 10 m, havsvatten har
spolat in i det sedan slutet av 1800-talet övergivna brottet. Ej heller
denna adra bar dock avgivit nämnvärda mängder karborrat till terrängen invid, att döma av den omgivande markens laga bonitet och
vegetationens artfattigdom. Pa bäda sidor om brottet bar i tiden
upplagrats högar med kalkstensskärv, änn dessa utan spar av speciella kalkväxter.
Den vanligaste jordartstypen pa ön kan anses vara svallad morän
med sand- och gruslager av skiftande art och med inströdda stenblock. Pa sina ställen är dessa jordlager härt sammanpackade och
kailas pa orten stunddom pinnmoar. Här rader pätaglig fattigdom pä
basiska ämnen. pH-talet ligger betydligt under 5, matjordens organiska delar bestar av rähumus, där utlösningen av de obetydliga
kvävemängderna försiggar trögt. Lingonris och !jung är förhärskande typväxter.
Under Iagren av morängrus, som i manga fall är blott halvannan meter mäktiga, ligger flerstädes ett skikt av fet blä lera, som
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uppenbarligen avlagrats längt innan hav och sötvattensströmmar
spolat upp grövre beständsdelar. Granens grunda rotsystem har
svärt att uppnä kontakt med detta fuktbärande undre skikt, medan
äter taUen tack vare sin pälrot pä ett längt tidigare stadium ö\·ervinner de svä righeter, som förorsakas av torka och näringsfattigdom
i ytjorden.
I lägre liggande dalgängar och SYackor päträffar man här och var
redan i ytskiktet fast lera av olika slag eUer grusjordar med rikligare
tillgäng pä växtnäringsämnen än vad pinnmoarna besitter. Där dessa
dalgängar ej röjts upp till äker eUer där äkrarna inplanterats i skog.
där päträffar man den yppigaste och exklusivaste markvegetation
Pettu överhuvudtaget har att uppvisa.
I forna vikbottnar med större , -idd, sädana som Västerängen och
Norrängen, vilka under inverkan av den sekulära landhöjningen
vartefter kunnat utnyttjas för ängs- och äkerbruk, bar inom de lägst
liggande partierna under litorinatiden a\"lagrats betydande m'ingder
gyttja. Vid upptorkning och beröring med luft antar denna en kornig
struktur och brukar därför i markläran benämnas grynlera. J erdarten
är bemängd med sulfider, som ger upphov till starkt sur reaktion.
Övergängen til1 varvig backlera eller till sand kan vid stigande marknivä vara tämligen tvär, \·arför pH-talet pä nägra tiotal meters avständ
företer starka kastningar. Under sädana omständigheter förefaUer
exempelvis den drygt 10 ha stora Västerängen, som sedan medlet av
50-talet fätt övergä i naturtillständ och numera helt är inplanterad
med klibbal eUer gran, att erbjuda ett givande fält för observationer
över markreaktionens samband med Yegetationens sammansättning.
Säkra slutsatser är emellertid vanskliga att dra redan därför, att sj unkande pH-tal i dylika fall oftast sammanfaller med stigande vattensjuka, faktorer som bäde gerneusamt och var för sig nedsätter
konkurrensfönnägan för mänga krävande växtslag. Antecknas förtjänar dock i detta sammanhang, att där tuvtätel, rör, älggräs eller
andra högvuxna gräs och örter ej hunnit helt lägga beslag pä utrymmet, där uppträder den i facklitteraturen mestadels till gruppen
kalkgynnade hänförda Hieroclzloe odorata ymnigt även pä starkt sur
grynlera.
Jordanalyser utförda pä l\Iarkkarteringstjänst Ab:s laboratorium
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har för de nyssnämnda magra moränjordarnas vidkommande utvisat
reaktionstal i trakten av pH 4.5 och karbonatmängderi matjordslagret
av storleksordningen 2 ton per ha. :.\Iineraljordar med klart bättre
egenskaper förekommer pä öns :i\1\,\--sida inom ett ca. 40 ha stort triangelformat omräde, med baslinjen förlagd mellau Reimarsviken och
det forna tegelbruket samt spetsen ,-id plantskolan ovanför Sandudden . Vid analys av grusjordar frän detta omräde visade det sig,
att pH-talet i ytskiktet Jigger vid 5.2-5.3 och att kvantiteterna kalk
per ha växlar mellan 3.5 och 7. 5 ton. Den forna äker i Lillkällkilen,
som Jigger inom sagda triangel och som sedan 30-talets ingäng varit
inpl ante rad i ask, ek och douglasgran, uppvisade ett sä högt pH-tal
som 6.o och en kalkmängd om 17 tonfha.
Kalkresurser uppgäende till 6-7 ton per ha i matjordsskiktet bör
ej i och för sig betraktas som uppseendeYäckande stora men avviker
ä nd ä säpass mycket frän vad de ,-anliga momarkerna pä Pettu har
att uppvisa, att man fragar sig varifrän de härstammar. Nägon urbergskalk har man ej sett spar av pä denna del av ön, inslag av gabro
och diorit har som sagt päträffats i bergssidorna men i sä oansenliga
mängder, att nägon mer betydande inverkan pä den omgivande traktens jordlager knappast kan härstamma frän dem. Proven av grusjordar togs frän sä högt belägen terräng, att ocksä skalmärgeln som
tänkbar kalkfaktor här verkar att falla utanför bilden. Aterstär sälunda möjligheten att efterverkningar av söndersmulad kambrosilurisk kalk Jigger bakom pH-värdena och kalktalen. Enligt en allmänt godtagen hypotes skulle förekomsterna av dylik kalk ha starkt
avtagit i ostlig riktning frän Abolands skärgärd, men att sädana ej
helt saknats ens i den nyländska skärgärden, framgär klart av de
fynd ß!ARTINSSON (1955) gjorde pä skär utanför Ekenäs. Block av
ordovicisk kalk har i själva verket päträffats just pä Pettu (MARTIN ~ sox 1956).
För de lägre liggande dalgängarnas vidkommande förefaller skalmärgel fran litorinatiden att erbjuda en acceptahel delförklaring till
den mängenstädes frodiga markvegetationen och till de lyckade resultat grundandet av askkulturer givit. Pä 20-talet fann auktor vid jordborrning pä den äker, som sedan garnmalt kallats Litzk ärret , i alven
spar av märgel , och i Svartviken har man enligt utsago vid dikes-
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grävning likasä päträffat märgel. De höga kalktalen i Lillkällkilen
kan självfallet till nägon del ha sin uppkomst frän de tider dä där
bedrevs jordbruk, men ngetationen tyder pä att även här kan
finnas märgel i jorden.
Varken inom den ovannämnda triangeln eUer i frodiga svackor
utanför denna är kalktillgängama ens närmelsevisjämförbara med vad
man mängenstädes finner exempelvis inom den äländska skärgärden.
Dockkunde man säga, att kalken pä Pettu stälh·is räcker till som underlag för den humusbildning, som hören relativt yppig Iund \·egetation
till. Ej heller här päträffar man nägra av de viLxter, som kunde
hänföras till de verkligt kräsna, och framför allt ingen av hög kalkhalt
intimt beroende art. Bland de lundYäxter som förekommer allmännare
inom sagda, av mättliga kalkresurser gynnade platser förtjänar av de
spontana arterna främst nämnas Jlatteuccia Stmthiopteris, Listera
ovata, Stellaria Holostea, Stellaria nemomm. Actaea spicata, Lathyrus
vernus, Viola mirabilis, Pulmonaria ofjicinalis och Lonicera xylosteum.
Förövrigt kan man som en allmän karaktäristik av öns kärlväxtflora
säga, att den i utpräglad grad är sammansatt av Yäxtslag, som
klarar sig bra pä kalkfattig jord eUer som anses höra till gmppen
indifferenta -- svagt kalkgynnade. Detta bör ej uppfattas sä, att
markegenskaperna pä ön skulle utesluta en rikligare uppsättning aY
arter och speciellt av fordrande sädana. Ocksa inom ramen för de
kalkresurser naturen förlänat ende! omräden kunde ön med ett
mindre isolerat läge utan tvivel ha blivit en stadigvarande boplats
för ett flertal växter, som nu saknas.
Förf. finner det befogat att papeka, att ej heller Pettu helt saknar
växtsubstrat, där koncentrationen av kalk fyller de högsta anspräk.
Bade i Förby och i Västlax pa Kimitosidan bar man sedan urminnes
tider bränt kalk, som böndema i trakten ,-ant sig att använda för
jordförbättring. Pa och invid de platser, dit den brända kalken vintertid körts ut för att senare som släckt spridas ut, finner man i jorden en
myckenhet karbonat och ofta verkligt höga pH-tal. Trots detta bar
ej sädana, exempelvis pä kalkhällarna i Förby yrunigt förekommande
grundjordsväxter inom den utpräglat kalkälskande kategorirr som
Saxifraga tridactylites ocb . atureja acinos lyckats fä fotfäste pä Pettu.
Detta trots den trafik, som alltid försiggätt mellan Pettu och Förby och

Acta So::. pro Fauna et Flora Fennica 78: 3, 1965

7

som speciellt under de senaste 70 arens sambruk varit synnerligen
livlig. Självfallet reducerar de kalkanrikade lokalernas litenhet starkt
de möjligheter tillfälligheternas nyckfulla spel medger, men även
andra omst ändigheter stöder uppfattningen att kalkfaktorn ej kan
anses vara nagot slags magnet, som pa kort tid förmar överbygga ogynnsamma topografiska och geografiskafaktorer. Exempelvis
Trifolium spadiceum och T. arvense hör beträffande kalken knappast
till de utpräglat anspraksfulla växterna. Bada förekommer rätt
ymnigt pa Förby men pa Pettu har förf. somrarna 1962-54 ej
kunnat finna dem. J\Ied ledning av en minnesbild fran 1920-talet av
en förekamst pa Pettu gards ladugardsbacke misstänker förf. dock att
T . arvense funnits men gatt ut pa Pettu. Den sällsyntare och även
ömtaligare Trifolium aureum har däremot i ett hörn av Pettu hemakern lyckats upprätthalla en som det förefalle r betryggande stor
enklav.
Alltsedan sin uppkomst har Pettu avskärmats fran öppna havet
av den langa landtunga, som fran Bromarf ö\·er Padva och ända fram
till Skatan skjuter fram mot Synderstö i Västanfjärd socken. l\1ellan
Pettu och den hanarm, som fran Hitis och Bolaxvattnen sträcker
sig upp mot Strömma kanal, ligger öarna Utö, ixor och Finby Storö.
De sund som förmedlar Pettus förbindelse med sagda havsarm är
merendels tranga och grunda. Vattenomrädet i vars mitt Pettu ligger
har därför nära nog karaktären av en insjö med brackvatten. Den
om en oregelbunden andning paminnande rörelse, som havet uppvisar
i ,-äxJingarna mellan lag- och högvatten , bar sina kraftkällor längre
ute och mäktar blott delvis inverka pa vattencirkulationen i Pettuomradet. Av enahanda orsaker näs Pettus strandlinjer blott i inskränkt
grad av diasporbärande impulser fran ytterhavet. Dessa omständigheter utgör av allt att döma en av de väsentligaste orsakerna till att
Pettu saknar sa manga av de i skärgärdshavet förekommande arter,
som redan grannsocknen Bromarf kau uppvisa pa sina mot Hangö
västra fjärd vettande kustpartier.
Ocksa manga vattenväxtgrupper, sadana som släktet Potamogeton,
företer en pätaglig artfattigdom , men detta framtcäder ännu tydligare
vid jämförelse med in landet än med den yttre skä rgärden ochsamman-
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hänger främst därmed, att Pettu praktiskt taget helt saknar permanenta sötvattenanhopningar. Utdikningen av vattensjuk skogsmark
har genomförts sä längt, att bl.a. Calla palustris, som ännu vid ärhundradets ingäng pä grund av riklig förekomst kunde utnyttjas till
svinfoder, numera kvarlever blott pä en plats, närnligen i en av vitmossa nästan igenvuxen större klipphylla benämnd Gummans kärr
(pä sydsidan av Malmsvidjan) . Där har även 111enyanthes trijoliata
funnit en sista tillflyktsort. Öns vidsträcktaste myrformation, Stormossen, är i dag bevuxen med hög blandskog, hjortronet har helt för
kvävts och blott i nägra gropar och dikesbottnar finner man tranbärsris. Getporsen har däremot klarat sig bättre. Herrsvedsmossen,
där en effektiv torrläggning pä grund av tröskelsvä righeter ej kunnat
genomföras, bär dock alltjämt hjortronris. Akerbäret uppträdde tidigare litet här och var, men idag har auktor av växten päträffat
endast enstaka exemplar nära Herrsveden och pä Märakärret.
Som belägg för sötvattenflorans ytterst reducerade existensbetingelser mä ocksä nämnas, att av släktet L emna trots andfäglarnas
medverkan vid spridningen ej ens arten minor finns företrädd pä
Pettu, och vidare att av Polygonum amphibium blott landmodific ationen kunnat anträffas.
Aret om rinnande vatten förekommer i diken pä Västerängen, men
här är det fräga om kallt grundvatten, tämligen otjänligt för växter
som föredrar varma gölar. Av egentliga vattenvä.'{ter har auktor i
dessa diken ej funnit andra än Callitriche vema. Montia lamprospenna
växer varken där eller vid ränderna av öns fätaliga permanenta
källögon, men däremot pä endel havsstränder. I det salina bältet
i Näsvikens botten under Triglochin maritimwn, Galium palustre och
nägra sävarter har M ontia lyckats frambringa en tät undervegetation. Parentetiskt förtjänar i detta sammanbang omnämnas, att
ett pä 20-talet konstaterat bestand av Hippttris vulgaris i bottneu
pä Västerviken helt gätt ut och att växten förnärvarande ej tycks
finnas pä hela ön. Hela den inre delen av Västerviken, där H ippuris
tidigare förekom , har en tät bottenvegetation av N ajas marina,
Chara aspera och. Ch. tomentosa.
I de betydande.luckor, som kärlväxtförteckningen för Pettus vidkommande uppvisar i jämförelse med fastlandet, figurerar förövrigt
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landväxterna helt naturligt med den största numerären. Det förefaller troligt att öns läge änn beträffande dem främst förorsakar
artfattigdomen . Bedömer man frägan enb art pa basen av den konfiguration det omgivande landskapet so m helhet betraktat har i clag,
kan man mahända frestas att ställa sig tveksam; da avstandet till
Korsuddarna pa Tenala sidan ju ej är längre än en halv kilometer.
Det skede ligger emellertid ej alltför langt tillbaka, da ocksa denna
del av det nuvarancle fastlandet lag under Yatten eller var havsomflutet. Yidare har Örter och gräs för sitt be5ittning5tagande av nytt
land hela tiden haft att forcera dels de barriärer, som ku5tlinjen5
hällkedjor bildat, del5 det bälte av 5kog 5om 5nabbt tagit ny växtlig
mark i be5ittning. Fjärdarna är fortfarande tillräckligt vida för att
kon5tituera betydande hinder för växter, som ej hör tiU de utpräglat
vind5pridda. Bland manga andra kan Gera11ium siluaticum gott tjäna
5om exempel pa växter, vilka i allmänhet ej kunnat p~träkna att
5prida5 av vare 5ig männi5kor, djur eller vindar och vars totala av5aknad pa Pettu ej gar att förklara med häuvi5ning till jordman eller
andra ekologiska faktorer. Ej heller finner man Succisa pratensis pa
ön, men väl Knautia arvensis. Sistuämnda växt förefaller att ha inkommit fran 5ydsidan. Där uppträder den ymnigt men blir allt
mer 5äll5ynt mot nordändan av ön. En motsvarande invandringshi5toria kan 5paras beträffande Agropyron caninum, som till5vidare
anträffats blott pä de mot W vettande stränderna. Som fullgoda
repre5entanter för vä..xtrikets segelflygare förtjänar arterna inom
5läktet Epilobium ett omnämnande. Sälunda har den till landet 5ent
inkomna Epilobittm adenocaulon allaredan blivit helt vanlig pä backarna invid Lillgarden, medan ej ens den tills vidare hunnit penetrera
de mellersta eller sydligare delama av ön.
När det gäller förmaga att breda ut 5ig, har ,-i5sa medlemmar av
familjen Compositae väl förmätt hälla sig speciellt bra framme .. Härom är jordbrukarna nogsamt medvetna pa grund av 5värigheterna
att halla maskro5, ti5tel och mjölktistel borta frän odlingama. Bland
de ettariga ogrä5en hävdar sig Senecio vulgaris framgäng5rikt genom
pre5tationen att hinna med ända till 3 omgängar under en enda
växtsä5ong.
Som helhet betraktad är familjen Compositae emellertid oväntat
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svagt företrädd pä Pettu . Bland arter, vilka man att döma av växtvärldens sammansättning inom närbelägna trakter kunde vänta sig
att anträffa men som icke förty saknas pä Pettu, mä nämnas: Filago
montana, I nula salicina, Ridens cernua, 111 atricaria chamomilla,
Hypochoeris maculata, Artemisia campestris, Senecio viscosus , Carduus
crispus, Centaurea scabiosa, Tragopagon pratensis och Hieracium
auricula. Som en motsatt företeelse kan antecknas, att (den smätt
rara) Lactuca muralis förekommer pä alla för växten ekologiskt lämpliga lokaler.
Klimatförhällandena har givetvis sm egen andel i arturvaJet.
De äd1a lövträdens förkärlek för vära sydliga kusttrakter är ett
allmänt accepterat faktum, likasä att havets dämpande inverkan
pä vintrarna äger samband därmed. Sälunda är exempelvis asken
till den grad känslig för torr vinterkyla , att anläggandet av knlturer
redan nägra mil inät landet ofta visat sig vara osäkra företag. A venbokm tycks kunna klara sig bra pä Pettu.
l\Iarkväxterna skyddas vintertid av snötäcket och har blott ringa
känning av nordans uttorkande och nedkylande inverkan. För att
skillnaden mellan kust- och inlandsklimat i detta hänseende skall kunna
avsevärt förändra artu rvaJet, bör avständet vara sä väsentligt att
det päverkar vegetationsperiodens längd . Gäller jämförelsen blott
olika delar av samma enhet,sädan som e......empelvis skärgärdshavet i
sin helhet bildar, förefaller det längsökt att i den ena eUer andra riktningen tiJlmäta klimatdetaJjer av typen sommarvärme och vinterköld
nägon större betydelse.
En annan sida som däremot skiftar pä kortare distans än vad man
tidigare velat tro är luftens och nederbördens salinitet (BucH 1960).
Denna Sammanhänger i huvudsak med frän havet upptaget natrium klorid, vars bäda komponenter hör till de utpräglade överskottsämnena i naturens hushällning. Elementärt förekommer natrium aldrig
sä rikligt i markvätskan , att ,·äxb·ärlden skulle generas direkt därav . .:\Ierendels uppträder natrium hä r i förening n.ed kla r, och för
detta grundämne är mänga vä..'Ctslag synnerligen känsliga. Inom
jordbruket är sistnämnda faktum en sä pass allvarlig realitet, att man
trots det högre priset pä kaliumsulfat föredrar ifrägavarande göd el-
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ämne framom klorkali. Att endel vilda markväxter pä grund a\· sa!initeten skyr skärgärden, kan ej betvivlas. En annan sak är emellertid, hur härt man har orsak att pressa denna omständighet. Inom en
sektor, som omfattar exempelvis Hitis skärgärd, ,Pettu, Bromarf,
Tenala o::h fastlandssidan av Finby socken, torde variationer i saliniteten knappast kunna läggas som grund för större olikheter hos
markvegetationen.
Lanthushällning

J ordbruket pä Pettu har tidigare i hU\·udsak följt den för skärgärdstrakter kännetecknande ut\·ecklingslinjen. Av de talrika pä
svidja ändande platsnamnen kan man sluta sig till att svedjebruket
intagit en framträdande plats i försörjningen. En av de veterligen
sista svederna brändes omkring 1890 pä Björkholmen av torparen
\"iktor \'ikman . Ungefär vid denna tidpunkt torde emellertid sagda
form av rägodling ha upphört. Lantbruket var under hela 1800-talet
starkt boskapsbetonat, och denna inriktning kvarstod ännu tre
decennier efter det sjökapten Karl Forsström vid seklets slut genom
köp övertagit de bäda hemmanen och koordinerat deras jordbruk med
Förby gärds. \'id sidan av mjölkb03kap och ungdjur för huvudgärdens
räkning höll man rätt mycket fär, och pä 1930-talet upplevde detta
husdjur pä Pettu - meden besättning uppgäende till max. 300 enheter
- en sista högkonjunktur. umera finns det ej ett enda fär pä hela
ön. Gärden har gätt in för helt kreaturslös drift, och enahanda tendens
kan späras för smäbrukens vidkommande. Av bolagets äterstaende
akerskiften är de mindre och avsides belägna ä terbördade till skogsbruket eUer utarrenderade, medan hemakern nästan helt utnyttjas
för fruktodling . Att sä genomgripande omställningar inom modernäringen ocksä pä Pettu med tiden kommer att pä\·erka den vilda
vä.·üvärlden, kan tas för givet. Redan nu har de allt effektivare aggregat man använder vid spannmalsrensningen avsatt tydliga spar i
artanta1et. Sälunda har den vackra och som ogräs oförargliga
Agrostemma githago försvunnit. Centaurea cyanus och Lithospermum
arvense hotas av samma öde.
Frän medlet av 1920-talet odlades sockerbetor pä Pettu under
drygt 20 ärs, tidtals även köksväxter i fältmässig skala. Införd med
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frön förekom und er nägra är i ett stenfyllt dike JJ alva rotundijolia,
som dock numera helt har gätt ut. Samma öde har Yederfa rits Gonvolvulus arvensis, som pä 20-talet bildade en liten grupp im·id Stargarden. Solanum nigru.m däremot har bli,·it ett allmänt ogräs, som
visat tendenser att sprida sig även utanför äkrarna. Ett ogräs, som
människan - antagligen ofrivilligt - haft med sig i släptag, är
Aegopodium podagraria. Pa Pettu finner man denna \'äxt allmänt
förekommande i lundskogarna. I trädgärdarna är den sa aYskydd
att man giYit den namnet •>an· yndem.
Skogen

I tidigare sammanbang har omtalats den inYerkan pä Yissa ,-äxtgrupper, som föranletts av att sanka skogsmarker torrlagts. Bi lden
av öns växtvärld skulle emellertid Yidlädas a\· \·äsentliga tomrum ,
om ej de radikala ätgärder berördes som sedan seklets ingäng Yidtagits
i skogen. Dessa bar bl.a. i hög grad ruhbat freknnsproportionerna
för de vanligaste trädslagens del,nägot som i sin tur naturnödvänd igt
päverkat markvegetationen. Därjämte bar endel ädla lö\·träd och
utländska barrträd införts i en utsträckning, som stälh·is rent av satt
sin präge! pä den lokala landskapsbilden. tgäende frän dessa fakta
synes det befogat att här ägna skogen och dess omvärdnad en kort
översikt. Detta sä mycket mer som nägon sammanhängande redo·
göreise hittills ej sett dagen över det myckna som under 6 decenniers
tid förehafts och ästadkommits pä detta om räde. Att nedan även
ende! direkta facksynpunkter pä det forstliga omrädet i förbigäende
tangeras, kan motiveras med att dessa ger fingen·isningar beträffande
en sannolik utveckling inom hela det komplex som skog och markvegetation bildar.
Pä grund av sina Yidlyftiga engagemang inom kalkindustrin säg sig sjökapt en K a r! Forsström nödd att i bOrjan aY 1900- talet gä härt ä t skogen pä de
Iägenbeter han inköpt och som belastade hans kredit. Pä Pettu ble\· an•erkniugen om möjHgt grundligare än pä Förby. Den berörde ej blott skog so m uppnä tt
stockdimension, även klenYirke av alla slag togs ut ä längt a,·sättningsmöjligheter förefanns . När operationen Yar genomförd, äte rstod ej mycket av det
växtliga virkeskapitalet; enHgt uppgifter frän Yederhäftigt häll rörd e det sig i
medeltal för hela öns ,·äxtliga skog mark oru 35 - !,Q m 3 per ha. )len Kar! Fors-
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ström var en fr a msynt man, \·äl medveten om skogens betydelse, och reda n
under hans livstid tr äffad es anstalter för astadkommandet av ett bättre sakernas
tillstand. Som ett första steg i sagda riktnin g sändes förmannen vid Pettu t ege lbntk, Arthur Rautell, ut pä kurse r i skogsskötsel. Frän 1908 kom han smaningom att helt fun ge ra som Pettu skog\·akta r e, en befattning som sede rmera
efter hans död ö\·erläts pä och alltjämt inu ehas a\· ä ldsta sonen, skogstekn iker
Kurt R aute!!.
Kar! Forsström aded 19 12, kalkindustri och lantbruk fortsattes av det
familjebolag som nägot är senare k onstilue rades. Yngsta sonen, fil.mag. Filip
Forsström, utstakade i samräd med for~tstuderanden Torsten Rancken ende!
riktlinj er för {tteruppbyggandet a \· skogen. Förby och Pettu ble\· stammen i
landets första pri,·ata skogsre\·ir, nybakad <! forstmästaren Rancken dess fackliga lcdare för en lang följd a·,- ar. Eftcr Filip Forss~röms fränfällc h ar bohgettill en början nnd er ledning av dipl.ing. Fredrik Forsström som efter nägot ars
fr, nvaro ätcr trädde till - fortgäencle ägnat skogs\·,\rden mycken omsorg.
Efter dc sto ra hyggena fanns det k\·ar cn massa söndert rasade r ester efter
äldrc och meclelttlders bestand, vilka det gäll<l.c att antingen rensa UJ,p eller att
helt avlägsna och genom sädcl ellerplantering ersätta med kulturer a\· de träslag,
som bäst lämp ade sig för mark a\· olika beskaffenhet. Redan pa 1920- tal et överfördes omkring 20 ha för jorddbruk mindre lämpliga ilkerskift en till skogsbruket,
och som i ctt föregäende kapitel redan omnämnts har akerarealen pä clctta sätl
ä\·en scnare fatt ,·idkännas betydan<l.e reduktioner.
Genom torparfrigörelsen och sedermera jordanskaffningslagen minskades
den bolagsägda skogsma rken rätt starkt, men fortfarande äge r släktföretaget
pä Pettu 68i ha skog. Dära\· är 9; .s ha impediment, mest högre belägna bergspartier ell er klippsträckningar im·id st ränderna ..Ax den ,-äxtliga skogsma rken
inräknas 55.~8 h a till klass I A och 209.;o ha till klass I B, medan r esten eller
clrygt h älft en faller inom klasserna 1! - \· . \ .id en varen 196:! förrättad taxering
befanns Yirkeskapitalet per ha växtlig skogsma rk uppgä till 12 j .6m3 , vilket
inneb ä r en stegring med I ; .3m 3 frän föregäende (ä r 1956 förrättade) tax ering .
l.'nder perioden före den sistnämnda hacle man för hela den växtliga delen
a,- skogsmarken konstaterat en medeltilh·äxt uppgaende till 6.1 m 3fha, under
ä ren 195fi-ß:l h adc denna stigit till nännare ; m3. Sedan tre är tillbaka är
man pa Pettu i färd med att genom göd liugsförsök utröna, hurm·ida och
i ,·ilk a fall tillförscl a\· vissa vä.xtnäringsämnen förmär befordra tillväxten .
Beaktans,·ärda r esu ltat har emelle rtid ernatts äYe n p kon\·entionella vägar.
I ende! kulturbestand ä r den ä rliga tillväxten sälunda 2-3 gan ge r högre en
genomsnittet för hela den växtliga skogsmarken.
Pä nagot sänä r god jord med tillfresdställande fuktbetingelser ligger granens
avkastning för e lallens. Som ett exempel pa ,-ad grauen i fulltäta bestand fönnar
prestera ma här anföras n ägra data frän en ~ ha slo r kultur, som aulades 1920
pa gamma l, relat h ·t svag äkerjord OYanför Sandudden. Under förloppet av ~3 är
har vid fem ski lda gallringar - den första företagen 19 '•9, den sista 1963- per h a
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uttagits sa mmanlagt 252 m 3 Yirke , till en börj an mest pappers\·ed rnen sedermera till allt större del sägstock . Det ä terst äende Yirkeskapitale t uppgick försommaren 196t, till 336.2 ms_ Arstilh·äxten bar sä lunda, ber äknad fr ä n plantstadiet
fram till nän·arande tid, utgjort i medeltal 13. 7 m 3 , men tidtals bar den varit
uppe vid om kring I 8 m 3 . Bestände ts m edelhöjd ä r nu omkring 22 m, med stammar on: m ax. 26 meters längd ocb en di a m eter dd 18 fots höjd om 11-1 2".

Ädla lövträd och utländska barrträd
Jämsides med den konnntionella skogsskötseln bar man som
nämnts pä Pettu gätt in för att äterbörda endel ädla lövträdsslag och
införa nya sädana, varjämte försök gjorts med ett flertal främmande
barrträd. Pa Pettu har s'llunda i stor skala och helt i privat regi
bedrivits forstlig försöksverksamhet.
Av de ädla lövträden bar i främsta rummet asken ägnats uppmärksambet. Den torde alla tider ha förekommit pä Pettu, om ock av
de ursprungliga beständen förutom parkträden inYid Lillgärden blott
nägra obetydliga rester ovanför Sanduciden äterstod vid seklets ingäng.
Frän 1920-talet framät bar 6 mera betydande kulturbestand anlagts
om sammanlagt i. as ha. Det största är beläget i Svartviken och omfattar 0.4 ba. I likhet med beständet i Lillkällkilen har det förnärvarande en älder av 42 är. Trädens medelhöjd är 14m, de bäst
utvecklades 17m, den maximala stamdiametem uppgär vid brösthöjd till drygt 7".
En närmare 40 ä r garnmal ekkultur finner man pä ett 15 ar stort
omräde invid askbeständet i Lillkällkilen, varjämte ekar planterats i
rader innanför en grankultur i torkällkilen. Pä förstnämnda plats
bar ek ocb ask uppvisat ungefär lika snabb tillväxt. Pa andra platser
har eken klarat sig skapligt även pä relativt torroch mullfattig jord,
medan asken visat sig vara synnerligen fordrande. ägra askar, som i
Svartviken räkat bamna pä torr backlera vid sidan av dalens bördiga del, bar sälunda vid 42 ärs älder ej mycket överskridit ett metspös dimensioner. För bäda trädslagens vidkommande bar man förövrigt tillämpat principen att under uppvärttidens första skeden
bälla beständen beskuggade under en tät skärm av ga rnmal klibbal,
detta för att befordra längtill växten och avkvistningen. Asken i
kulturbeständen bar blott inom den närmaste omgivningen visat ten-
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denstill självsäning, medan äter eken, som för sin spridning effektivt
assisteras av nötskrikorna, börjat uppenbara sig litet varstans pä ön.
Lönnen har förmodligen alla tider funnits pä Pettu. Pä en sluttning
invid Uddtorpets strandäker finns inne i skogen ett större medelälders
beständ av trädet. Under senare tid har unga lönnar börjat yppa sig
pä all slags terräng över hela ön, varför det förefaller som om trädet
Yore statt pä rask frammarsch. För 4 är sedan aulades ett beständ om
50 plantar av Acer pseudoplatam~s pä en garnmal äkerteg ovanför
Sandudden , och hittills har experimentet utfallit till belätenhet.
Liksom lönnen har förmodligen linden hemortsrätt pä Pettu,
ehuru den blivit praktiskt taget utrotad frän skogarna. I gärdshagen
finner man unga lindar, men hurm·ida det rör sig om avkomlingar
efter av forna skogsträd eller efter de gamla parklindarna kring gärden, är svärt att aygöra.
Invid vägen genom den forna Sanduddsäkern har pä 30-talet
anlagts en mindre grupp av avenbok (Carpinus betulus) och ett stycke
därifrän av abn ("Clmus glabra) . Sistnämnda trädslag uppges under
äldre tid ha förekommit allmännare pä ön, men numera finns det av
tidigare beständ kvar endast ett par gamla träd i kanten av Sanduddsäkern. Avenboken har som sagt utan svärighet klarat vintrarnas päfrestningar men hittills ej spritt sig genom självsädd.
Som en kuriositet förtjänar omnämnas, att frön av hästkastanje
genom en tilifällighet hösten 1963 kom att spridas pä blottad mark i
skogen nära Hinrikas äker ovanför gärden. Senaste sommar hade där
vuxit upp frocliga plantor, som kan tänkas förebäda ett nytt inslag i
skogen.
Av främmande barrträd har släktet Larix främst kommit i ätanke.
De större sammanhängande beständen är sju tili antalet, arealen
uppgär i allt till ca 5 ha. Främst har plantmaterialet utgjorts av
sibirisk och europeisk lärk, men även den japanska Larix leptolepis
förekommer i smärre grupper. Alla tre arterna har uppvisat god
tiliväxt; den europeiska synes dock ligga en härsmän före de andra.
Den äldsta kulturen är anlagd pä Sanuddsäkern. 1\Iedelhöjden är nu
36 är efter planteringen 18-19 m, vid 18 fots höjd förekommer
stamdimensioner om 11- 12". Atminstone pä godartad mark förefalier lärken att skjuta lika snabbt upp i höjd som vär gran och ännu
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pä medelgod mark lika snabbt som taUen. Den tycks vara immun mot
de svampar som föranleder granröta.
Av Donglasgranen P seudotsuga M enziesii (ssp. caesia) finns det pä
Pettu fyra större bestand och därtill endel smärre grupper, i allt omkring 0.10 ha. I n planteringen har företagits i olika repriser, den första
1922. Beständen i Gärdshagen och i bottnen pä Reima rsviken h a r
tillkommit 193 1. De bäst utvecklade stammarna har en höjd av 1617 m. Ä ven det största beständet, omfattande ca 0.± ha och beläget
ovanför skogstekniker Rauteils bostad, är a nlagt i början av 30-talet
men har som en följd av ett nägot sYagare markunderlag och h ä rd
beskuggning under den första tiden vtL'rit litet längsammare. D onglasgranen förefaller att vara resistent mot röta . Huruvida den beträffande produktionskapaciteten kan mäta sig med vär egen gran, kan
ej med nuvarande tillgäng pa erfarenheter fastställas. Ovisst är ocksa,
om trädet hos oss skall kunna uppna en lika imponerande höjd och
sädana stamformat som i ordamerika.
Försök med T suga canadensis har ädagalagt, att detta träd väl
uthärdar vära vintrar men att det ej ens i t ätt bestand utvecklar tillfredsställande stamformer.
I Lillkällkilen har a nlagts ett bestand ay Abies concolor. Som fristaende är trädet en verklig p rydnad i parker. I tätare bestand blir det
risigt och förefaller även av andra orsaker att ej ha nagon framtid som
skogsträd hos oss. Det sistnämnda gäller även balsamgranen Abies
balsamea, vars höjdtillväxt redan i ett tidigt skede börjat avta och som
därtill utvisat en fatal mottaglighet fö r röta . Försök med Picea
Engelmannii, Abies Nordmanniana och P in us cem&ra har för samtligas
v idkommande avslöjat svagheter, som utesluter deras införande i vart
skogsbruk.
P ä 30-talet a nlades tre beständ av den t yska silverg ranen Abies
pectinata, nämligen invid vintervägen mot Reima rsvi ken, ovanför
Sandudden och pä Klockarängen. Den sammanlagd a arealen ä r ca 30 a r.
Krigsvintern frös av de unga träden allt 0\·anför snötäcket bort, men
frän grenar nedanfö r sköt nya toppskort upp. Träden har nu en medelhöjd av 14m och stamdimensioner vid brösthöjd om max.
Av alla främmande , till grangruppen hörande exoter som i försökssyfte införts pä Pettu synes vid sidan av Donglasgranen picbta-
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granen Abies sibirica bäst fylla de krav man velat ställa pä dem. I
Källkilen finns ett 1922 anlagt bestand om en halv hektars storlek,
där träden i genomsnitt uppnatt en höjd av 17 m - enstaka exemplar är redan över 20 m langa - och stamdimensioner vid brösthöjd om 9". Beträffande produktionskapaciteten förefaller pichtagrauen att pa god mark ligga tärnligen nära vär gran. Dess
uppenbara resistens gentemot röta är en avsevärd tillgang.
I Kvarnbacken ovanför Västerängen har pä 30-talet anlagts ett
bestand av Pinus murrayna, men atminstone savitt det gäller svag
mark tycks detta trädslag ej hos oss kunna infria tidigare ställda
förhoppningar pä exceptionella tillväxttal.
En högst intressant exot är den nordamerikanska jättethujan
Thuj a gigantea, som ovanför Sandudden förekommer i tvä ca 30 är
gamla bestand om sammanlagt 20 ar. De bäst utvecklade exemplaren
är redan 13-14 m. höga och har stamdimensioner vid brösthöjd om
7-8". l\Ied sina mörkglänsande yviga plymer förmedlar träden ett
intryck av tropiskt överflöd, och fortsätter deras utveckling i samma
takt som hittills, är det ej omöjligt att de med tiden växer upp till
likadana 70 m höga giganter som man päträffar i ordamerika.
Ocksa i skärgärden tycks dock vara vintrar vara pa gränsen av vad
jättethujan uthärdar, varför man vid valet av plats bör undvika ställen med stagnerande kallluft. K ombinationen av alltför sent inträffad
riklig nederbörd (höst en 1963) och en därpa följa nde ihallande vinterköld resulterade för jättethujan i kraftiga frostskador pä barr och
toppskott, nägot som fö rövrigt va r fallet även med douglasgranen och
den tyska silvergranen. Alla tre trädslagen har dock numera i huv udsak repat sig.
o,·an uppräknade främmande barrträds framtida roll i värt
skogsbruk sammanhänger, förutom med sjukdomsresistens och
tillYäxtförmäga, med ett flertal andra omständigheter. Bland
dessa framstar som speciellt beaktansvärda den naturliga spridningsfrekvensen och de förutsättningar man kan päräkna för virkets
a\·sättning.
Pichta- och balsamgrauen har - delvis tack vare sin förmäga att
uthärda stark beskuggning - allaredan hunnit ädagalägga en säd an
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självs~'mingsvitalitet,

att säframt mälmedveten utrotning ej inleds
bäda trädslagen kan anses ba instaUerat sig för gott pä ön. Nägot liknande kan efter uppnädd frösättningsälder förutses även beträffande
andra exoter. Lärkarterna har sedan en tid alstrat grobart frö, men
marktillständet invid beständen bar ej gynnat uppkomsten av plant or. Douglasgranens frösättning tycks inledas först vid en nägot
bögre älder.
A nättningsmöjligheterna ligger n ägot olika till fö r de skild a t rädslagen
och ä r ö\·erhuvudtaget ,·anskliga att Ö\·erblicka. Försäljning ay stock till sägyerk som hm·udsakligen bedrh·er export kan man ej räkna med, sit länge de
marknadsförda partierna a\· dylikt heterogent Yirke ä r obetydliga. Yirket a\·
sädana tr ädslag som exempelvis douglasgranen uppskattas eme ll ertid högt
inom v ä rldens möbel- och bätbyggnadsindustrin, och ä rligen importeras ,·issa
kvantiteter därav ä,·en till Yart land.
Svärigheter m äste antas möta ä\·en det klenYirke, som utfaller Yid de
första gallringarna. Lärk godtas numera som räyara för sulfatcellulosa, och utländska a rt er av s läktena Abies och Picea torde likasä kunna päräkna a\·sättning
för sagda änd amäl. Den pä sulfitbasis a r beta nde cellulosaindustrin däremot h ar
visat sig ohägad att köpa smä ströpartier a\· en räYara, Yars behandling nödYändiggör omställningar i den sed\·anliga kemikaliedoseringen. Hittills har
sulfitved betingat sig ett säpass mycket högre pris än sulfatved, att differensen
med skäl betraktas som en fö r skogsbrnkets lönsam.het \·äsentlig faktor. För att
exoterna skall fä praktisk betydelse inom skärgärdens skogsodling, mäste ÖYergängen för de flestas del genomföras pä mycket bred front.

Fastän merkantila synpunkter av ovan antytt slag ej kan negligeras, bör hela problemkomplexet det oaktat angripas utgäende frän
dess primära deL Följaktligen mäste början göras med undersökningar
av ifrägavarande trädslags möjligbeter att trivas och ge betryggande
avkastning inom ramen för de ekologiska och klimatiska betingelserna
i värt land. lHälsättningar a v detta slag är vad man pä Pettu enkannerligen gätt in för vid anläggandet av dessa exotkulturer. Försöken bar
1agts ut i relativt stor skala och för nägra trädslags vidkommande
redan pägätt i drygt 4 decenniers tid. De erfarenheter - positi,·a
säväl som negativa - man därvid erbällit kan följa1."tligen tillmätas
ett visst värde om och när man lägger upp längtidsplaner för skogsodlingen i vära skärgärdstrakter.
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Artförteckning
1\edan har i avsnitt 1 nomenklaturen i ERrc H l'L'l'Ex's Atlas över
\·äxt ernas utbredning i Norde n (1950) kommit till användning. Fört eckningen baserar sig (med undantag fö r prydnadsväxter) pa det
herbariemat eri al, som under t va somrars tid insamlats och som genomgatts i H elsingfors universitets botaniska museum , dä r det deponerats.
Förf. har valt attgru ppera släkten och arter enligt följande schema:
1. .i\Iarkväxter och buskar, som kan anses spont a na i bemärkelsen
att de pa helt naturlig ,·äg eUer alternativt genom människans omed,·etn a resp . ofrivilliga medverkan inkom111it till ön.
2. l\Ia rkväxter och buskar, so111 a,·siktligt införts till a krar, trädgarda r eUer prydnadsrabatter, därifran de seder111era spritt sig till
0111gi,·ningen och i sin nya miljö funnit sig sa \'äl till rätta, att atminstone endel av dem kan betraktas so111 ett beständigt inslag i öns
växtvärld.
3. Trädslag som redan tidigare varit hemmahörande pa ön .
4. Efter 1918 i skogarna inpla nterade främmande trädslag.
För de olika arternas frek\·ens pä ön sam t fö r deras lokala abw1da ns har gradskalan 1-3 t agits i användning (3 betecknar rikligaste
fö reko111st) . I de fall dä r ingen siffra a ngi,·its har fö rf. ej kunnat bilda
sig en kla r bild av läget . \ ' issa växter och speciellt sällsynta sadana,
har anträffats pa en enda ständort. För deras v idkommande har i
kolumnen mest till höger fynd orten angivits möjligast t ydligt.
Ocksä fö r växt er med flere ä n en fyndort har i endel fall närmare uppgifter anse tts motiverade.
1. M arkväxter och buskar, som kan anses spo11tana .

Lycopodium OIIII Oiimmz
- c/avalw11 .............. .
(B lott i Kykärr, fuk·
tig granskog)
- selago ................. .
(Enda fy nd i klippskre,·a pä sydudden.
Abundans ytterst
knapp)

Frek- AbunYens dans
2
2
2

Frek- Abuuvens dans
Equisetum arve11se
2
3
- pra/e11se .. .. .. . .. .. . .. .
3
3
- paluslre .. .. .. .. . .. .. ..
2
2
- silt>alicwn ...............
3
3
Ophiogloss um vulgalum
2
2
(Största beständet p ä
strandäng i \ 'ästerYiken)
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Frek- .A bu n ,·en s da ns

Botrychium lrm aria . . ... .
(Funnen 2 ex . i H err sveden och 1 under
Uddtorpet)
Pteriditwr aquili n rm r . .
:l
M al/euccia Stmthiopteris
3 fyndorte r: (R eim a rsv iken,
Lä ngstra nd,
ovanför Sa ndudden)
A splenium septentrianale
(3 fynd)
- Trichomalles
(2 fynd: SYartvik,
Ryssberget)
Cy stopteris fragil is . . . . . .
2
Athyriumfilix jemi11a . ..
3
Woodsia ilt·ens is
1- 2
Dryopteris austria ca.
3
-filix mas
3
- Linnaean a
3
- Ph ego pteris
3
- spinulosa . .
~
Poly podium v ulgare
3
Juniperus com nr unis . . .
3
T y pha anguslifolia ..
(Blott i vatt enfy llt
k a lkst ensbrott p ä syd udden )
- lat ifolia .... . . .. .. . .. . .
(4 fynd , d et rikligast e
beständet i k a lkstensbrotte t )
Sparganium u ri 11 imum
1·2
(Rikligast förek. i Bastukärret )
- sim plex...... . .. . .... ....
2
(Rikligt förek ommande i diken p ä Väste r ängen )
Potamogeton filifonnis
2
- pectinatus........ . ......
;~
- perfolialu s . . . . . . . . . . . .
3
R uppia marilima
l -2
Zann iclr ellia palustris . .
I
(Näsviken)
Najas ma ri1ta . . . . . . . . . . . .
2
Triglochin m aritimu111
3
1

3
2

Frek- Ab u n,·ens dans

T riglochi1t palustre ... . . .
A lisma pla~ttago-aquatica
P hragmites COIIIIIIIt ll is .. .
Pltalaris arrmdinacea . . .
.A nthoxa11thum odoraltllll
H ierach/oe odora/a
11filium effu sum
.,
Pltle um pra/e11se
:l lopecurus genicu/atus
- prate11sis .. . . . ....... .
.,.,
.-l grostis canina . . ..... .
- ssp. ltyperborea
2
- s/olonifera
1
- ssp . giganlca
(K äsY iken )
- fe11uis
3
Calamagrostis 1 epig~ios
:l
- neglec/a.
:l
- purp urea
3
:I
Descham psia caespitosa
:l
-fle.mosa
:I
.rl vena pubesce11s ... ... .. .
Sieglingia decumbens .. .
3
:l
J l elica nutans ........... .
Jlolinia coerulea ....... . .
3
Dactylis glomerata . .. .. .
:I
:l
Poa a111wa ... .. ......... .
- nemoralis ........... .
:l
- palrtslris .............. . 1-2
(B l. a. i Näsv ik en )
- pra /ensis ... ...... . .... .
- trivialis .... . ... . .. . . . .
G/yceria flui lans .. ... . .. .
Fes /uca ovina .. . . ... .. .. .
- pratmsis ........... .. . .
- rubra ............ ..... .
.\' ard11s stricta ..... ...... .
ßromus mo!lis ........... .
(Spec iellt pä backar
inYid gärden)
1-2
.-1 gropyro11 ca1tilltlllt
(Endast p<\ öns NWsida)
- rcpens .. .... . .. ... ..... .
- repens ssp. litorale .. .
(Björkholmen m.fl.
platser)

..

2

3
I

3
2

3
3
3

3
3

1 -~

3

I

3
3

2

3

2
2

3
2
:l
:l
2
:l
:I
:l

:l

:l
2

3
:l
:l

:1
3
:l
:l
:l
:l
3

3
3
3
1-2

3
3
;~

3
3
3
2

1-~

:I
1-2

Det h ar ej lyckats förf. att finna fiere än de t re arter Calamagro.<tis artförteckningen uppta r . Bade C.canescms och C.arrmdinacea, fastän i a11a floro r
bet ecknade som Yanliga inom detta omräde, tycks fattas pä Pettu.
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Frek- Abun\·ens dans
Ely111us arcuarius
3
Eriop horum au gu slifoliulll 2
-vagi na/um
1-2
(Herrsvedsmossen,
Storkä rret och n ägr a
andr a fuktiga lokaler )
Scirpus acicu/ari s. ..... ...
2
- mamil!atus . . . . . . . . . . . . 1-2
(Dike i Litzk ä rret,
Yästeränge n ,
h äll svack a p ä J ungm an sgrund et )
-

JHaYt'/iJJ111S

........ . ...

-

-

·o . o o o . . .

o •••••••••

2

Frek- Abunvens dans
Ca/la pal~tslris ....... .... .
(Enda fyndort: Gummans kärr, en klipph yll a ö\·erst pa )I almsv idja )
j uucus 2 arlirulalus . . . . . .
- bufouiu; .......
- couglomera lu s . . . . . . . . .

'1.

(:-Iassvis i Västerviken)
- parv ulu s .............. .
(Pa grunt vatten i
X äsv iken , exe mpl a ren
unga, d et erm . osäke r
möjligen S.ariw laris)
- pauciflorll s .... ...... . .
(Fu nnen endast i vät
svacka pä kalkstenshäll : sydudde n)
- silvatiws . . .. .. .. .. .. .. .
3
- Tab ernae>llou lani
:J
- uuigl umis........ ..... . .
3
Carex2 co utig11a
- leporiua .. . .... .. ......
:1
- cauesceus . . .. .. . . . . . . . . .
3
- erhiua /a .... .. ... ......
:J
- Goodmowii ... ... .. .. ..
3
- digilala
....
2
- globu lari s . ..••.... .. .
2
- pallesce u s . .•.••.••...
3
- pauicea . .. . . . . . . . . . . ..
:J
- Ouleri ················o•
:1
- - ssp. p~tlclul/a ..... .
- ros/rala . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
(\"ästerängen )
- vesicaria . . . . . . . . . . . . . . .
2
- riparia ........
(Enda fyndort : 2 diken i mitten av Litzkärret. Betryggande
stort bestand)

2
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rf/IISIIS . . . . . . . . . . . . . . .. ..

:1

a

3

3

:~

2

:1

3
3
3
3
2
3
3

filiformis . . .. . . . . . . . . . . .
3
Gerardi
a
Lu~ula llllliliflora
3
- pallesceus
2
- pilosa ....... .. .........
3
A /liwu Schoeuopras!llll
:l
Gagea 111iuima ....... ... . .
(Endastkr ing gärd en)
Jlajaulhemwu bifoliwu
3
Pol)•goualum odora lwn
:1
Paris quadrifolia . . . .. . . .
3
Comoa/laria majalis . . . . . .
3
Iri s Pse1tdacorus .... .. .. .
(Ett enda litet bestand under Lillkällkilen )
Orchis maC!Ilala ... . . 0.. .
:1
Platanlhera bifolia . . . . . .
:1
Listera ova la ........... .
(Funnen pa 3 punkter
mellan Korrängenoch
Lillkällkilen )
Good)'era repeus . . . . . . . . . 1 -2
(Fu nnen pa 2 platser
i gr anskog)
Salix3 a11rila . . . . . . . . . . . .
3
- capua .........
3
- riner~a
(St ork ärret)
- pmta11dra . ........ 0.....
1
- phylicifolia . . . . . . . . . .. .
3
- StarkeaHa (livida)
- •·epeus ..................
'l
(lnvid \'ägen till Angbätsbryggan m .fl.
platser)
- ros>llariuifolia .........
3

2

3
3
3
3

3
3

1 -2

3
3

1

3

2

3

Speciellt bet rä ff ande släktena Carex och }IIIICitS är det möjligt att n ägra n ya
a rter se na re skall autr äffas, ty det i a rtförteckningen upptagna antalet för efall er vara väl lägt även för Pettus förhällanden. I nägon män kan detta gäll a
även familjen Gramineae.
3 Det i not
2 sagda kan antas gälla även släktet alixo

22

Bertel S öderström : K ärh· äxtflor an pa Pettula ndet
Frek- A bun ve ns dans

M yrica gale
Cory lu s ave/la ua
(Im·. a ngb ät sbrygga n ,
p ä S a ndudd en )
Ur/ ica d ioeca .. ... . .. .. ..
-

UY [ I IS

2

3
3

R um ex acelosa
3
- A celosel/a
:3
- crispus ... . . .
2
- domes ti cus
3
P olygo u. um amphibi w u
(End a fy ndort:
sv ack a itwid väg
ova nför N äsviken
- avic ulare ...
- Gonvolv ulus
- du m etonw1 . . . . . . . . .
3
- hy dropiper . . . . . . . . . . . .
3
- lapathifoli wu
3
- viviparum . . . . . . . . . . . .
3
Chenopodi11 111 a/bum. . .. ..
:~
(Ett fl ert al form er och
varianter)
A tri plex lat ijolia . . . . . . . . .
:l
- lou.gi pes ssp. praecox
2
(Bl. a . p it Bosk ap sh oltn en)
- patula
Jf onlia la mp ros perma . ..
(Ymnigt i bottneu a ,·
K äsviken , sp a rsa mt
under Löfs ddj a)
S tellaria gramir1ea . . . . .
3
- 1-Jo/os!ea.
2
(Ytt erst ymnigt in o m
ettstörre omr äd e nä ra
Lillk ällkil en, sa k nas
förönig t )
- longijolia
~
- 111edia . . . ...............
3

2

3
3

3
3
2

3

3
3
3
3

3
3
3

3
2

1-2

3
3

2
3

- I I U I IO Yitlll . .

(Askbest ä nd i s,·art viken
Cerasti11111 arve11se
(Rikligt invid ri an ,
Ko rr än gsladan , n ä r a
Cdd torpet o. s .v.)
- caesp itosmn . . . . . . . . . . . .
- se m idecandrum
(Riklig t p ä Lillgä rds ba ck t> n, indd X orrä ngslad a n o.a. pl atsc r)

2

3
~

3

3
3

P rek· Ab un,·cns dans

Sagina 110dosa . . . . . . . . .
- procumbeus
.-1 renaria serpyllifo!ia.
.11oehringia lrineruia
Spergula arvmsis
-rubra
. . . . . .. . ....
-saliua
- vemalis
(Fun nen pa 1 p la tser,
be rg i n ärhete n a ,.
gärden)
Sc/erautlws all lllt!IS... . .
Lychuis flos-cuwli
(Xedr e de len a ,· \"äste rän gen, K ä llkil en)
l "iscaria vulgaris . .. ... ...
Silene nutans
(E nda fyndpl ats:
ga mm a l äk erlinda
m ell an Xo rn·iken och
C ddt orpe t )
.1! e/andrium ntbrum
(\'mnig förck. ö\·er
h ela ön)
Diantlws deilaides
.-1 c/aea spicala
(Lillkä llki le n , lä rkkult ur 0\·anför Xo r r d k en)
Caltha palustris
.·l aemone llepatica
- nemorosa
Rmii!Jiculus acris . .
- auriconws co/1 .
(ssp . llolantlws ~I a r k l.
r ik.l. n ä ra g<\rde n , insam lad a ,· d r G. ~I ar k 
lund i maj 196.\)
- F/ammula . . . . . . . . . . . .
- obtusif/orus (Baudotii)
- polya11themos . . . . . . . . .
- repms . . . . . . . .. . . . . . . . . .
- reptans ... ... . .... . .. .
.1/ )•osurus mi11imus . . . . . .
Chelidonium majus . .. ...
Fuma ria officinalis . . . . . .
Brassica campestris . . . . . .
i11apis an:wsis . . . . . . . . .
R apha111ts R aphanistrw 11
Thlaspi aruense
Gapse/la bursa -pao/oris

2

:l
3
:1
1-1
1-1
I

2

:l
1-2

:l

3

:l

:I

3

3

:l
:l

:l

:1

:l

3

3
3

:1

:l

3
2
3
1-2

3
3
3
3
1-2
3
3
3

3

3
3
2
:l
I

3
:l

3

a
1-2

3
3
3
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Frek- Ab unvens dans
Subularia aqualica
( ~ äs dk e n, in vid ,-a tt enl injen)
Draba verna
3
Cordamine parvif/ora ...
(E nd a fyndplats: di kesbotten im·id en
be rgkn a ll pä S\\'änd a n av K varnk ärr sä kern. Bestä nd et svagt)
Cardamine pratensis
2
Barbarea vu/garis
3
,-1 rabidopsis thaliana
:1
Turriti s glabra .
2
Rorippa islandica .. . .
2
Erysi11mm cheiran thoides
3
Sedum acre
3
- telephium
:l
Ribes alpinum
3
- n ignw1
.. .. .. .. .. ..
2
- ruhrum ssp .Sch/ehtmdalii .. .. .. .. ..
1-2
Filipendula Ulmaria
3
Rubus arctictts ... .
(Herrsved en och :IIär ak ä rret , smä best ä nd)
- Chamaemorus .....
(Encla fynd o r t:
H errs,·edsmossen )
- idaeus ...... ...... ..
3
- saxatilis
3
Fragaria moschata
(e /ati or)
2
(Gamm a! enk ö n acl
herrgä rclsart a v jordgubba r. Fön·i!clad pä
:l p latse r inom gä r dens o mgi\"Il.ing, p ä
en p lats vid en äng i
Lönnviken )
- vesca
3
Polenti/la A11 seri11a
3
- argen lecL
3
- - ssp. impolita . .
2
- Cra11t :ii .............. .
(Encla f y nd p lats: i
glest stranclbu skage pä
\ ·äst erbacka sm ä lägenhet)
1

Frek- Abunvens dans
P ole illi/la erecla
- 11orvegica
- palustris (Com arum

p.)

:l

.·1/chemi//a t·ulgaris
- - ssp. awtiloba
- - - filicaulis
- - - glaucescens
-

2
3
:l
2
2
3
3
:l

3
2
I

3

1-2

~l

3
3

3
3
3
2

2
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-

-

3

3

2

2

3

2
3

1

Hlicaus

(\ 'äste r backa äke r ,
gammal linda)
- - - pastoralis
R osa cori ifo/iai
(Berg indd Ullgärden)
- glauca
3
Ge um rivale .. . .. .. .. .. .. ..
3
- - 111.hybridum (Lit zk ä rret)
- urba1111111 .. .. .. . .. .. .
2
(AIIm ä nn ast kring
gärden)
Trifolium a ureum ......
(E tt rä tt rikli gt best a nd i ö n e k a nt en
a ,- Norra k ern)
- hybrid11111
2
-medium .. .. .......... . 1 -2
(Fnnn en i sk ogsk a n ten av h em ä k ern ,
vetta nd e mot ä ngb. b r. )
- prate11Se .... ..... ..... .
3
- repe11s
3
Vi cia cracca ....... .. .. .. ..
3
- hirs uta ...... .......... ..
3
- sepium ...... ..... . .... . .
3
- silvatica ....... .. ..... .
3
- tetra sperlila .... ... .. . . .
3
L athyrys 111011/anu s ..... .
3
- pra te11sis .............. .
3
- ver1w s .............. . .. . 1-2
( Biott inom ett avgränsat omräde i NW
och kring Lit zkärret )
Oxalis Acetosella ........ .
3
Geraniwn pusillum .... . .
(lndd väg uude r
Göra n Fredrikssons
äker)

3
3

1-2

3
1-2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1-2

3

Hulten r äkn ar ej R osa coriifolia som en skild art, m enf örf. h a r h ä r vid lag följt

HUTONEN ( 193:1).
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Frek- Abunvens dans

Geranium Robertiamon
Erodium cicttlariwll
(En da fyndplats: berg
ovanf . L illgä rd. R ik li gt 196 3, nästan ingen tin g 1964)
Li11w11 calharticu111 . .
(Ymnigt exempeh ·is
pä ä ngsbacke
Björnglo)
Euphorbia peplus
(Enda fy n dplats:
t rädgärd pa Ake rk ulla v illa lägenh.)
Callitriche vema . .. . ..
(Dik en pä \'ästerängen , vattengrop
ovanf. ri an)
Rhamnus frangula . .
Hypericwll maculalrm1
- perforalttlll . . . . . . . . . . . .
Drosera ro/u11dijolia
(Enda fyndp lats:
F u k tig gamrnal linda
pä Kä rrstu smä lägenh .)
Vio la arve11s is . ..
- ca11ina ........
-

-

uzon tana . . . . . . . . . . . . . . .

:l

:~

2

2

3

3

3

2

2

3

:~

2

2
1-2

3

3

2

2
2

2

m irabilis .. .... ........ .
(Sk ogsväg i Storkä llkil en )
- palu slris . . . . . . . . . . . . . . .
3
- Rivi n ia11a .. .. .. .. .. .. 2-3
- tricolor .. .. .. .. .. .. .. .. ..
3
Peplis por/ula ........... .
(En da fy n dplats: u tt orkad vat tengrop
ova n för ri an)
Lythm m Salicaria . . . . . .
3
Epilobitlm adenocaulon 1-2
(Pa et t fl er tal p la t ser
n ä r a Lillgarden, ä \'en
v id st randen)
- angustifolium
3
- collinum .......... .... .
(P a backen vid Fridells f .d. t orp)
- montan u m .. .. .. .. . . . .
3
- palttstre .. .. . .. . .. . . . . .
3

1-~

3
2-3

3
I

3
2

3

3
3

Frek- Abun,·e ns dans

Epilvbium rubescens
1-2
(I trakten av Lillga rden, ä\·en vid stranden, Lu gm ·ik, Näsdken)
.\l)·riophyllum spicaiLon
(X äsviken )
.-lnlhriscus silt·eslri s
3
Carum cart'i .. .. .. . .. .
3
Pimpine/la Saxifraga ...
3
.~egopodium podagraria
3
.-l11gelica A rchangelica
ssp. litoralis
2
rl11gelica si/veslris.........
3
P eucedanwn paluslre
3
Chimaphila umbellala ...
(Tv a fyndp latse r
känd a, smä bestand.
Q,·anför H errsved en
indd ,-äg mot \ 'ästerbacka, ca. l 00 m .
upp ät fr a n Kordmans
lägen het)
P)•rola chloran lha
2
- minor ..........
3
- ro/rmdifolia .. .. .. .. . .. .
3
- sec un da ...... .........
3
Jloneses 1111i/lora .. .......
2
JI ono/ropa hypopitys
(I tallskog o\·anför
gärden, även annorstädes men sällsynt)
Ledrmz palustre
(Stonnossen och
Herrsvedsmossen)
rl rc/ostaphylos twa-ursi
3
l'acci1zirmz myrli/lus
3
- uligi nosu m .. .... .. . .. .
I
(Enstaka exemplar i
Herrsvedsmossen,
möjl. i Stormossen
- ~ -i lis-idaea .. .... ... .. .
3
Oxycoccus quadripetalus
(Rester av beständet
kvar pa Stormossen)
Empetrum 1rigrum .. .. ..
3
Cal/11na v ulgaris .. .. .. .. .
3
Lysimachia thy rsiflora
1-2
(Käsviken, Bathusdken m .fl. vikbottnar)
- vulgaris .. . .. .. . .. .. . ..
3
Triurla/is europaea
3

2

3

3
3
3
I

3

3

I

3
3
3
3

2

3
3

3
1-2

3
3
2

3
3
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Glattx mm·itima
Cnzlattriu m VIIIgare
.Hw ya lllh es lrifoliala
(Enda ,·äxtplats:
Gummans kärr högst
uppe pä Malmsyidja)
Cusc11 ta europaea
(Rikligt p:i gammalt
humleständ i
L ill gärdspa rken,
sparsamt p ä n ässlor i
L: s trädgä rd )
Lithospermwn arvense
(Herrsveden, enst aka
ex. p äträffade äyen
pä \ 'ästerängen)
Pulmollaria ojjiCl:llalis
ssp. obscura
(Rikligt i Källkilen,
stäliYis även i L ä ngstrands skogen)
.1/j'osolis arvensis
- caespitosa
(Ymnigt i 'äsY iken)
- hispida ...............
(Lillgär de n, No rrä ngsladan m.fl. p latser )
- stricla . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(LiUgärden, Norrängsladan m.fl. platser)
Scu tellaria galericulata
Prtwella v ulgari s . . . . . . . . .
Galeopsis bifida
- speciosa . . . . . . . . . . . . . . .
- Te trahit . . . . . . . . . . . . . . .
La.Jlirm z albwn
(En da fyndplats: \'il la A.ke rkull as trädgärd, sparsam förek.)
- hybridum . . . . . . . . . . . . . . .
- p11rpurewn . . . . . . . . . . . .
Stach)'S pal11s fr is . . . . . . .. .
- silva tica . . . . . . . . .. . . . . .
(Bl.a . i lundskogen
nedanför Rijälon, i
K ällkil en . . .)
Thymus serpyllu"' . . . . . .
Lycopu s europae rts . . .. . .
(I gles klibbalskog
runt Väste r viken ,
även pä Västerängen)

:i

a

l -:!

2

2-:l

3
l -2

3
3

2

:I

2-3

2

3
3
3
3

3

3

3
3
3
3

3
3
2

3
3
2

2

3

2-3
1-2

2-3
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.1/e>ztha an·ell sis
Sofamon D11lcamara
-uigrum ... ........... .
(Pä äkra r och trädgä rdsland im·i<i gä rden)
l'erba scum uignmz
(Enda st:iudort: \'ik afors smälägenh et
Lönndken)
- 1'/wpsus ..... .
(Enst aka förekomster
runt Lill gärden och
Yid dll a Akerkull a)
Linaria vulgaris
Saophularia nodosa ..
l 'eronica arvensis
( Riklig förekamst indd hemäkern)
- Chamaedrys
- lougijolia ...... .
- officinalis ........ . .. . .. .
- scutellata . .... .
- serpyllifolia ..... ... ... .
- venra
.11 elampyrum pratell se
- silvaticwn .... ....... .
Euphrasia ojjicinalis coll.
:\Ied säkerh. k onst.
curta och brevipila
Odmztites rubra
Rhinanthus minor
- serotinus (major)
Plantaga /anceolata
- major ................. .
- maritima ...... ........ .
Galium boreale ... . .. .. .. . .
- mo//ugo ........... . ..... .
- palustre ......... .. ... .
- uliginosum ........... .
- Vaillantii
(inkl. spuritmz) ..... .
- verum .. . ............. . .
Vibt<rmwr opulus
Limraea borealis ........ .
L on icera xylosteum ..... .
(Förek. endast inom
ett omräde i öns NWdel)

;j

:l

:J

l -2

l- 2

3

:l

3
l-2

3
2

:l

:l

2

3
2-3
3

l -2
3
3
3
2-3
3

3

:l

3

3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

2

2

3
3

3
3
3

3
3

3
3

3
:]

3

2

2

3
1-2

3
2
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Frek- Abun,·ens clans
J"a/eriana ojjici11alis
- sambztcijolia
(Fmmen ä tminstone
pft

3

3

Herrsw~ dsholmen )

-

- ssp . salina
(St ran cl un cte r folkskolan) ...... .. . . .. .. .
1\ nautia arvensis . . . . . . . . .
2
(Rikligt i söde r , knapp ar e mot n orr)
Campa11ula patula
l -~
- persicifolia . . . .
3
- rotuudifo/ia . . . .
~l
Solidaga virgaurea
:1
.-1 ster Tri poli um
3
Erigeron acre
3
A nte11naria dioeca
3
Gnaphalium si/vaticwll
3
- uliginosum . . . .
3
Bide11s triparlila
3
Anthemis arvensis
1-2
- lillcloria . . . . . . .
1-2
A chi/lea m il/efolium
3
- Ptarmica . . . . . . . . . . . . . . .
3
Chrysa11themwH
L eucanthemum . . . .
3
- v ulgare .........
3
J1l atricaria discoidea
3
- i11odora .. . ............
:1
Artemisia Absinthiwn
2
- v ulgaris . . . . . . . .
:1
Tu ssi/ago farfara . . . . . . . . .
:l

2

1-2

3
3
3
2
3
3
3
3
3
1-2
2

3
3
3
3
3
3
2
:1

3

Frek- AbilaYens dans
Senecio silvaticus . . .
3
- vulgaris . . . . . . . . . . . . . . .
3
Arctium minus
1
(Pä äugbätsbryggan)
- Iamentos um . . . . . . . . . . . .
~
Cirsium aruense . . . . . . . .
3
- heterophyllzmz
1-2
(\"äst erängen )
- pa!uslre . . . . . . . . . . .
:l
- vulgare (lanceolatum)
2
Cen/aurea cyanus
(\ "äster backa, Xorräng<!n)
- jacea ...............
3
Lapsana communis . . .
:~
Leo11lodon aulumna/is
:l
Tara;racum ojficinale
coll.
.............. ..
3
Sone/ws arvensis . . . . . . .
3
- - v. marilimus . .. . . . 1-2
- asper.. . ....... .. . .. . .. . ..
2
- oleraceus . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Lac/uca mura/is . . . . . . . . .
2
Crepis tectorum
:l
Hi eraci um pilosel/a . . . . . .
3
- g rupp piloselloidea
Hieracium grupp Silvaticijormia
3
- - ~-u/gatijormia
3
- - rigida
........... .
(I skogskant pä
\ "äst erängen)
- twzbe/latum . . . . . . . . . . . .
3

3

2-3
:l
1-2

3
2

3
3
:3

3
3
I
2
1-2

2
3
3

2

3
1- 2

3

Vid bopsummeringen bar följande principer följts: Underarter har
beaktats som skilda enheter för artantatet blott i de fall, da huvudarten saknats pä ön (ex.: Atriplex; longipes ssp. Praecox, Angelica Archangelica ssp. litoralis). De pa Pettu vilda trädslagen har medtagits. _-\.y
antropokorer har endast sadana inräknats, som människan vid sin
verksamhet omedvetet eUer ofrivilligt kan anses ha infört. Under
ovannämnda förutsättningar far man för Pettu ett artantal om
395, vartill kommer nägra underarter.
Antatet arter, som frän trädgä rdar och rabatter spritt sig och
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instaUerat sig sä päfallande fast i omgivningen, att mänga av dem
tycks bli verkligt bofasta pä ön, uppgär till 21.
I skogarna bar inplanterats 3 arter främmande lövträd och 16
arter för Pettu främmande barrträd . Närmast gärden och villa Akerkulla finner man dessutom ende! parkträd, sädana som poppel (2 arter)
hästkastanje, silverpil, knäckepil och oxelrönn.
Ett kärlväxtbeständ omfattande 39S arter och 7 underarter kan
ej b=tecknas som särskilt rikhaltigt, ätminstone ej i jämförelse med
vad ALV.-\R P.>.L~iGREX (1948) funnit pä Aland och ÜLE EKLUXD
(l~ISR) pä Korpo och inom kringliggande arkipelag. :'lied beaktande av
Pettt1s relati,-t ringa areal och även av andra omständigheter förefaller en dylik jämförelse ocksä tämligen meningslös . \'ill man emellerticl härvidlag fä fram nägonting bättre moti\·erat, representerar
HDIRIK SKULTS studie över kärlväxterna i Brunskärsarkipelagen
ett lämpligare jämförelseobjekt. Trots de Yäsentliga olikhetema
hos cle bäda undersökningomrädena har förteckningarna nära nog
samma artantal. För arter jämte underarter kommer SKULT upp till
talet 407, medan motsvarande tal för Pettus del är 402.
Pä gruncl av sitt läge päYerkas Pettu i floristiskt avseende bäde
fran inlands- och skärgärdssidan, men samtidigt har det för ett st ort
antal arter hittills visat sig ogörligt att forcera de naturliga barriärer
som omger ön. De isolerande faktorerna utgör enligt författarens
äsikt hnvudorsaken till att sä mänga inom denna del av landskapet
allmänt förekommande arter fattas. För de allra kräsnaste växterna
har Pettu mähända ej nägot överflöd pä fullt tillfredsställande förutsättningar, men varken jordmän eHer klimat kan som sädana uppställa
OÖHrkomliga hinder för en längt rikare artuppsättning än den nuvarande.
Ttanför Finby sockens smala fastlandsbräm ligger en öppen kedja
av öar och holm:n, ätskiljda frän ,-arandra av merendels smala sund ,
Kedjan vidtar i nordväst med h:olsjö, fortsätter över Finby Storö,
Kixor och Utö, för att slutligen ända i Pettu. Finby socken var enda
in pä 1900-talet ansluten till Bjämä Yars flora nyligen utretts (Laine
1960). Även öarnas förbindelser med fastlandet har därför mest varit
riktade ät detta hall, om ock Pettuboma pä grund av öns läge och ett
gemensamt sp räk i betydande grad underhällit kontakter med Bro-
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marf och Hangö. Sävitt fastlandsflorans framträngande mot skärgärden förmedlats av människan, har därför växtvärlden pä öarna främst
rönt inflytande frän det häll där Bjärnä ligger, men Pettu även frän
Bromarf. Utforskningen av hur längt fastlandsväxterna hunnit tränga
fram pä de skilda öarna skulle erbjuda ett givande studiefält. Det intressanta i uppgiften ökas av den omständigheten, att till dens.1mma
kunde fogas iakttagelser över kalkfaktorns inverkan pä artuppsättningen. A v de ovannämnda öarna har nämligen Kolsjö, Storön och
Nixor ett flertal blottade kalkstenshällar, medan Utö och i stort
sett även Pettu saknar sädana.
2. Örter och buskar, som a;•siktligt införts.
Phalaris canariw sis
Htmwltts lupulus
Saponaria offici na/is
Anemone silveslris
A quilegia r•ulgaris
Hesperis malronalis
Crataegus coccinea
Rosa pimpin ellifolia
Geranium sanguine um
Euphorbia esula colt.
Lavalera 11111ri11giaca
Parlhenociss us t·itacea
Primula veris
Lysimachia 111Wim11laria
A iuga reptan s
Hyo scyamu s niger
Digitalis purpurea
Campanula rapu11 cttloides

Fyndort
A bundans
I ett stenröse pä Ornglo lägenhet
l -2
Lillgä rden m .fl. gamla byggnadsplatser)
2-:l
\'illiam Högmans smäbrukslägenh.
(Lönnviken)
3
Yilla _ kerkullas park
2
i fiere äldre eUer övergi\·na trädg .
I utkanterna av villa Akerkullas trädgärd
2
I kanten av Bölsängen, ett tätt besÜnd
om ca 3 a r
Lillgärdsparken m .fl. platser
3
Ga mma! boplats ovanför Sandudden
2
I terrängen kring Skipars villa
3
Ove rrivna rabatte r och boplatser
I
Im·id källarhus pa Lillgä rd
3
Linda under villa Akerkulla
1-2
I g r äsmatta pä villa Akerkulla
:1
Yilla Akerkulla
Lillgärden
Indd källarhus p:i Lillgärden
Intill rabatt under villa Akerkulla

Härutöver b a r man pa ett önrgivet tot ps äker ovanför Sandudden tydligeu
i tiden haft för avsikt att bedriva blomsterodUng för a\·salu. Frän denna tid
,-äxer där tämligen rikliga förvild ade best a nd av Diant/ws s up~rbus, Bellis
peremzis och Doronicum.

3. Trädslag Jzemmalwrande
Pim<s silvestris
Picea abies
J ttniperus CO !Ima m is
Betula pubesce11s
- verrucosa
A ltlltS gluti11osa
Querc11s robur

pä P ettu .

Ulmus glabra
Framus padus
Populus lremu/a
Sorbus aucuparia
A cer platauoides
Tilia cordala
Fraximts excelsior
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4. Efter 1918 i skogama i11pla11terade jrämma11de trädslag.
A bies balsam ea
- concolor
- N ordman nia11 a
- pecti11ata
- sib irica
Larix dPcidua
- leptolepis
- sibirica
Picea E11 gelma>111ii
1

29
1

Pinus ce mbra
- m urra yana
P seudots uga JI en ziesi 1
Tlw ja gigantea
- occidentalis
T s uga canade n si s
Carpinu s betul r< s
A cer p seudoplata>ws
A esc ulus hippo ca slanum

Härj äm t c h ar i K ä llkil e n inpl a ntera ts n ägo t Taxu s sp. och Malu s silvestris.
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Karta ÖYer Pettulandet
(Stor -)Gärden (h em a krarn a Jigge r i a nslutning till ga rden oc h Lillgärd en ).
2. Lillgä rd en
3. Akerkulla (= Yi11 a R enquist)
4. Angb ä tsbryggan
5. Jungmansgrundet
6. Näsdken (inkl . d en s.k. Lngm·iken)
, . Boskapsholmen
8. \ ·ästerdk en
9. \"ästerängen (e tt ursprungl igen c.a 111 ha sto rt fält, ,-a ra \· ~ h a r eda n för
35 :\r sedan in plante rats i kli bba l).
10. Kvarnkärret (en ~-; ha stor äk t r)
I I . Backakä rret (en 2. ·, h a stor ä ker)
11. Hin.rikas (en för ca. I 0 ä r sedan i gra u inplanterad mindre ;l ker)
I :1 . Bastukärret (en delds försumpad , I ha sto r ä ke r)
1 '• · Reim ars\·iken
15. Norrä ngen (en ~-5 h a sto r bolagsäk er)
16. Storkärret och Bölsängen (ett Y h a stort äk ersk ifte, som eft e r kriget a ,- bolaget Ö\·e rl ätib för bilclande a ,. en sjäh·st ändig lägenhet )
1 7. F. d. tegel bruket
18. H ögsvei\en (vanlige n kail ad Funkens)
19. Lillkällkilen (ga mm al bolagsäker, inpl ante r ad i as k, e k douglasgran nl.fl.
trädslag)
20 . Storkä llkil en (ga mm a l bolagsäker, inpl a n te rad i gran , till e n mind r e dd i
ek och ask )
2 1. Sandudden (3 st. sjäh·ständiga lägenhete r, o\·aniör dessa i skog in p lanterad e ga mla bolagsä kra r och en numera n edlagd plantskola)
n. \" ästerbacka (lägcnheten bäst käud uuder namnet Hoimbergs)
23. Kärrstu
~ !._ \"ikafors (lägenheten bäst k ä ud under ägaren -;, John \"ikströms n amn ).
Ovanför Jigge r det övergi ,·na Fridellska torpet. Pä a ndra sida n ,-i k en
Jigger \"illiam Högmans läge nhet , som ursprungl igen gick under n a mne t
Lönnviken)
2 5. Stormossen
26. Norchnanska lägenb et en
27. H errs,·eden. X a mn p ä by i mitt en a ,- ön , med fie re mindr e Iäge nbeter till höriga familjerna Fred riksson, Fridell, Lindholm och X ordruan)
28. Folkskolan
29. Löfsvidja
30. Svarh·ikeu (ett stycke ovaniör befinne r sig :Klock aränge n med kulturer a , lä rk och a ndra trädslag)
3 1. L ängstrandsskogen (iln-id denna o\·anför \"ä terängen Jigge r K ä rrbacka
med lärkkulturer)
32. Herrs\·edsmossen
33. Nykärr
34 . Norn·iks torpet
35. Litzk ärret (gamma l •iker, sa mfä llning för berrs,·edsborna. Intill Jigger Skipars lägenhet )
36. Malmsvidja (m ed Gumman.> kärr)
:l7 . Ornäs (lägenh eten bätt re känd som Xyst röms)
38. Björnglo (lägenh ete n känd under äga rens, Anian Ahlfors ', namn)
39. Krak anäs udde med ga mm alt kalkstensbrott.
40. :IIä rakärret (sjä h ·a lägenhete11 heter numera Söden·ik )
4 I . Udd t orpet
1, 2. \ ·ästandk lägenhet (\"ikmans)
1.
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Einige neue Sippen der Ranunculus auricomus-Gruppe
\"ON

CARL CEDERCREUTZ

Das Material, auf dem sich die Beschreibungen der hier aufgenommenen 9 Sippen der Ranunculus auricomus-Gruppe gründet, wurde
von mir in SW-Finnland, zum grösseren Teil auf Aland eingesammelt.
Es wird in dem Botanischen l\Iuseum der Universität in Helsingfors
aufbewahrt. Dr. G. MARKLUND, der ein grosses Interesse für diese
Sippen zeigte, untersuchte sie kritisch und fand dabei, dass sie alle
deutlich von den früher - zum grossen Teil von ~1ARKLUND selbst beschriebenen, t eilweise jedoch noch unveröffentlichten, nordischen
Formen dieser Gruppe abweichen. Einige Wochen vor seinem Hinscheiden im Juli 1964 hat er das ::\ Ianuskript durchgesehen.
Für wertvollen Beistand beim Abfassen der lateinischen Diagnosen
danke ich Herrn Doz. Dr. I. HrrTONE)l". Die photographischen Aufnahmen sind von Herrn S. HOLMSTRÖM mit grossem Interesse und
Sorgfalt ausgeführt worden, wofür ich ihm meinen besten Dank
ausspreche.
Sämtliche Abbildungen sind in etwa 1 / 3 natürlicher Grösse.
Abkürzungen: Al = Alandia, Ab = Regio aboensis.

RanuncullfS auricomus L. ssp. (ap.) acutangulus Cedercr. n. ssp.
Planta meoiocriter alta. Caulis adscendens vel erectus. Folia rosularia satis
paucilobata. Foli~ exteriora segmentis late triangnlaribus; segmentum m ed ium
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foliorum evidenter tripartitarum dente medio robuste praeditum. Segm enta
later ali a iterum divisa, segmenta secundaria sine dentibus vel dente unico latera li .
Segmentmu medium foliorum interiorum saep issime tripart itum . Folia b asali a
cauliculi basalis segmentis cun·atis. Laciniae foliorum caul inorum linear es
integraeque. Flores interdum bene eyoJu ti. Torus parce pilosus pilis sat longis .

Eine mitteigrosse Sippe mit einem bogenförmig aufsteigenden oder
geraden Stenge!. Die grundständigen Blätter ziemlich wenig zerteilt.
Die äusseren Blätter mit b reittriangulären Abschnitten. Sie erhalten
dadurch einen sehr eckigen mkreis. Der .:\littelabschnitt der deutlich
dreigeteilten Blätter mit einem kräftigen .:\littelzahn. Die Teilsegmente der nochmals eingeschnittenen Seitenabschnitte mit keinem
oder nur einem Seitenzahn. Der .:\Iittelabschnitt der inneren Blätter
meistens dreispaltig. Die Basalblätter des Seitenstengels mit gebogenen Abschnitten. Die Segmente der Stengelblätter linear und ganzrandig. Die Blüten zuweilen wohlentwickelt, bis 1 cm im Durchmesser.
Der Fruchtboden mit zerstreuten, ziemlich langen H aaren. Reife
Früchte fehlen im vorliegenden .:\Iaterial.
R e g i o ab o

e n s i s.

Hitis, Lfmgholmen, \\"iese ( 1953) .

R. auricomus. L. ssp. (ap.) exiguifrons Ceder cr . n. ssp .
Planta mediocriter alta, erecta. Folia sat parva. Folia rosularia exterior a
tripartita, sinn basali sat lato et segmento medio dent e unico vel dentibus
duobus lat er alibus rottmdis. Segmenta lateralia divisa lobis duobus; lobus
basalis iterum lobatus. Folia posteriora sinn basal i paulum latiore, lobis sa t
p a ucis sed angustioribus et profunde partitis atque den ti bus acutis tri angu lari busque munitis. Laciniae foliorum caulinorum anguste lanceolatae et integrae
vel dentibus paucis praeditae. Petala pro magua parte aborti va, flores ad
18 mm diam. Sepala in parte apicali anthocyanei-colorata. Torus glaber, gynophoris mediocribus.

Eine mittelgrosse, ziemlich kleinblättrige 1ppe mit aufrechtem
Wuchs. Die äusseren dreiteiligen Grundblätter mit ziemlich offener
Basalbucht; der .:\Iittelabschnitt mit zwei rundlichen Seitenzähnen;
die Seitenabschnitte zweiteilig mit gelapptem Basalteilsegment. Es ist
vor allem die schöne, regelmässige Zahnung und Zerteilung der
äusseren Grundblätter die dieser
nterart ihr charakteristisches
Aussehen verleihen. Die Zähne sind rundlich mit ganz unbedeutenden
bis fast unentwickelten Spitzchen. Die darauffolgenden Blätter mit
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einer etwas breiteren Basalbucht, recht wenigen, aber schmälerenund
tieferen Lappen und spitzdreieckigen Zähnen. Die Abschnitte der
Stengelblätter sind schmallanzettlich und ganzrandig oder mit einzelnen Zähnen. Die Honigblätter sehr unYollständig entwickelt, nur
einzelne normale Blätter; die Blüten bis '1 8 mm Durchmesser. Die
Kelchblätter an den Spitzen anthocyangefärbt . Der Fruchtboden
kahl, die Gynophoren mittellang.
Re g i o a b o e n s i s. Hitis, Kyrkla nd et \"ästervik ( 1953}. Dragsfjä rd ,
a m ionersten Teil der Purunpää-\\"iek an einem Tangwa ll ( I 953).

R . auncomus L. ssp . (ap .) gracilicaulis Cedercr. n. ssp .
Planta valde gr aci lis. Caulis erectus vel adscendens. Folia rosul aria exteriora
tripartitasinn basali lat o; lobi laterales iterum divisi, dentes acuti. Segm entum
medium 3-dentatum. Pagina inferior foliorum colore ± violaceo. Folia intermedi a magis divi sa praesertim folia interi ora . Segm entum m ed ium foliorum
intermed iorum ev id enter separatum, angustum, tridentatum vel p aulum
incisu m . L acini ae foli orum caulinorum anguste lineares et integrae. Flores minores, petalis ± abortivi s. Torus glaber , gynophoris ben e evolutis.

Eine sehr schlanke Pflanze. Der Stenge! aufrecht oder aufsteigend. Die äusseren dreiteiligen Basalblätter mit einer offenen Basalbucht; die Seitensegmente sind nochmals eingeschnitten. Die Blattzähne spitzig. Der l\Iittelabschnitt dreizähnig. Die Unterseite dieser
Blätter ist ± violettgefärbt. Die mittleren grundständigen Blätter
sind mehr zerteilt und besonders die inneren Blätter. Der Mittelabschnitt der mittleren Blätter ist deutlich abgetrennt, schmal, oben
dreizähnig bis seicht dreispaltig. Die Abschnitte der Stengelblätter
schmal Iineal und ganzrandig. Die Blüten klein und schwach entwickelt. Der Fruchtboden kahl , die Gynophoren wohl entwickelt.
AI a

11

d i a. Finst röm , -~mnäs Bynäsudden , Laubwiese ( 1 9~/ und 1949} .

R. auncomus L . ssp. (ap.) latisinuatus Cedercr. n. ssp .
Caulis adscend ens vel erectus. Folia rosulari a exteriora tripartita, segmento
medio d entibus perp a ucis ( 1 vel 2) lat era libus et angnlis la tis inter segmenta;
sinus basalis apertus. Folia intermedia segmentis apical ibus asymmetrici s et
sinu basali aperto. Folia interiora simpliciter tripartita dentibus magnis irre-
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gularibus acutis que praedita vel iterum paulum incisa. Laciniae foliorum
caulinorum lineares et semper integrae. Flores raro bene evoluti, usque ad 15 mm
lati. Torus glaber , gynophoris sat longis.

Der Stengel kräftig, aufsteigend bis aufrecht. Die äusseren dreiteiligen Grundblätter mit einem oder zwei Zähnen am Mittelabschnitt,
mit recht weitem Winkel zwischen den Blattspalten und mit einer
offenen Basalbucht. Die mittleren Blätter mit unsymmetrischen
Endsegmenten und mit offener Basalbucht. Die inneren Blätter einfach dreispaltig oder mit einer Andeutung einer zweiten Spaltung,
aber mit grossen unregelmässigen Zähnen mit deutlich entwickelten
scharfen Spitzen. Die Stengelblattabschnitte lineal und fast immer
ganzrandig. Die Blüten selten vollständig entwickelt, bis 15 mm im
Durchmesser. Der Fruchtboden kahl, die Gynophoren ziemlich lang.
In Laubwiesen.
A I an d i a. Hammarland: Am E-Ufer des Bovikfjärden ( 1954). Geta:
Olovsnäs (1949); in der Nähe von der Kirche) 1946); Snäckö (1946); am S-Ende
des Sees Bolstaholmsträsk {1954).

R. auricomus L . ssp. (ap .) naguensis Cedercr. n. ssp.
Planta meiliocriter alta, caules adscendentes vel erecti. Folia evidenter
glauca. Folia rosularia exteriora renilormia, tripartita, incisuris valde angustis
et segmentis attingentis; dentes breves, rotundati, sat lati, etiam apud folia
media; segmentum medium solum dentibus dnobus lateralibus, sed segmenta
lateralia incisa. Folia posteriora paulum incisa angulis latis inter lobos et
dentibus apice admodnm minimo. Laciniae foliorum caulinorum superiorum non
petiolatae, sed laciniae foliorum inferiorum saepe Ionge petiolatae, admodum
lanceolatae et dentibns perpaucis (2 vel 3) praeilitae. Flores diam. c. 15 mm ,
petala frequenter bene evoluta. Torus glaber, gynophoris mediocriter longis.
Glumae apici bus ± rubescentibus.

Eine mitteigrosse Sippe mit aufsteigenden oder geraden Stengeln .
Die Blätter deutlich blaugrün. Die äusseren grundständigen, nierenförrnigen Blätter deutlich dreiteilig, aber mit so schmalen Einschnitten dass die Segmente sich berühren. Die Blattzähne abgerundet, niedrig und recht breit; so auch bei den mittleren Blättern. Der :.\Iittelabschnitt mit zwei Seitenzähnen. Die eiterrahschnitte gelappt. Die

Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica ? 8: 4., 1965

5

folgenden Blätter sind auffällig wenig zerteilt und haben breite
Winkel zwischen den Abschnitten; mit deutlich abgesetzten kleinen
Spitzehen an den Zähnen. Die oberen Stengelblattabschnitte ungestielt oder fast ungestielt; weiter unten an den Stengeln sind die
Blattabschnitte dagegen oft ziemlich lang gestielt, deutlich lanzettlicb
und mit 2-3 Zähnen. Die Blüten c. 15 mm im Durchmesser; die
Honigblätter gewöhnlieb wohl entwickelt. Der Fruchtboden kahl , die
Gynophoren rnittellang. Die Knospen an den Spitzen ± rotgefärbt.
In dem Schärenkirchspiel ragu an Kulturstandorten sehr verbreitet, aber nicht ausserhalb des Kirchspiels bekannt.
Re g i o ab o e n s i s. Nagu: Käldö, an der Sägemühle des Gutes und an
der Landspitze von Erkko im Kirschengebüsch ; Ramsö Korrede und Packis
( 1952); Packais; Sellmo; zwischen Kyrkbacken und Sellmo; Ärnholmen (1951}.

R . auncomus L. ssp. (ap.) parcisectus Cedercr. n. ssp .
Planta robusta, caules erecti. Folia rosularia exteriora admodum tripartita
basi reniformi et sinu lato; segmenta lateralia iterum paulum partita; dentes
breves obtusaeque. Folia posteriora vulgo simpliciter tripartita, sinus basalis
sat apertus, segmenta lateralia paulum incisa, dentes irregulares, robusti et
acuti. Folia aestivalia indivisa solum dentibus acutis. Laciniae foliorum caulinorum lanceolatae, interdum dentibus paucis munitae. Flores raro bene evoluti , diam. ad 15 mm , frequenter petalis plurimis abortivis. Torus glaber,
gynophoris pro parte sat longis.

Eine kräftige Sippe mit aufrechten Stengeln. Die äusseren Grundblätter mit den drei Hauptabschnitten deutlich hervortretend, breite
Winkel zwischen diesen. Die Seitenabschnitte nochmals etwas aufgeteilt; niedrige stumpfe Zähne; die Blätter nierenförmig, die Basalbucht breit. Die folgenden Blätter gewöhnlich einfach dreiteilig, die
Seitenabschnitte wenig eingeschnitten, unregelmässige Zahnung, die
Zähne kräftig und spitzig; die Basalbucht recht offen. Die Sommerblätter ungespaltet, nur mit scharfen Zähnen. Die Stengelblattabschnitte lanzettförmig, zuweilen mit einigen Seitenzähnen. Die Blüten
selten schön entwickelt, bis 15 mm im Durchmesser. Der Fruchtboden
kahl, die Gynophoren teilweise ziemlich lang.
A 1 an d i a. Saltvik, Ödkarby, Laubwiese (1952, 1953 und 1954).
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R . auricomus L . ssp. (ap .) pulchridentatus Cedercr. n. ssp.
Planta mediocriter alta, caules erecti. Folia rosularia exteriora sinu basali
sat aperto et segmento medio dentibus duobus lateralibus sat acutis, segmenta
laterali a iterum argute incisa et dentibus robustis munita. Folia intermedia
dentibus Iongis acutisque; praesertim dens medianus valde elongatus . Folia
posteriora iterum evidenter divisa, sed ad segmentum medium 2-6 dentes.
Laciniae fol. caulinorum anguste lanceolatae dentibus so!um perpaucis ( 1 vel 2).
Flores imperfecti. Torus glaber , gynophoris mediocribus.

Eine mittelgrosse, aufrechte Art. Die äusseren Grundblätter mit
einer ziemlich offenen Basalbucht und mit zwei ziemlich spitzen
Zähnen an den Seiten des ::\Iittelabschnittes. Die beiden Seitenabschnitte ein zweites ::\Ial deutlich eingeschnitten und grobgezähnt. Die
mittleren Blätter mit langen spitzen Zähnen; der ::\Iittelzahn sehr
langgestreckt. Die folgenden Blätter nur zweimal deutlich eingeschnitten, aber mit 2-6 Zähnen am ::\Iittelabschnitt. Die Abschnitte
der Stengelblätter schmallanzettlich mit 1 oder 2 Zähnen. Die Blüten
schlecht entwickelt. Der Fruchtboden glatt, die Gynophoren mittellang. Charakteristisch für diese Art ist besonders die schöne Zahnung
der inneren Grundblätter.
Strand wiesen.
Alandia. Brändö Hullberga {1948). Regio aboens is. Askainen
Lemsjöholm {1952).

R . auricomus L. ssp . (ap .) stenodes Cedercr. n . ssp .
Planta sat robusta et alta ramis Yalde excelsis, anguli inter caulem et r amos
valde angusti. Folia rosularia exteriora sat profunde di\·isa sinu basali aperto.
Ad segmentum medium dentes laterales ( 1 \·el 2) obtusi et insuper dens apicalis
robustus; segmenta laterali a profunde divisa, sed dentibus minimis munita.
Folia interiora valde profunde didsa, interdum denuo incisa ; laciniae valde
longae, angustae et porro ad\·ertentes, sed dentibus lateralibus perpaucis
(solum J-3) et sine deute apicali. Laciniae fol. caulinorum anguste la nceolatae
- fere lineares, interdum evidenter petiolatae, plurimae. Flores bene evoluti,
diam. fere ad 2 cm. Torus parcissime pilosus pilis Iongis et gynophoris
m ediocribus

Eine ziemlich kräftige, hochgewachsene Art mit stark aufstrebenden Verzweigungen. Folglich sind die Verzweigungswinkel sehr
schmal. Die äusseren Grundblätter recht tief eingeschnitten, aber mit
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einer offenen Basalbucht; mit 1-2 stumpfen Zähnen an den Seiten
des l\Iittelabschnittes und mit einem recht kräftigen l\Iittelzahn;
die Seitenabschnitte tief gelappt, aber mit schwachen Zähnen. Die
inneren Blätter sehr tief eingeschnitten, aber höchstens zweimal; die
Abschnit te sehr lang und schmal und stark aufstrebend, aber mit nur
1 oder 2 Seitenzähnen und keinen Endzahn. Die Abschnitte der
Stengelblätter schmal lanzettförmig - fast lineär, zuweilen deutlich
gest ielt , meistens ungezähnt. Die Blüten schön entwickelt, bis nahe
2 cm im Durchmesser. Der Fruchtboden mit nur einzelnen langen
H aaren , die Gynophoren mittellang.
AI a n d i a. Finström , Godby in der Cmgebung des kleinen Sees God byträsk, feuchte Wiese ( 194i und 1956).

R. f allax (W. & Gr. ) Schur ssp. (ap .) perelegans Cedercr. n. ssp.
Planta m ed iocriter m agna , caules erecti. Folia rosulari a ex t erior a trip artita
et segmenta lateralia iterum p aulus lobat a. Folia sat valde dentata dentis
rotund a tis sine apice proprio (vel apex admodu m minimus). Segm entum
medium saepe dentibus duobus lateralibus. Segmenta lateralia foliorum interiorum 2- vel 3-partita, au gu li inter Iobes longos sat lati; dentes longi, an gusti et
ev id enter porrigentes. L aciniae fol. caulinorum lan ceola t ae, dentibus duobus
vel tribus valde Iongis et p at enti bus p raeditae. Flores interdum bene evoluti
diam . ad 2 cm. Torus pilis paucis Iongis praeditus, gynoph o r ae mediocres.

l\Iittelgross. Der Stenge! aufrecht. Die äusseren Basalblätter
dreigeteilt und die Seitenlappen noch einmal etwas a ufgeteilt. Sie
sind recht kräftig gezähnt; die Zähne sind abgerundet mit keinem oder
nur einem ganz unbedeutenden Spitzchen. Der }1ittellappen mit
meistens 2 Seitenzähnen. Bei den inneren Blättern sind die drei
Hauptlappen 2-3 ~Ial aufgeteilt. Die recht langen Lappen sind
aber deutlich von einander durch ziemlich breite Winkel getrennt;
die Zähne lang und schmal und recht deutlich aufwärtsgerichtet. Die
lanzettförrnigen Abschnitte der Stengelblätter mit 2-3 auffallend
langen, abstehenden Seitenzähnen, sehr charakteristisch für diese
Sippe. Die Blüten zuweilen seh r schön entwickelt, bis 2 cm g ross. Der
Fruchtboden mit einzelnen langen H aaren, die Gynophoren mittellang.
A I an d i a: Finströ m, Amnäs Bynäsudden, in einer Laubwiese ( 1948 und
1949).

BERICHTIGUNGEN
Seite 15, Zeile 2, zu streichen: Typus
Seite 16, Zeile 1, lies R. auricomus L. ssp. pulchridentatus Cedercr.
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Abb . I . R . auricomus L . ssp. anaangulr~s Cede rcr. :l.ö. l ~5:l. Typr~ s in der :\litt e.
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.-\.b. Hitis L :'t n gh ohnen,
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Abb. 2. R. auricomus L . ssp. exiguijro11s Cede r c r. 'o. 6. 195:J. Typus rechts.

Ab . !Iitis Kyrkla nd e t ,
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Ab b. ;l. R . aurzcomus L . ssp. gracilzcauils Cede rc r. Al. Fins trö m , )\nm iis
B y n äsu d d en, I ;.6. 19', ;_ Typus in de r :\litt e .
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Abb. '.. R . auricomus L . ssp. /ailswualus Cede rcr. :l t. 5. 195't. Typus link.

Al. Hammarland Bo,·ik,
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Abb . :-•. /?. auri cow u s L . ssp.

J1a~ue11sis

Ceder c r . Typu s.

Ab . ::\ag-u S ellm o, 8.6. 195 1.
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Abb. 6. R. auricomus L . ssp. parCJsulus Cedercr. 2!1.:'i.l95't. T ypus.

:\.1. Salt,·ik Üdkarby,
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Abb. , . R. auricomus L. ssp. parcrsectus Cedercr. ~:.1.6. 1 952 . Typus.

15

Al. Salt vik. Öd k a r by,

16

C. Cedercreutz : Xeue Sip pen der R an unculus a uricomus-Grupp e

•
I

A bb. 8. R . a uricomus L . ssp . pulchiridt·ll falus Cede rc r. - Al. B r ä n dö Hull be rga,
20.6. 19 ·. s. Typu s li nks .
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Abb . 9. R . auricomus L. ssp . stenodes Cedercr. - .-\1. Finström Godby, in d e r
\." m geb un g des kl ein en Sees Godby träsk , 9.6. 194;. Typu s rechts .
2
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Abb. I 0. R. fa/lax (\\-. & Gr. ) Schur ssp. perelegatlS Cede rc r .. - Al. Finström,
.\mnäs Bynäsudden , ~ ·.. s. 19'• . T ypus rechts.
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Förord
Under sommaren 1962 överenskom jag med professor F. W. Klingstedt om att vi gerneusamt skulle utforska floran i Perml. socken ocb
publicera resultaten av vära undersökningar. Vi bade vardera sedan
hl.ng tid tillbaka försänkningar i socknen. Professor Klingstedt bade
tillbragt talrika sommarsemestrar i Rardom i nordöstra Pernä och
bade härunder ägnat floran i Rardomtrakten samt i den nordliga och
ostliga delen av socknen ett ingäende studium. Ocksä jag har under
mänga somrar vistats i Pernä och ägnat en stor del av denna tid
ät undersökning av vegetation och flora särskilt i socknens västliga
och sydliga delar. Genom undersökningar, avsedda att vara slutförda sommaren 1964, skulle det material vara insamlat, som komme
att utgöra grunden för vär studie över floran i Pernä socken.
Enligt överenskommelse skulle i vär publikation pä professor
Klingstedts andel komma en jämförelse mellan Pernä sockens flora
och den av olika forskare behandlade floran i kringliggande socknar.
Även planerade han att utarbeta en översikt över de förändringar,
som floran undergätt under innevarande sekel, samt or akerna till
dessa. Professor Klingstedt stod i beräd att päbörja ifrägavarande
arbeten, dä sjukdom bröt bans krafter och mediörde hans död i februari 1964.
Under sädana förhällanden framträda dessa bidrag till kännedomen om Pernä sockens flora avsevärt mindre ornfattande än vad de
bade blivit, om professor Klingstedts översikter bade medföljt. Personligen beklagar jag djupt, att nu föreliggande studie icke blev
utarbetad av professor Klingstedt och rnig gemensamt. Ty under
vära dislrussioner över detta mängsidiga ämne framförde han flere
belysande synpunkter och hänvisningar, som han själv, om han
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hade hunnit, hade omsatt i värdefulla och inspirerande synteser. Jag finner det vara pä sin plats att här fä understryka min tacksamhet över att jag blivit i tillfälle att samarbeta med denna högtstäende
vetenskapsman och människa.
Av fiere personer har jag erhallit värdefulla bidrag gällande
utbredningen av ett antal växtarter. Sä har fil.dr Rolf Krogerus t
lämnat mig uppgifter om växter, som han i början av seklet anträffat dels pä Lassdals barlastplats, dels pä holmar i Pernä skärgärd.
Liknande uppgifter har jag erhällit ay Iektor A.ke Nordström t ,
som undersökt floran pä Lassdal och pä Näse barlastplats samt i
Kabböleomrädet. Ocksä stär jag i tacksamhetsskuld till professor
Hans Luther, som visat detta arbete stort intresse, till fil.dr Gunnar
Marktund t. fil. dr Carl Cedercreutz och fil. dr Lars Fagerström, som
hjälpt mig vid bestämning av särskilda växtprov samt till fil.stud.
Cari-Adam Hreggström, som ritat kartau och kontrollerat artförteckningen. Agronom Louis Ehrnrooth och fru Johanna Lindberg,
som insamlat växter i Pernä, ha lätit rnig granska sina herbarier,
för vilket jag förbindligast tackar. ÄYen uttalar jag min tacksamhet
till kommunaldirektör Olav La ng tröm, som givit mig särskilda
uppgifter om Pernä.
Till Statens naturyetenskapliga kommission, som beviljat mig
ett anslag för slutförandet av föreliggande studie, fä r jag framföra
mina tacksägelser.
Hertel Lemberg

Kartao och land kap bilden
Pernä socken är belägen i östra yland. ocknen (se karta pä sid.
58.) omfattar ett fastlandsomräde och en skärgärd. Om vattenytorna
fränräknas , utgör socknens areal omkring 400 km 2 • Frän kusten
inskjuter den 21 km Iänga Stor-Pernä\·iken. Av övriga vikar förtjänar
nämnas arvlaxviken i sydost. Pä en karta i skalan 1: 40000 ser man
inom socknens gränser 684 holmat , skär och klippor. I sydväst observeras skärgärdsomrädets stör ta holme Sarv alö i en arkipelag av
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mindre enheter. En annan stor holme är Kejvsalö i öster, ocksä den
omgiven av en betydande ösvärm. Även i Stor-Pernäviken finner
man skärgärd; en till arealen rätt betydande här befintlig holme är
Päsalö.
.R elief

Terrängen är i socknens fastlandsomrade av den landskapstyp, som är utmärkande för de södra delarna av värt land. Rätt vidsträckta slä/11?1' utbreda
sig pä vardera sielau av Stor-Pernaviken. Pa vikens västsida m ärkas Terviks och
Tjusterby slätterna, pä ostsielau slätter med mindre areal, bl.a. kring Segersby,
Thorsby och Särklax. Kring Ga=elby ä sträcka sig Erlandsböle och Ga=elby
slätterna och kring Forsby ä Malmgärds betydande slättomraden . Och kring de
partier av Lappträsk ä, som falla inom Perna socken, finner man de betydande
slättlauden kring byarna Rardom och Kuggom. Kring Sarvlax träsk och San-lax ä äro slätter för banden, som tillhöra socknens mest vidsträckta. - .Ä ven
pä cle större holmarna ha slättmarker utbildats. Och fortfarancle bildas bäde i
fastlancls- och skär gärdsomrädet horisontala och flacka marker genom sedimentavlagring i aarnas mynningstrakter i samband med den sekulära landhöjningen, företeelser som spela och spelat en motsvarande roll i värt land
överhuvud.
Emellerticl är det bergm, som giva at lancls kapet i Pernä dess karaktär som i Ny land överhuvud. De kvarst ä i terrängen som rester efter förk astningsprocesser, och de stupa mer eller mindre braut mot de härvid alstrade, num era
av vegetation upptagna sprickorna. Berg av denna typ framträda tydligt ,;d
Stor-Pern äviken, men ofta uppträda sädana ocksä i skärgärdens övriga delar
- bergen självfallet omformade av inlandsisen. Icke sällan äro emellertid
bergen överdragna mecl morän- eller äsmaterial, i sin tur vanligen täckt med
vegetation. - Perna sockens berg bestä huvudsakligen av granit, i cle östl iga
delarna av socknen är smulstenen, rapakivi , framträdande.
Liksom bergen bidraga även dsarna till att giva omvä...Uing ät landskapets
relief. Socknens längsta och högsta äs sträcker sig, deck stälh;s avbruten,
frän Forsby mot sydost till Kyrkoby och fortsätter dels som längsträckt a sandholmar i skärgärden, dels överdrager äsmaterialet en del bergsholmar. Frän
huvud asen, vars högsta parti närmare Forsby kailas Högmalmen, utgä kortare
äsgrenar. - Här och var, t.ex. i Kyrkoby, ha ,-issa partier av asarna länge använts som sandtag.
De lösa fordarlN<na

Den allmännaste och mest betydaude jordarlen är maränm. :\Iängenstädes
är morän utbredd över slättmarker, och icke sällau äro bergen beklädda m ed
en mautel av morän, som pä bergskrönen oftast är tunn eller som helt och hallet
saknas. Pä en del akrar och ängar observeras äker- resp. ängsbackar dvs.
anhopningar av morän. I socknens ostligaste del närmare gränsen mot Lovisa
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st ad s o mrä de uppträ d a skogbe ntxn a blockmMker a \· mindre utsträ ckning.
Strä ndern a, sä rskilt i skärgä rdens y ttre delar, uppbyggas huvudsakligen av
morä nm a teri al.
I Pernä b ar sanden en ganska ringa u t br edning och bet yd else. Öppna eller
av ett \·äxttäcke be kl äd da sand fält sakn as eller anträ ff as end ast i s ma la bälten
\·icl fo t en av en ell er a nn an äs. )[en i skä rgärden förek omm a sandsträ nd er,
ä ven o m d e äro r ä tt sällsy nt a. De st ä i relati on t ill de a v b rutn a äsfr agment, som
clels utgöra sjä lvst ä nd iga sand holm ar , dels bekl äda en kä rn a a \· be rg. Ut anför
säd a na holmar obser verar m a n st ä lh·is ä \·en smala re eller b red are s ubmersa
sanclyt or.
Lemn utgö r den allm ä nn ast förekomm ande jordarten i de slä ttomräcl en ,
so m o \·an i korth et omta lats. K ontin uerligt fogas n ya lergeb it till d e redan
förefintli ga genom den tra nsport a \· lersediment, som fr a rnför allt de st örre
<iarn a utför a. D enna lera avlagras fr ä mst i m y nningstra kterna. H är uppbyggas
d elta n, som under ärhundraden utgj ort odlingsbar a s lättl änder, ett fenom en ,
i vilket de n sekul är a land höjningen h är, som i värt lan d överhuvud , spela r sin
st or a roll. Det ka u till äggas, a tt d e st örre äarna, hm·udsakli gen Forsb y ä, i
kust vattn en giva upphov till m er ell ermin d re perman enta strömmar , m ed vilk a
lerp artikl ar för as lä ngre ut och efter ha nd av la gras t .o .m. r ä tt lä ngt fr ä n äarn as
m y nu ing.
Torven . De v idsträcktast e t or v m arkerna ha uppkommit i socknens n ord li ga
clel, clär d en s tora R öjsjömossen utb reder sig. Denn a s. k. m osse ornfattar utom
m ossar och m y r ar m a rker av fast are besk affenhet säsom äsfr agment, moränkull ar och b erg jä mte t vä sm ä sjöar . F ör ö \'Ti gt äro t on ·m arkerna r ätt obet ydliga i P ern ä . S äd an a h a emellertid utbildats vi d en del sjö ar ä vensom vid fot en
av en d el berg och äsar. I skär gärden kan m an i h ällkaren ia kttaga en intressant
ut\·eckling a v veget a tionen , där s uccessionens höjd punkt utgöres a v fr agmenta ris ka m yr ar.
Sjöar
Sjöarn a i P ern ä socken ä ro till antalet II , flertale t a\· dem a n t räffas i sockuens västra del; ett litet p arti av Hopom t r äsk fa ller inom gränsen till P ern ä.
Sjöarna äro smä, den st örst a är San·lax träsk med en areal av 3 km 2 . \'issa
sjöar o mgivas av ängar , n ägra gränsa t ill myrar, ett fa t al äro belägu a i d a lgä ngar m ell an berg och äsar. De fles t a äro n äri ngsfattiga, undantag utgör a
H a nunarträsket oclt Sarvl ax träsk , i v ilka äar fl y t a in .
Aar och bäckar
E tt a ntal äar genornfl y t er Pern ä socken . Den störst a av dem , F orsby ä,
inkommer till socknen fr än Lil jendal och utmy nn ar i St or -P ern ävi kens slut i
F orsby .. n, som är vattenrik nog a tt h äJla i gang en säg och en k varn , ge nom fl y t er i sä gott so m hela si n lä ngd od li ngsmarker , varför dess vatt en infiltrerats
m ecl näringsrikt sedi ment , vilket ocksä ti llföres vi ken . \'i d ä ns strä nder har
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utvecklats en ganska rik Yegetatiou.- AvseYärt mindre är Gammelby ä, som
även den genomflyter odlingar; den utfaller nära Forsby äs mynning. Ga=elby
;\ nppvisar en omväxlande och artrik yegetation. Detta ä r i allmä nhet fallet
även med de mindre äar, som anträffas i olika delar av socknen, samt med cle
bäckar, som varit betydande nog att bli omYandlacle tillutfallsdikeu.

Havs:;trämlerna
I Pernä skärgärcl särskiljer man samma strandtyper som \·id värt Iands
södra kuster överhuvud: klipp- eller bergsstranden, blockstranden, sten- och
grusstranden, sandstranden samt lerstranden. Klipp- eller bergssträndema, hos
vilka berget oförmedlat, antingen braut stupande eller med längsam sluttning
möter vattnet, äro här mindre vanliga. Ofta bilda nämligen stenar av olika
storlek bärder viel eieras fot. Äro stenarna stora, är en blockstra"d för handen,
en strandtyp, som uppträder i skärgärdens yttre delar, men som ocksä här är
ganska ovanlig. - Den vanligaste strandtypen är sten- och gmsstra1Jden, vilket
ju sa=anhänger med moränens vidsträckta utbredning. Pä en del av dessa
stränder förhärska stenarna, pä andra är gruset mera framträdande. I kustzonen döljes gruset och de mindre stenarna, ibland t.o.m. de huvudstora, av
lerskikt, som i rege! äro ö\·erdr agua med ett vanligen slutet växttäcke. I de
yttre skärgärdszonerna är däremot inblandningen av lera i strändernas gröne
material obetydlig, varför sten- och grusstränderna här äro tydligt utpräglade.
- Rätt fätaliga äro sandstränden.a. De omgh-a holmar, som utgöras av äsfragment eller p ä vilka äsmaterial avlagrats. Sandstränder av betydande utsträckning finnas pä ostsielau av \"ätskär och pä Hudö; den senare är bekant för sin
strandsporre, kailad Hudö-revet. A.ven de smä holmarna invid Päsalö, Sandholmarna och Pinnarholm, liksom Yissa partier av själva huvudön uppvisa
sandstränder. Även andra sandförande holmar finnas i Pernä s kärgärd. Lerstranden utgör kustzonens \·anligaste strandtyp; leran här tammar, som
tidigare framhällits, ur i zonen infallande ä ar och bäckar. For by ä str äcker
sina verkningar ända till tor-PernäYikens yttre delar, där lersediment om ock
i mindre grad avlagras. Utanför \;.ken i inre och yttre skärgärdeu päträffas
Jerstränder blott sällan; i haYsbandet sa.knas ädana nästan helt.

Över ikt av vegetationen
Socknens relativt näring fattiga jordmän har medfört, att vegetationen har en iögonenfallande eniormig präge!. älunda äro lundarna och de med dem besläktade samhällena fätaliga. Härtill kommer att odlingarna i socknen äro nog sä omfattande, och de ha självfallet övertagit de näringsrikaste markerna.
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Skogama
Av barrskogarna upptar tallskogen en märkbart större areal än granskogen.

Pa bergens och äsarnas krön växer skog av Cladina- och Calluna-typ, som ned ät
sluttningarna övergär i Vaccinium-typ, medan de nedersta partierna tillhöra
1\llyrtillus-typeu. De mer eller mindre horisontala moränmarkerna i vissa delar
av socknen och de vanligen flacka sandgebiten pä en del holmar i skärgärden
äro bevuxna med lingontallskog. I rege! är fä ltskiktet i tallskogen ganska
artfattigt. I moränsluttningarnas bläbärstallskogar anträffas dock en del arter,
som förtjäna nämnas , säsom Carex digitala, Calamagmstis arundinacea, Maianthemum, Trientalis och mera sällan k!onotropa. I buskskiktet observeras Ribes
nigrum och rönnpl a ntor. - De tidigare omtalade blockmarkerna äro bevuxna
med Vaccinit4m.-tallskog, i vilken icke sällan Arctostaphylos twa-ursi mellan
stenblocken uppbygger stora avruudade mattor.
Granskogar finner mau pä de med moräu täckta uedre sluttningarua av
vissa berg och i dälder mellan berg och äsar . Myrtillt,s-typeu är den vanligaste,
p:\ särskilt uäriugsrik mark övergär denna i Oxalis-typ, som dock är sällsynt i
Pernä. Eu granskog, som n ärmar sig den sis tnä muda typen , har nppkommit p ä
den välbe,·attnade m ed morän överdragna bergssluttniug, som faller ned mot
Djupkärret i Thorsby Weckas. Ur bottenvegetatiouens mosstäcke höjer sig
här jämte Vaccini1t111 myrtillus även Co1wallaria majalis, Anemone nemorosa och
O.ralis - alla dessa i spridda grupper. tora stand av Dryopteris spinulosa och
D. filix-mas fiunas s tällvis och i buskskiktet spridda individ av Salix caprea,
Sorbus aucuparia och Rhamm1s ftangtlla.
Lövskogarna äro till arealen relativt smä. Björkskogen fär sin karaktär av
Belula verrucosa, meu uppvisar i trädskiktet äveu asp, rönn och sälg. Buskskiktet sammansättes av unga individ av de n yss nämnda arterna jämte R ibes
alpim1111, i fältskiktet observeras en del ormbunkar, gräs och örter säsom Plalanlhera bifolia och Solidaga virgaurea. - Av större intresse äro de lundartade
lövskogama. Jordmäuen, moränen , är här fuktig, och i sluttande terräng visa
sig smärre ränuilar. Vegetationen är ganska rik. Masurbjörken dominerar bland
asp, rönn , ibland ocksä lind. Rätt allmänt uppträda Daphne mezereum och
Lonicera xylosteum samt Milium, Anemo1u ht!patica, Vicia silvatica och Lathyms vemus. - Som tidigare päpekats äro i Pernä lundarna rätt sällsynta. Den
största och stätligaste är Tilia cordata-luudeu pä Tjusterby Brändö i StorPernävikens inre del. Lunden, som växer pä moränmark, sammansättes av ca
l 00 gamla lindar, vartill komma yngre träd och telningar. I buskskiktet uppträder utom Tilia ocksä Coryltls avellana, och i det rika fältskiktet finner man
en del sällsynta arter. (:-.:ärmare hos LEMBERG 1941ob) . - Eu annan av Tilia
cordata dominerad men avsevärt mindre och ansprikslösare !und har uppkommit pä Tervik Baggholm i kustzonen. Andra Tilia-lundar ha icke päträffats i
socknen.
Av intresse äro Ainus incalla-lundarna, av vilka tre observeras i kustzonen
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kring Stor-Pernävike11. Deras ar eal är 10- 15 a r , och de sammansättas a\· medelälclers träd. E n av dessa gräalslnndar , en fornticla humlegä rcl, befinner sig
pä västsiclan av viken p ä Tervik :\[almas, cless avständ fr än viken är ca 100 m.
De tv ä övriga finner m an pä Garpgärd Segersby pä ostsiclan a\' Yiken pä 200 m
resp . 500 m avst änd frän denna. I busksk.iktet anträffar man j ämte A l11us
incana ocksä R ibes alpinum och Rubu.s idaeus, i fältsk.iktet bl.a. Paris qu.adrifolia
och Oxalis . - I detta sa= anhang kan omnämnas Al11us wcana-lunden i
Hagaböle Kvarngärclan i södr a fastlandszonen; lunclen har utgjort en humlegärcl (LF.MBERG 1938) .
Pä sk ärgärdens supralitor al äro A ltws glutinosa-for m~tioner icke oYan liga.
De ha tidigare ingäende behandlats (LE~!BERG 1946). Jag har indelat dem i
y ngre och äldre klibbalsformationer, ur de senare ha klibbalslund arna utvecklat
sig. I d e yngre Ainus glutillosa-formationerna äro alarna fätaliga , strandY äxtern a
t alrika och de för lunden t ypiska buskarna, örterna och gräsen fä. I de ä ldre
klibbalsform ationerna är antalet träd s t ort, vilket medfört att de för stranden
karaktäristiska arterna äro r ä tt fä, medan de i lunden Yanliga växtarterna h är
äro jämförelsevis m änga. I de samhällen , som giva skäl för benämningen klibb alslund ar , har den ovan antydda utncklingen fortskridit. Alarn a h a blivit
t alrikare, jordmänen och belysningsförhällandena ha för ändr ats, \·arför strandväxterna blivit fät aliga, ofta är o de sterila, medan lundväxtema bl ivit talrikare
ä n i de ovannämnda Ahms glulinosa-formationerna. I dessa strand lun dar
observeras bl.a. Poa 11emoralis, '!I,Jilium effusum, Paris quadrifolia, Urtica
dioeca, Oxaz.is, Loll icera .rylosteum, Pnm11s padus, i sällsynta fall Tilia cordata . De h är beskrivna klibbalslundarna äro relati\·t vanliga p ä skär gärclsstränderna .
Inom fastlandsornr ädet äro de sällsynta. Till det sistnämnda ornrädet hör
klibbalslunden p ä holmen Krollolm i Sarvlax träsk.
L övträdsdungar anträffas st älhis. Sädan äro Populus trenwla-dungarn a,
vilka vanligen äro r elath·t triviala. A Y intresse är emellertid den gamla aspdungen i Sar vlax Rib äck, i Yilken päträffas smä grupper av Corylus avella11a och
Viburnum opt~ltls samt vissa för lunden och lö>skogen karaktäristiska gräs
och örter. - Pä sydvästsluttningen a> ett med morän beklätt berg imidGarp gärd Kokärret h ar uppkommit ett Coryltls avella11a- samhälle, som uppta r ett
ornräde av en kv arts hektar . Fältsk.iktet sammansättes hu\·udsakligen av skogsväxter, m edan cle för lunclarua t ypiska Yäxtarterua ä ro fätaliga. (:\ärmare hos
L emberg 1935b).

TorvmaYkerna

Som m ·an omtalats utgör det stor a sumpmarksornrädet Röjsjö i norra Pernä
ett konglomer a t av myrar och mossar samt större eller mindre partier av fast
mark ; även tv ä sm ä sjöar anträffas här. Tallmyrar med Ledum palustre och
Rubus chamaemoms upptaga r ätt vidsträckta arealer. Den jämförelsevis stora
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w ossen Li ll -Röjsjö, beyuxen m ed b l. a. Trirhophorum caespitosum och Drosera.,
ge nomdr ages av ett gamma lt, numer a igenYuxet utfallsdike; detta domin er as
h elt av Phrag111ites . I det t äta Yasstäcket finner m an Dactylorchis incarnata,
Utricularia intermedia m .fl. {LIDIBF.RG 1944a). Inom Röjsjöomrädet anträffas
s t ä llvis Tilia cordata , som Yäxer enstak a eller i smärre grupper. - Även vissa
av sjöarna i sockn en om giv as delds av myrar och m ossar . - P ä holm arn a i
P ern ä skärgärd äro t orvm arkern a obetydl iga. Sädan a firm er m a n em ell ertid i
a ll a s k ärgä rdszoner. Pa det lill a Kra kskär t.ex ., beläget i haysbandet, föreko mm er en fr agmentari sk L ed11m -tallmyr med Rubus chamaemorus, Cm'ex magellanica o.a. a rter. - De p ä fi er e av klippholmarna förefi ntli ga h ä llka ren in tagas
eft er h and av vegetation , vars h öjdpunkt är , som ti digare framh allits, en diminutiv myr resp. inosse.

De rinnande va/lncn
Aarnas, bäckarnas och utfallsdikenas Yegetation bar Yid dessa undersök ningar behand lats b lott i förbi gaend e; för en del iakttagelser k an dock red ogöras.
Gammelby ä, Porsby ä sa mt Lappträsk ä, v ilk a till vissa delar av s itt lopp tillhöra P ern ä sock en , genomfl y t a sä gott som enbart odlingsmark er , yarför vattnet är r ela ti v t näringsrikt. Kring lugnvattnens strä nder växa Phragmitcs,
T ypha latifolia och T. a11gusti{olia, ute i selen icke sälla n Sparganium simplex,
S. glomeralwn och S. erect um. Kara ktä ristiskt nog finner m an ofta samm a arter
i de mindre äarn a samt i Yissa av utfallsdikena, i ,-ilka fiere av de s m ärre äarn a
och de m era betydande bäckaru a b livit omyan dlade.

Sjöama
l cke heller sjöarn a h a vid dessa vegetationsstudier bli\·it ingäende undersö kta, m en d ssa fakta kunde dock framföras. I samtliga eh ·a sjöar a nträ ffas
Phragmites, detsamma gäller Nuphar. I Björnträsket observeras smä grupper
av Sparga11iwn minimum, i Gammelby träsk bestand av Polygonuw amphibiuw, i Pälböle tr äsk bildar i sublacustrinen Cicuta virosa frappera nd e stora och
t äta samb ällen . I H ammarträsket, som genomflytes av Forsby ä, växer st ä ll vis
b lan d Phragmitrs och T ypha r ätt stora beständ av Iris pseudacorus och enstaka
individ av Ra11tmcult(S lingua. 1 fiere av sjöarna p ä träffas Nymphaea candida.

Skärgdrde11s strä1J.der
I mina arbeten om S t or-Pernä ,·ikens Strandveget ation {LEMBERG 1946 ocb
194 ic) bellandlas icke ,·äxttäcket p ä strandängarna, ' 'ilket därför h är n ägot
utförligare omtalas. Betyda.nde s/randängar ha uppkornmit i de nutida ocb
forntida ä arnas myn.ningsgebit, där deltabildning ägt rum. \ 'idsträckta stra ndängar a.nträffas säl unda vid slutet av Stor-Pernäviken; de äro här nästan
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lwrisontala. Salinen fär sin präge! av Agrastis stalmifera och SciYptts twiglumis.
Suprasalinens nedre del upptages av en Care.x nigra-zon , dess Ö\' re del av ett
]uncus Gerardi-bälte. Supralitoralen är bevuxen med Festuca rubra, Filipen dtlla ulmaria, ValeYiana salina m.fl. - En nägot annan kar ak t är bar växttäcket
p ä de strandängar, som med t yd lig lutning falla ned mot vattnet. Detta gäller
fr ä mst supralitoralen, som uppt age~< av ett Deschampsia caespitasa- samhälle
med rä tt fä arter. Strandängar av denna typ uppträda i den de l av kustzonen,
so m gränsar till inre skärgärden , och i den sistnämnda. I Pemä yttr e skär gä rd
äro strandängar sällsy nta. P ä Sondarö Fallholm utbreder sig en mindre str a ndäng, vars salin och suprasalin uppvisa samma ,·äxtsamhällen som de ovau
omtalade, men i suprasalinen pä Fallholm tillkommer Blysm11s rufus. Supra litoralen är här bevuxen med enbart Elytrigia repens v. maritima.
SandsträndeY äro i Pemä skärgärd relativt sällsynt a . I kustzonen ä r sa uden
i rege! dold av lera. I havsbandet päträffas sand tränder k.nappast alls. P ä sandstränderna i inre och yttre skärgärden •äxer i salinen bl.a. Care.x Oederi ssp.
jetw ica, men är r ä tt sällsynt. P ä en del stränder uppträda i suprasalinen Phalaris
ar~mdinace a, Sagi11a 11adasa m.fl. samt ställvis Salsa/a kali. I supralitoralen
finner man regelbandet Elymus arwari11s, .U inuartia pcplaides ach Cak1le
maritima .

Gnts- ach stmstränden1a r epre entera den varuigaste strandtypen i Pern:i
skärgärd . Salinens oftast anträffade arter äro Astt"Y tripalitim acli JutiCtiS ranarius, i Suprasalinen äro av intre e Sperg11la salina och Plantaga majOY ssp.
intermedia, i su pralitoralen Odmtites ltlaralis ssp. fnmica och /11 ula saliCitla,
,·anlig är AYtemisia campestris.
Strandklippamas sprickOY. I de Iängsamt mot vattnet sluttande klipphä ll a rnas sprickor sak.na de nännare vattnet belägna partiema i allmänhet växt e r
som en fö ljd av >ägsvallet, som här kan vara nog sä intensivt. I sprickorn a
s upralitorala partier uppträ da däremot fiere arter , av vilka typiska ä ro Fes/um
rttbra , Puccinellia Yetraflexa, A lli11m schae11oprasum, Sagiua uadasa, T riplcura spermum maritimwu m .fl .
L erstYätlder, dvs. med lera övertä ckta stränder, i ,;J.ka det grövre materialet
ic.ke kommer till synes, ha tidigare omtalats. De mest utpräglade s trändema av
denn a beskaifenhet finner man i \'ikslutet av, tor-Pema\Üen, där t örre edimentrik a äar utfalla, amt t äl h;s i motsvarande partier av kusten. Lersträ nderna bli allt mindre pätagliga mot skärgärden yttre delar. - P ä trä nder ,
vil.ka äro utsatta för en kraftig Jerackumulation, är värltäcket frodigt och
t ä tt , sammansatt av ungefär samma arter, som äro k.ar a.k täri tis.ka för de o\·an
besk.rivna s trandängam a; jag hänvisar till rnitt arbete frän 19'.6, i vil.ket lersträ ndernas vcgetation ingäende skildras.
SkäYgdrdms vatlmvegetatian. I tvä tidigare tudier (Lf: liB ERG 1957 och 196 1)
har jag redogjort för bl.a. fanerogamemas utbredning
tor-Pemdviken. I
här föreliggande undersökning bar skärgärd ,-attnen vegetation icke behandlats.
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Tidigare floristiska und ersökningar i P erna
:Man anträffar i Herbarium ?.Iusei Fennici Yäxtprov, som insamlats i Pernä
socken. Flertalet av dessa Yäxtarter föreko=er fortfarande i socknen, t.o .m.
de flesta av de arter, av Yilka proy insamlades redan i medlet av 1800-talet.
I detta sammanbang omtalas främst de botanister, som underdet förra ärbundradet exkurrerat i Pernä ocb bär samlat växter. - Den botanist, som under
denna tidsper iod till Hl\IF inlärnnat de flesta i socknen tagna växtproven, är
Th. Saelan; bans dateriogar gälla ären 1854- 1858. \'äxterna representera 16
art er. AIJa, utom Elaline alsinaslmm, anträffas fortfarande i socknen. E/alincarten, som Saelan och Runeberg funno wid kyrkan • ocb Saelan äYen päträffade
,,;d Sarvlax, togs ca 40 är senare av A. Gadolin ocksä vid Sarvlax. Ännu senare,
i början av innevarande sekel, har Elaline-arten ay ett par botanister anträffats
just Yid Sarvla.'C. - Av Saelans öniga fynd förtjäna närnnas Najas marina,
Hippuris tetraphylla ocb Rmwnwlus circinalus; även landväxter kunde uppräknas.- Redan tidigare, i början av decenniet, bade G. R. Björksten päträffat
Tilia cordata i en skog pä San·salö ocb i Härpe = Härkäpää den sällsynta
str andYäxten Cardamine parvif/ora.
Ä ,·en und er 1860-talet exkurrerade i Peru:\ endast ett fatal botanister att
döma av de till H:!\IF inl ä rnn ade Yäxtproyen. \\-. Grefl)erg p äträffar i Forsby
Potamogeloll obtusifolius och pä Södra Altarsk är Draba i11ca11a. E. Ohman antecknar fr ä n Forsby Elatine a/si11astmm, i Forsby har J. A. Oberg päträffat
Cardamilzr parviflora. - Fä äro ocksä de Yäxtsamlare, som under 1870-talet
besöka Pernä. A. Arrhenius fann bär L)'copodiwn illlmdalum, fyndplatsen är
pä ,·äxtarket i H:!\!F icke angi\·en, och arten är icke äterfunnen . Sa=a botanist päträffade p ä Sjögärd Chamaed4ph7~ calywlala, som även av C. ]. Arrbenius insamlats nägonstädes i Pernä. E. E. Bergrotb bar till Universitetets
samlingar inlämnat exemplar a\· bl.a. Arlemisia absinthium. ] . A. Bornanssou
päträffade i Pernä Ranrmwlus circinalus, E. H . Bergström Pol)'gollum amphibium, och :!\f. Brenner insamlade pä Kej>salö Prucindlia relrof/rxa.- Frän 1880talet härröra sex till IDIF inlärnnade växtfyud fr ä n Pernä. Sä har A. Gadolin
Yid Sarvlax päträffat Str/laria holosll'a och \\'. Grefuerg Jfyriophy/lum verticillalrllu i Forsby, yarmed ,·äl äsyftas Stor-Pernävikens inre del; i denna saknas
vattenväxten i vära dagar.- I slutet av ärtiondet väckte Lasseials barlastplats
intre e bland växtsamlare eburu blott en botanist, A. II. de Ia Chapelle, till
H'IIIF inlärnnat Yäxtprov bärifrän : Cl'f'a.sfium aroense, .'Uercurialis a!lnua,
Reseda lutl'a och Smecio viscosus. Av dessa kvar tär pä barlastplatsen nuförtiden
endast Ceraslium. Men denna art jämte Smuio viscosus uppträder i rätt bög
frekvens \dd vägar osv. i Kyrkoby; sannolikt härsta=a de frän Lassdal. Pä I 890-talet var det endast 0. Reuter och A. Gadolin, som frän Pernä till
niversitetets samlingar inlärnnade värtprov. 0. Reuter fann pä Kämpbolm
Euphorbia palustris, A. Gadoün vid arvlax, som ovan omtalades, Elaline
alsinastrum, vilken sedermera icke äterfunnits.
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Cnder de m er ä n sextio ä r , som förflutit seclau sekelskiftet, har i Pernä
ex kurrera t ett trettiota l botanister att döma av de till H~fF inlämnade växtproven. ·tau ett n ärmar e ingäende pä resultaten a\· de under inne\·arande sekel
exkurrerand e botanisternas samlar\·erksamhet i Pernä socken uppräknas här
namnen pä dem, som m era ä n a nd r a bidragit till kännedomen om fl oran i
Pernä: Carl Cedercreutz, E rnst Häyn!n, F. \\' . Klingsteclt, Ake C\Tordström ,
Dargar Sternber g och B. \\-iden. - I artförteckningen angives namnen pä cle
personer, som i H~fF (och Conspectus) antecknats som insamlare av re p.
växtarter.

Förkortningar
Hb = havsbanclet, YS = yttre skärga rclszonen , IS = inre skärgärclszonen ,
F = fastl andsornrädet , KZ = kustzonen , Sk = skärgärden, SF = söd r a fastlandsornrädet , KF = norra fastlandsornräclet, X F \\- = västra delen av XF,
KFE = östra delen av XF, Rö = Röj sjöornraclet, Aclv = ach·enth·, F örv =
fördlclad.
Frekvensen angives med cle hä vcl\·uru1 a förkortningarna:
anträffad p ä 1- 2 fynclsl ällen
rr = rarissimo, m ycket sällsynt
• 3-4
r = raro, sällsynt
• 5--1 5
s t r = satis raro , tämligen säll ynt
• 16-30
p = passim, här och där
• 3 1-50
st fq = satis frequenter, täml. allmän
• fiere än 50 •
fq = freq uenter , allmän
fqq = freqnenti ssime, allcleles allmän
Abundanscn angives mecl cle vanliga förkortningarna:
pcc = parcissime, m ycket sparsam
pc = parce, sparsam
st pc = satis parce, tämligen sparsam
sp = sparsim , spridcl
st cp = satis copiose, t ä mligen ymnig
cp = copiose, y mnig
cpp = copiosissime, m ycket ymnig
Hl\fF = Herbarium :.rusei Fennici , Con p . = Conspectus Florae Fennicae,
Herb. Gacl. = A. Gadolins herbarium.
Personnamnen använclas förkortacle om na mnen upprepade g:i. nger anför as,
i annat fall har hela namnet utskri,·its.

Acta Soc. pro Fauna et Flora Pennica ?8:5, 196?
A. Arrh = Axel Arrhenius
C. ]. Arrh = C. ]. Arrhenius
K . An = Knut Alfthan
A. An = Ake Alfth a n
Al e = 0. Alcenius
Bn = G. R. Björkst eu
Brtlt = ß. E. Bergroth
Ctz = C. Cedercreut z
Fll = Gunnar v. Frenckell
Gn = A. Gadolin
Grg = W. Grefber g
H äyr = Ernst H äyr eu
Kdt = F. W. Klingstedt
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Ks = Rolf Krogerus
La = E. Larjomaa
Lg = Bertel Lernberg
C\m = Ake Kordström
Pson = Bror Petterssou
Pu = ] ohu Pettersson
Sael = Th. Saelau
Slä = 0. K . S ilkkilä
Sg = Dargar Sternberg
Sff = G. Sucksdorff
Wn = B . Widen
Tdt = C. G. Ti gerst edt

Nomenklaturen i artförteckningen följer XILS H\.L.A:-IDER 1955: F örtecknin g
ii\·er Nordens växter . 1. K ärh·äxt er.
Ortnamnen frnm gä nr kartun med bifogade fiirkl arin gar (se s. 58) .

Artförtecknin g
Lyrapodium sela go . I S, KZ, F: st r. IS: K abböle Hus \·illa sp Km (muntl. );
Hirvsalö r ; pc. KZ: Segersby Karlsholm st r ; st pc. SF: Tervik p; pc. XFW:
Garpgärd K asabergsomrädet p; sp. XFE: Hardom Bengts skogsmark rr; pcc
(Kdt) . Rö: Garpgärd R ö Björnträskstr akten r ; pc (Lg).
L. immdatum. -

Pernä (A. Arrh. 18/ 2,

H~fF

o. Consp.). I cke ät er funnen.

L. annolimnn. l S, KZ, F: st fq; cpp.
! . . c/ava /um. I S, KZ, F: st fq; sp.

L. complanalum . KZ, F : p ; st pc.
1 soetes lacuslris . Rö: Sarvlax Rö, mosse. Herb. Gad. 1890. Försvunnen.

Equise/um arve11se. IS, KZ , F : st fq; sp - st cp. - E. arvense f. serotinum
G.F.W. Mey. Adv. IS: Sjögärd Lassdals barlastplats rr; cp i en mind re grupp.
- (LF.MBERG 1 94 7a).
E. silvalietml. IS, KZ, F: fq ; cp. KF: st r (Kdt).
E. pratense. KZ, F: st fq; st cp.
E. palus/re. F: st r ; s t cp. SF: Garpgärd Sockenängarna pä källrik ä ngsm ark
o. pä väta vägar genom ovannämnda ängsmark; Erlandsböle pä vägsidor (Lg).
KFE: Hardom Backas p ä äkerk ant Yid yäg; Haniom Ben gts i äkerdiken ; Tavasthy i dike (Kdt).
E.

fluviatil~.

IS, KZ, F: fq; cp.
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Ophioglossum vulgatum . YS, IS: p; st cp. IS: Sondaro Fäfängholm; Sarvsalo
Horslok; Kabbole (Anit a H. Tallqvist 1918, H~IF); Sjogärd pä liten holme i
Stor-Pernäviken; Sarvlax Stromslandet (Slä 1944, HMF). - Pernä A. Arrh .
(Consp.), Sael. (Consp.). (Lg).
Botrychium lunaria. IS, SF, IS: rr; sp. Kabbole Östervik i hästhage Nm
(muntl.). SF rr; sp. Garpgärd Nykulla o. Segersby pä landsvägssidor, resp . 2 o.
3 km NW om kyr kan (Lg).
B. multifidt,m. IS: rr. Kabböle Östervik i hästhage Nm (muntl.). KZ: Garpgärd Brautholm pä ängsbacke pcc pä holmens N-sida (Lg).
Pteridium aquilinum. YS - KZ, F : fq; cp - cpp.
Matteuccia stmthiopteris. IS-SF: st r; sp. IS: Kabbole \"ästerudden o. södra
Malmsby Nm (muntl.); Kabböle o. Sjögärd (CEDERCREUTZ 1931 ). KZ: Gislarböle Krokbäckslunden. SF: Kyrkoby ,,;d Sveitbäc.ken; Sarvlax (CEDERCRF.UTZ
1931).- Ställvis odlad som prydnadsväxt.
Woodsia ilvensis. IS, KZ, F: p; st cp- cp. IS: Sondarö Bönviksberget Per
Falck (muntl.); Kabböle Nm (muntl. ); Hirvsalö i klippspringor. KZ: Forsby
Forsö p ä bergshyllor. SF: Garpgärd Ljungby. NFW: Gammelby vid träsket
(Lg); Rikeby vid träskvägen. NFE: Rardom vid Lappträskvägen (Kdt).
Cystopteris fragilis. KZ, F : st fq; st cp- cp. KZ: Garpgärd Blybergs pä ängsbacke vid stenfot efter avläsnade byggnader. SF: Garpgä rd Nykulla pä garnmal
stenmur. - !bland odlad som prydnadsväxt.
Athyrium jilix-jemi11a. YS- KZ, F: st fq- fqq; cp.
Lastrea thelypteris. SF: r; cp. San· lax Kroholm i Sarvlax träsk pä lerblandat
grus i hela strandbältet (Lg).
L. phegopteris. IS, KZ, F : st fq; cp. IS: Sarvsalö, Kabböle o. Stromslandet
(CEDF.RCREUTZ 1931).
L. dryopteris. YS - KZ, F : st fq ; st cp - cp.
Dryopteris filix-ma s. YS- KZ, F: st fq; st pc- sp. KZ: Garpgärd Blybergs
pä ängsbacke vid kvarstäende stenfot pä gamla tomter. - Ställvis odlad som
prydnadsväxt.
D. cristata. Adv. NFW: rr; pcc. Gislarböle Kokärret nära Krokbäcken p:i
dikesren i nyodling (Lg).
D. spim,losa. YS- KZ, F: fq; sp- st cp. KZ: Garpgärd Blybergs p ä ängsbacke vid kvarstäende stenfot p ä gamla tomter.
D. dilatata. IS, F , R ö: st r; sp- cpp. IS: Kabböle :Halmsby sp i bäckfära
samt pä Husvilla holmen -m (muntl. ). F: Tervik i bäckfära i skog nära Tervik
träsk cpp i större grupp (Lg); arvlax vid Lillträsket st cp i sumpig skog. R o:
Garpgärd Rö nära Björnträsket st cp i skogskärr (Lg) . - Pernä Sael. (Consp.).
Asplenium trichomanes. I , F : st r; cpp i bergsspringor. IS: Sondaro Bonviksberget Per Falck (muntl.); Kabböle Km (muntl.). F: Garpgärd Ljungby
Räberget (Lg).- Pernä Grg (Consp. ).
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A. septentrionale. I S, SF: st r ; cpp i bergsspringor. I S: Sondarö Bönviksberget Per Falck (muntl. ); Kabböle Nm (muntl.). SF: Garpgärd Ljungby R äberget
(Lg). - Pernä Grg (Consp.).
P olypodium vulgare. YS - KZ , F: fq ; cp - cpp. - Ställvis införd i trädgärd.
Picea abies. Hb - KZ, F: fqq ; pc- cp, i Hb: r . - Rekordstart träd i SF:
Garpgärd Ollas, diam. 105 cm vid b.h., höjden 25m. - P. abies f. virgata.
4 exx., 3-5 m höga i IS: Tjusterby Brändo; SF: Garpgärd p ä Barsas', Lindlövs
o . Ljungby parceller. - P. abies f. glomerulans Kihlm. 2 exx., ett i SF: Garpgärd Segersby i hemskogen 5.75 m högt, ett anna t i KZ: Garpgärd Blybergs
ängsbacke 2.50 m högt. (LEMBERG 1938a).
Larix sibirica. Utplanterad i skogar i närheten av de flesta herrgärdar.
Pitlus silvestris. Hb - KZ, F: fqq ; pc - cp, i Hb: r. Stora träd i SF: Garpgärd Ljungby vid körväg 68-70 cm diam. vid b.h., hOjden 22m. P. silvestris
f. gibberosa Kihlm . SF: Särklax i bergskog 1 individ , 45 cm diam. vid b.h. ,
höjden 15m. H. Osterman (muntl. ), (Lg) .
j tmiperus commtmis. Hb - KZ, F: fq; sp - st cp. - Stort träd i KZ:
GislarbOle gärd vid landsväg 34 cm diam. v id b.h., höjden 5 m. Trädet fridlyst
(Lg). NFE: Hardom Bengts p ä backe, träd med 1 7 cm diam. vid b .h ., höjden
7 m, kronans bredd 4 m (Kdt).
Typha latifolia. YS - KZ, F: st fq ; cp - cpp. I S: Sarvsalo Härkäpää (Sael.
Consp.); Tjusterby (G n Consp.). SF: Sarvlax (G n Consp.).- Växten stadd i
spridning. (LEMBERG 1961).
T. angustifolia. Hb: Aspskär r; pc. YS: Sarvlax Sando r ; pc (Kdt). IS o.
KZ: st fq ; st cp - cpp. F: p; cp. - Yäxten i nägon m a n st add i spridning.
(LEMBERC 196 1).
5pargatlittm minimwn. YS - KZ, F: st r ; pc - cpp. YS: Sarvlax Sandö.
IS: I Nygärds- o. Längängsfladan samt i Sveitb äckens m ynning i Särklaxviken.
KZ: I laguner v id Garpgärd Segersby o. Hagaböle stränderna. SF: Erlandsböle
i ä n . NFW : Garpgärd Kokärret i vattensamlingar. R O: Garpgärd Rö vid stranden av Björnträsket; Hardom R o i diken o. vattengropar (Kdt). (LEM.BRRG
196 1).
5. Friesii. KZ, SF: r ; st pc - sp. KZ: pä 80-160 cm djup i mynningen av
Gammelby ä o. i laguner vid ForsO. SF: Gammelby ä o. Forsby ä i lugnvatten.
{LEMBERG 1961 ).
5 . simplex. SF: p ; cp.
5. glomeratum. I S, KZ , F (Lg, Kdt). - A. Arrh . (Consp.) .
5. erectunz. KZ, F: p; c~cpp .
Calla palustris. I S, KZ, F : fq ; st cp- cpp.
Lemna trisulca. I S, KZ: fq ; cp - cpp. (LEMBERG 196 1).
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L. minor. KZ, F: st fq ; cpp.
N ajas marina. J:S: p; st cp - cpp. J:S: Härkäpää R ösund (Sael. 1854, IDIF,
1859, o. Consp.); Sarvsalö Rösund (\\ 'u 1930, H~IF); Stor-Pernhiken (Häyr.
191t6, Hl\rF). (Ki.YREX 1949). (LElllBERG 1961 ).

Zaunichell-ia palustris. IS, KZ: fq; cp- cpp.- Pernä (Sael. I S::;t, , JIMP);
Stor- Pernäviken (H äy r . 1946, H~IF) . (HÄYREN 19'•9). (LE~IBERC 1961 ).
Z. palustris v. pedice/lata. IS, KZ: p; sp- cpp.- Stor-Penu\vikcn (lT äyr.
19l, G, Hl\rF). (HÄYREN l !l49). (LE~JBERG 196 1) .
Triglochin palustre. YS- KZ, F: st fq; sp- st cp (Lg), i XF: p; st pc (Kdt) .
IS: Sarvsalö Rösund (Wn 1930, HMF). - Pernä (Both 1870, H:-.fF).
T . maritinmm. YS - KZ: st fq; pc - cp. IS: Sarvsalö Rösund (Wn I no,
HMF); Kabböle (A. An1924, R.\IF). - Pernä (La 1935, HMF) .
Potamogeton jilijor111 is. YS, IS: p; st cp. IS: Rabbas (Sael. 1854, H~IF);
Kabböle (A. An 1923, H~IF); Päsalö (Häyr. 1946, H~IF) . (H.~YRf.::-.< 19'•9) .
(LEMBERC 196 '1) .
P. pectinatus. Y S, I S: st fq; st cp- cpp. J:S: Härkäpää (Sael. 185'• . HMF).
(HÄYREN 1949). (L},;MBERC 196 1).
P. panormitanus. J:S, KZ: p; st cp.- Stor-Pernäviken (Häyr. 19/.fi, H~fF).
(HÄYREN 1949). (LEMBERG 1961 ).
P. pusillus. N FE: rr; Hardom Bengts st pc i ett par smä gölar; växten numera
försvunnen som en följd av dikning (Kdt).
P. obtusijolius. KZ: r ; sp - cpp i Terviksmaren; Gislarböle Stockholm i
Forsby (Grg 1861; HMF); Stor-Pernäviken o.
Krokbäckens mynning. S tockholmsviken (Häyr. '1946, H~IF). (H.~YREX 1949). (LEMBERG 196 1).
P. alpinus. F: p; s t cp.
P. natans . F: p; pc- cp.
P. graminetts. KZ: rr; pcc. Tjusterbyhalvön i liten vik bland Phragmites.
(HÄYRE:-1 1949). (LEMBERG 1961 ).
P. perfoliatus. YS - KZ , F: fq; st cp - cpp. (HÄYREX 194 9) . (LEMBF.RC
1961).
Ruppia maritima. J:S, KZ: st r ; st cp- cpp pä 5{}-80 cm djup pä sand- o.
tor-Pernäviken (Häyr. 1946, IDfF).
stenbotten; pä gyttjebotten i flador. (HÄYRE:\' 1949). (L EMliERG 1961 ).
R. maritima v. brevirostris Ag. J:S, KZ: st r ; sp- cp i r ege! pä sten-, gruso. sandbotten ; p ä gyttjebotten i flador. J:S: Sarvsalö Rösund (\\'n t 9:l0, HMF).
(LEMDI•;RG 196 1).
Butomtts ttmbellatus. KZ, F: p; pc - sp. XF\\' (Kdt). - Bergby (Sael.
Consp.). (LEMBERG 196 1).
Elodra canadensis. FE: Kuggom Lappträsk ä rr; st cp (Kelt) .
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Hydrocharis morsus-ranae. KZ , P : st r. KZ: st cp i Stor-Pernäviken utanför
mynningeu av Porsby ä. SF: st cp i sei av Forsby ä o. i vattenfyllda dikeu i
Porsby Gjutarängen (Lg). XF\\': st pc )falmgärd Kuuskoski i Forsby ä (Kdt).
- Pern il G. )feinander (Consp. ) .
A lisma p!antago-aquatica. KZ. F: st fq; cp - cpp. (LEMBERG 1 96 ·1).
Sagillaria sagittijo/ia. IS, KZ, F: st fq; s p. - 5. sagittijolia mf. vallisnerijolia
Cos. KZ: rr, Forsby p ä W-sidan av Forsö ett fäta l ind. pä 150 cm djnp. IS:
Srirklaxviken (Häyr. '1 9'•6, H)fF). (HÄYRE:s- 19'•9). (LD!BERG 1961 ).
Scheuchzeria ·palu slris. IS, P: r ; sp. IS: Sarvsalö (Wo 1930, HilfP). SF: Kyrkoby i Sphagmmz-mosse (Lg). ::\FE: Hardom i Sphagnum-mosse i Djupängsträsket (Kdt).
Allium schoenoprasum. Ilb - KZ: fq ; st cp - cpp, sällsyn t i KZ. YS:
Kejvsalö havsstränder Herb. Gad. IS: Kabböle Husvilla (Ks 1908, HMF).
- A. schoenoprasum f. albijlorum Hiit. r ; pc med huvudarten . IS: Tjusterby
Brändö; Kyrkoby Fafasudden o. Bägarör (Lg).
A . oleraceum. Adv. IS, KZ , SF. IS: Sjögärd La sdals barlastplats pcc. KZ:
Garpgärd Thesslund i m.l.m. förstörd !und vid Blybergs ängsbacke pc. SP:
Kyrkoby Solbacken i körsbärsdunge pc (införd). (LE}!BERG 194 7b).
Gagea lutea. IS: rr. Kyrkoby bolmen Björkbolm i m.l.m. ödelagd !und pä
holmens )<-spets st cp.- Pern ä Sael. (Consp.) . ( L E ~IBERG 194 7b).
Gagea mi11ima. KZ, F: st fq; cp- cpp. ::\FE: Hardom (Kdt).
L ilium btllbijef't'?ll. F ön ·., st r; sp i försummade trädgärdar, i parker, pä öde
tomter o. kring byggnader, p ä vägsidor.
L. martagon. Förv., r; sp - st cp i oskötta trädgä rdar, i körsbärsdungar o.
parker o. pä öde tomter.
Jl.1aianthemtlm bijolium. IS, KZ, F: fq ; cp- cpp.
Polygo1zatum odora/um. YS - KZ , F: p; st cp. IS: Sondarö (CEDERCREUTZ
1931).
P. 111111/ijlorum. Hb - KZ : r ; pc - st cp i !und o. lundartad skog. Hb:
Sarvlax Hamnholm. IS: \" ästerörn vid Rabbas i strandlund; Tjusterby Granö
(CEDERCREUTZ 193 1); Tjusterby Brändö i Tilia-lunden. (LDrBERG 1944b).
Co1zva/laria majalis. IS, KZ, F: fq; cpp. - \"äxten stadd i spridning.
Paris quadrijolia. KZ, F: st fq; sp- st cp.
lf'is pseudacOf'us. IS, KZ, F: p; SJr-Cp. Stälh;s inford i trädgärdar.
]wzcus compresstts. KZ: r . Tervik trömmingsholm pa steustrand uägra
mindre grupper cpp.
] . Gerardi. Hb- KZ: st fq; cp- cpp. IS: \"ätskär (Sg 1908, IUfF) . ( LE~I 
BERG 19ft 6).
2
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]. bufonius. IS, KZ, F: st fq; sp- cp.
]. ranarit4s. Hb - I S: st fq; cp. (LEYBERG 1938a).
]. articulatus. KZ, F: st fq; sp - cp.
]. alpim4s. KZ, F: p; sp. !\""FE: rr Rardom Lindnäs i äkerdike (Kdt).
]. elfusus. IS- KZ, F : fq; sp.
]. conglomeratus. IS. KZ: p; st cp.
]. filiformis . KZ, F: st fq; st cp.
Luzula pilosa. IS, KZ, F: st fq; sp - st cp.
L. multiflora. IS, KZ, F: st fq; sp.
L. pallesce?Js. Hb, IS, Rö: st r ; st pc. P a strandängar. Hb: Aspskär. IS: Kabböle Vedaholm (Lg); Kabböle Busvilla Nm (muntl. ). R ö: Rardom R ö (Kdt).
Setaria viridis. Adv. SF: rr; sp. Forsby p ä ödetomt nära Buss-stationen .
Siegli11gia decumbet1s. YS, IS: r ; st cp pä stenstränder. YS : Hudö. IS: :\falm by
(Lg). IS: Sarvsalö Härkäpää (CEDERCREUTZ 193 1).
M olinia coert4lea. Hb - KZ, F: st fq ; st cp - cp.
Phragmites communis. Hb - KZ, F : fq; cp- cpp. Ställvis pä strandängar
som ständortsr elikt, i gammalt igenvu.xet utfallsdike i Garpgärd Rö. (LEMBERG
I 94 7 o. 1 961).
Nardus slricta. YS--KZ, F : st cp- cp. l : \"ätskär (Sg 1908, ID!F) .
Melica m1tans. YS- KZ, F: st fq; st cp. I : \"ätskär (Sg 19 08, H~!F).
Glyceria fluitans. IS, KZ, F: fq; st cp - cp.
G. maxima. KZ: st r; sp - cpp. Pä strandängarna k:ring GammelbyAns
inflöde i Stor-Pernäviken o. i själva An; For by Forsö i E-sundet; vid S-spetsen
av Tervik Ryssö o. vid Gislarböle Jomalberget. F : arvlax pä arvängen
(Kdt).- \'ik nära Gislarböle Jomalberget (Häyr. 1946, HMF). (LElliERG 1961 ).
G. litlmanica. IS: rr; sp. I : Kabböle Osterby i fu.li..--tig sänka i lund, i smärre
grupper Nm (muntl.).
Se s/eria coetu/ea. Adv . IS: Sjögärd Lassdals barlastplats (A. aarisaloTaubert 1964, HUF).
Festuca ovina. YS - KZ, F : st fq ; cp- cpp.
F. rubra. Hb- KZ, F : fq; st cp- cp.
F. prate'IISis. IS, KZ, F : st fq ; sp- st cp. - Gn ( onsp.).
F. arundinacea. Hb- KZ: st fq ; cp- i KZ st r. ( AEI.A.N" 185 ). {LE:UBERG
·t 947a).
Lolium puennt. Adv. F : rr; t pc. Kyrkoby pä muren k:ring kyrkogärden.
Erik Pipping (muntl.).
L. multif/orllm. Förv. I : rr; pc Kyrkoby Backstens trand ,;d vägar (Lg).
L. remotum. KZ: rr; pc. Garpgärd i Liniält pä Blybergs 194 7; numera försvunnen med linet (Lg).
Poa annua. I , KZ, F: fq ; cp- cpp.
P. lrivia/is. I . KZ, F : st fq ; sp.
P. pratensis ssp. ang••slifolia . Y - KZ, F : p ; sp.
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P. pratensis ssp. eupratensis. YS- KZ, F : fqq; st cp.
P. pratensis ssp. irrigata. IS, KZ, F: st fq; st cp. I NF: r (Kdt). IS: (Häyr.
1946, H:,rF).
P. remola. SF: rr ; st cp. I granlund Yid vägskälet mellan Pernä-Lovisa landsyägen o. byvägen till Pitkäpää. (LEMBERG 194 ;b).
P. compressa. Adv. I S: Näse K orsudds barlastplats Xm (muntl.). Korsudds
barlastplats. (A. An 1923, H:!'.!FJ.- \ 'äxten utgangen.
P. nemoralis. YS, I S, KZ, F: fq; st cp.
P. palustris. I S, KZ, F : p ; sp - st cp. IS: Kabböle o. Sjögärd (C tz 1928,
H~[F).

Puccinellia dis/ans. KZ , F: p; sp -

ej observerad i

~F

(Kdt). YS: K ejvsalö

(::.L Brenner 18i0, HMF) . I S: Il ä rkäpää S:el. (Consp. ). - E. Oman (Consp .),
Grg (Consp.). (SAELA :\' 1858).

P. relro flexa. Rb - KZ: st fq; sp - st cp. YS: holme utanför Kej vsalö
Brenner 18;3, l-ß[ F o. Consp.). IS: Kabböle ( .. An 192 3, IDfF); K abböle
Husökubb (Lars Fagerström 195 1, IDfF).
Briza media. Adv. SF: Forsby (G rg 1864, ID[F o. Consp. ) . - G. de Ia Chapelle (Consp .) . - Icke ä t erfunnen.
Dactylis glomera/a. YS - KZ, F : p; sp. YS: Yätskär Risholm o. I S: Sond ar ö
sa mt ' FE: Kuggom (CEDERCRE'L'TZ ! 93 1).
A rrhmatherum elatius. Y , SF: rr; st pc - cpp. Sarvlax Sandö bla nd s trandalar (Kdt). 1\"FE: Kuggom im;d banvallen (Kdt).
A. p"bescms . YS - KZ , F: st; cp - cpp. Y : Rösund Yiasholm (GRA:\'Ö
1953). IS: Rabbas o. \ 'ästerörn pä ängsbacke (Lg); Rabbas Pson (mu ntl. ); Sarvsalö Horslök pä öde tomt; Kabböle pä ängsmark Xm (mun tl. ). KZ o . SF:
Garpgärd Blybergs pä äng, ängsbacke o. Yägsidor. )."FE: Rardom o . vid Liljendalsvägen genom byn st pc (Kdt). - A. prtbesuns f. glabra Fr. NFE: rr ; st cp
Rardom H agbacken i snärig skogsbacke (Kdt). - Hu,·udarten stadd i spridning.
(LEMBERG 194 ;b).
(~ f.

caespitosa. Y - KZ, F: fqq; st cp - cpp.
D. flexrtosa. YS - KZ, F: fq ; st cp- cpp.
A pera spica-t•enti. SF: rr ; pc i Thorsby Weckas i r ägä ker. Yäxteu utgängen
(Lg).
Calamagroslis epigrios. YS - KZ, F : st fq; st cp - cpp. I S: Kabböle ( .
An 1923, HMF) .
C. purpurea. I , KZ, F: t fq; sp - cpp. ~ F: Hagaböle o. arvlax (CF.DERCRECTZ 1931).
C. cmusct11s. KZ, F: st fq ; sp- cp, i XF: st r (Kdt).
C. tugluta. YS - KZ, F : t fq ; cp.
C. arundinaaa. I , KZ, F : t fq ; sp. I : Kabböle ( . An 192 3, H:,rF).
Agrostis slolonijna. Hb - KZ, P: fq; cp- cpp.
A. giganlea. I : r; st cp i subsalin o. salin. Knbböle Busvilla Lillholm Xm
D~schampsia
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(muntl. ); Sjögärd vid E- o. S-stranden; pä \V-stranden av Östra Sandholm
vid Päsalö cpp; Sarvlax Strömslandet vid Djupsundet. (LD!BERG 1947b).
A. tenuis. YS - KZ, F: fq; st cp - cp.
A. canina. YS- KZ, F: fqq; cp.
Alopecurus pratensis. YS- KZ, F: fqq; sp- cp.- Allmänt odlad.
A. arundinace~1s. Rb: Aspskär rr; st cp pä strandäng (Lg) . YS: Sandö (Kdt).
A. geniculatus. I S, KZ, F: p; sp- cp. IS: \" ätskär (Sg 1908, RCIIF).
A . genicu./atus X pratensis. KFE: rr; pcc. Rardom Bengts pä Yägsida, tämligen stort vegetativt ut vecklat bestand, numera försnmnet (Kdt).
A. aequalis. NFE: r; st cp pä strandängar (Kdt).
Phleurn pratense. IS - KZ, F: fq; sp - cp. - Allmänt odlad.
Phalaris arundinacea. YS - KZ, F: st fq; st cp - cpp.
Hi erochloe odorata. IS, KZ, F: st fq; cp. I S : Sondarö Rösund (Sael. 1851,,
RMF). R ö: rr; st pc Rardom Rö i lundartad formation i mosslagg (Kdt). H. odorata f. firma Ny!. KZ: rr; st cp Tervik Baggholm N- sidan, pä supralit. strandäng.
(LEMBERG 1938a).
H. australis. SF: r ; st pc: Garpgärd Nykulla i tallskog vid landsväg o. pä
landsvägssidor. NFW: r ; st cp: Garpgärd Kokärret i lundartad tallskog.- Pernä
(Sael. Consp.). (SAELAC\' 1858). (LE~BERG 1947b).
Anthoxantlmm odoratmn. YS- KZ, F: st fq; sp- st cp.
Milium effusum. Rb, YS: r ; sp i strandlundar (Lg). IS, KZ - NF: st fq;
cp - cpp. I S: Sarvsalö R ösund (\\'n 1930, H.\IF) . Rö: Rardom Rö: rr; st cp
i skogsbryn mot mossen (Kdt). IS, KZ o. SF: Kabböle o. Granö, Forsö o. Sarvlax (CEDERCREUTZ 1931).
Bronms arvensis. Adv.- Pernä (G rg Consp.).- :(cke äterfunnen .
B. secalinus. Adv. SF: r ; sp Thorsby \\"eckas i rägäker (Lg) . Icke äterfunnen.
B. hordeaceus. Adv. IS: rr; sp Sjögärd pä vägsidor invid trädgärdsmuren (Lg).
Agropyron ftmceum X repens. [A. aetslum (DC.) Buch., Triticum litoreum
Schum.] Adv. I S: Näse Korsudcis barlastplats ("Xm 1923, IDIF). - Numera
försvunnen.
A. litorale x repens. [A. ptmgms (R. & Sch.) Lge.] Adv. IS: Näse Korsudcis
barl astplats (Nm ·1910, R1IF). - Kurnera försnmnen.
Elytrigia repens. fqq; sp - cpp.
E . repens v. marilima. Rb- IS: st fq; st cp- cpp. IS: Kabböle (A. An 1923,
RMF).
Elymtts arenarius. Rb - IS: st fq; st cp - cpp; sak:nas i KZ . IS: Kabböle
(Ä. An 1923, HMF); Kabböle Rusökubb (Lars Fagerström 1951, Rl\IF).
R oegneria canina. YS - KZ: st fq; sp - cp. IS: Ängsör o. Rärkäpää (Sael.
1854, HMF o. Consp.). KZ: Ter...-ik Kalvholm (CEDERCREUTZ 1931). NFE: rr ;
st cp Kuggom i !und Yid K\"arnforsen (Kdt).

EYiophomm vaginal-um. YS - KZ, F: st fq; pc E. angustifolium. Rb- KZ, F: st fq; sp - cp.

sp.
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5cirpus silt·atims. F : st fq; st cp- cpp.
5. maritimus. YS- KZ: st fq; cp. IS: Kabböle (Ks 1908, HMF). Kabböle
(K. An 1923, Hl\fF).
5. lacustris. XS , KZ, F: st fq ; cp. IS: I snäsfladan. KZ: utanför mynningen till
bäckar o . äar . F: fq; cpp i sjöar o. äar . - Sael. (Consp. ).
5. Tab ernaemontani. Hb - KZ: I Hb o. YS r; st cp, i I S fq; cp - cpp,
i KZ fq ; cp- cpp i zonens yttre delar o. p; st cp i zonens inre partier. I samtliga
zoner i laguner o. flador.
Blysmus rufu.s. Hb - I S: p; st cp- cpp. XS: Sar vsalö Rösund (Wn 1 930,
HMF); \' ätskär (Sg 1908, H:IH' 1; Kabböle (Ä. An 1923, H~fF); Kabböle Gr ytsund
jämte holme Nm (muntl. ); K äse Korsudel (:\m 1908, IDIF).
Eleocharis palustri s. KZ, F: fq; cp.
E. mamil/ata. I S, KZ: r ; sp p ä salina st rä nder. IS: Kabböle (K. An 192 3,
rD IF). KZ: Forsby p ä liten deltaholme utanför Forsby äs mynning; Gislarböle
v iel Stockh olms t orp ILg).
E . tmiglumis. Hb - KZ: fq; cpp.
E. aciwlaris. IS, KZ, F: fq; cpp .
Tr ichophormn alpinu.m. Hb - KZ , F: st fq; st cp. Rö: Sarvlax Rö (Herb .
Gacl. 1888).
T. caespitosttlll. Rö: r ; cp. Rö: Garpgä rd Rö p ä Lill-Röjsjös mossar o. myrar
sa mt i garnmalt igenvuxet utfallsd ike (Lg).
Rhynchospora alba. IS, F: st r; cp. Pa mossar o. myrar. IS: \' ätskär (A. An
1923, H:IIF). SF: Kyrkoby nära G. Linclfors' parcell pä liten mosse i skog.
KFE: Rardom pä myr (Kdt). Rö: Garpgärd Rö i garnmalt igenvuxet utfallsdike o. p ä mossar v id Björnträsket (Lg); San·Iax R ö (Herb. Gn 1890).- Pernä
J. A. Öberg 1867 (H:IIF).
Cat•ex cordorrhiza. IS, F : p ; sp. IS: K abböle (Ä. An 1923, H:IU'). SF: Garpgtml Segersby . R ö: Garpgärd Rö. NFE: viel Djupängsträsket (Kdt).
C. dioeca. Rö: Garpgä rd Rö p; sp- s t cp.
C. glarcosa. YS , IS: p; sp.
C . .1 / ackcnziei . IS, KZ: st fq; st cp - cpp.
C. cancscens. IS, KZ , F: fq ; sp- cp.
C. bruunesccns. KZ , SF: st fq ; cp.
C. brumuscens v. /arti or. ::\FE: Knggom \'id skogs,·äg rr; pc (Kdt).
C. disperma. lS, F : st r ; pcc - sp. IS: Kabböle Hus\'illa i skogskärr Nm
(muntl. ). KF\\': Garpgä rd Socken ängarna i lundartad skog o. grankärr (Lg).
:\FE: Rardom Bengts i skogskärr (Kdt). - A. Arrh. (Consp.); Sff (Consp.).
C.loliacea. IS, F: st r; pc- st cp. IS: Kabbö le (A. An 1923 , H:lfF). NFW:
Garpgä rd Stu\'ukärrsma lm en ,·id bäcksträ nder i grankärr o. Sockenängarna i
!und (Lg).
C. elongata. IS, F: st r ; st cp. IS: K abböle o. :llalmsby fiere grupper p ä bäckstra nd Nm (muntl.); Kabböle (Ä. An 1923, H:lfl'). ::\FW: Forsby Gjutarängen
p:l v ä t ängsrnark viel lands\'ägen (Lg) .
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C. echi-nata. IS, F: st r; pc - st cp. IS: arvsalö Granö i grankärr; Malmsby
blandskog. SF: Garpgärd 01las i björkskog. )IFW: Garpgärd Räbergsskogen
samt Vedahugget, Svartkärret o. Stuvukärrsmalmen, i grankärr i blandskog o .
pä mossar (Lg).
C. diandra . Rö: st r; cp. R ö: Garpgärd R ö pä myrar o. rnossar (Kdt) .
C. contigua. IS, KZ , F: p; sp. N'FE: Hardom (Kdt).
C. Pairaei. I S: Tjusterby gärd o. Tjusterby Granö o. Edö (CEDERCREt;TZ
193 1).
C. leporina. IS, KZ , F: st fq; sp - st cp. SF: Sarvlax {CEDE RCR~:\:TZ 193 1).
C. elata. Rö: st r ; st cp. Rö: Garpgärd Rö pä myrar, mossar o. väta ängar
(Lg).

C. 11igra. YS - KZ, F: fq; sp- cp.
C. awta. KZ, F: st fq; cp.
C. magellat1ica. Hb - KZ, F: p; pcc- st cp. IS: Kabbö le o. Yä tskä r (Ctz
1\128 , HMF); Kabböle (A. An 1923, H~rF). 1\FE: Hardom vid Djupängsträsket
(Kdt).
C. limosa. R ö: p; st cp. Rö: Garpgärd Rö pä myrar o. mossar.
C. vaginata. KZ , SF: st r ; sp. KZ: Gislarböle Stockholm pä skogsäng o.
lundartad skog i holmens centrala partier samt p ä E-sidans strandäng; Ten·ik
Ryssö pä E-sidans strandäng; Gislarbö le gärd vid väg. SF: Jngridsberg pä ängsmark (Lg).
C. panicea. IS, KZ, SF: st r; pc- p. 1 : Kabböle {CEDERCRIWTZ 19:J I).
KZ: Gislarböle Stockholm pä skogsäng (Lg). SF: Sarvlax (CE DERCR.EUT'l l Y:JI).
C. Oederi. YS, IS: p; st cp pä strandängar.
C. Oederi ssp. fmnica Palmgr. YS, IS: st r ; cpp. IS: Sarvsalö Granholm o.
Byö pä supralitorala strandängar; Kyrkoby Bäston pä supralitoral strandäng
(Lg).
C. lasiocarpa. IS, KZ, F : p ; cp. IS: Kabböle kring Labby träsk Xm (muntl. );
Lappnor (A. Arrh. 1875, H~lF); ]. A. Oberg (Consp. ). ::\FE: Hardom. Rö: Sarvlax Rö (Kdt).
C. riparia. KZ: Gislarböle ~ tackholm rr; st cp- cp i suprasalint o. upramarint videkärr samt i angränsande örtrik strandäng pä holmens \\' -sida. (LEMBERG
1938a).

C. vesicaria. Sk, F: st fq ; cp.
C. rostrata. Sk, F: st fq; cpp.
C. hirta. Adv. IS: rr; cpp. jögärd Lassdals barlastplats, i stor grupp. Xm
1 902 (muntl.). (LE~mERG 1947a).
C. pallesce1lS. IS, KZ, F: st fq; sp - st cp.
C. digitata. YS - KZ, F: st fq; sp. I : Rabbas, Kabböle amt Tjusterby
gärd o.Tjusterby Granö. F: Hagaböle o. arvlax (CEDERCREUTZ 1931).
C. globularis. I , KZ, F : st fq; sp- st cp. I : Kabböle {:. An 192 3, H~fF ) .
NFE: Hardom r (Kdt) .
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C. pilulijera. SF: st r ; st pc. Garpgärd Blybergs o. Bertels pä ä ngsbackar o.
i bergsskrevor; Kyrkoby n är a K. l\Ialms gärd, i t allskog (Lg).
C. paucijlora. F: p ; sp- st cp. NFW: Garpgärd R äbergsskogen pä k ärrmark .
Rö : Garpgärd Rö p ä mossar.

Platanthera bijo/ia. I S, KZ, F: p; pc - st cp . I S: Tjusterby o. Granö. SF:
Gammelb y Greggböle, Ga rpgä rd Oll as o. Sarvlax (CEDERCREUTZ 19 31).
Gynmadenia conopsea. I S, KZ , F: st r; pcc- st pc p ä fukti ga - v äta ängar.
IS: Kabböle o. Busv illa holmar Nm (muntl. ); Tjusterby. SF: Thorsby (CEDERCREUTZ 1931) .. KZ: Tervik (Louis Ehrnrooth); Garpgärd Segersby fuktig äng
nära Grindstugan (Lg) . NFE: H ardom p ä skogsbackar (Kdt).
Dactylorchis Traunsteineri. KFE: rr; pcc. Hardom p ä mosse vid litet träsk
(Kdt).
D. incarnata. F: rr; pc- sp. ~F\V: Thorsby Stuvukärrsmalmen, i grankärr.
Rö: Garpgärd R ö i garnmalt igen vuxet utfallsdike. (LEMBERG 1944a) .
D. maculata. YS- KZ, F: st fq ; pc- st cp. IS: Kabböle, :Mästlax o. Strömsla ndet. SF: Ollas o. Sar vlax (CEDERCREUTZ 193 1).
Epipactis helleborine. Adv. I S: Sjögard Lassdals barlastplats (A. An 1924,
Hl\IF). - Icke äterfunnen .
Listet'a ovata. I S, F: r ; sp. I S: Sarvsalö Horslök i litet skogskärr ca 1 km N om
Lindviks v ill abosättning (Lg); K abböle Ost en·ik i hage N m (muntl.); Kabböle o.
S F : Sarvlax (CEDERCREUTZ 193 1).
L. cordata. I S: r ; sp. \' ätskär (Sg 1908, H::\IF); Kabböle Busvilla i mossr ä nder o. kärr Nm (muntl. ).
Goodyera repens. I S, F: st r ; pc- st cp. IS: \'ätsk är i barrskog. SF: Tervik
barrskog. NFW: Garpgärd Svartkärret i barrskog (Lg). - A. Arrh. (Consp. ).
Hammarbya paludosa. Rö: mosse (Sael. Consp. ). (SAELA:-1 1858).
Coral/orrhiza trifida. F: rr ; pc. :N FW: Garpgärd Kokärret vid skogsbäck
(Lg). NFE: Hardom Bengts Yid ett litet skogskärr pc (lokalen först örd vid
torrl äggn ing (K d t ).
Populus trem ula. Hb - KZ, F: fq ; pc- st cp. Stort träd i SF: Garpgä rd
?\ yk ulla i hage, /0 cm i cliam. vid b.h.
Salix phylicijolia. \'S- KZ, F: st fq; pc- sp. SF: Garpgärd Nykulla i dike
en '• m hög buske.
S. nt)'YSinijolia IS, KZ, F : st fq ; pc- s p. SF: Garpgärd ).'y kulla i äkerdike
en 9 m hög buske med 27 st ammar.
S. myrtilloides. F : st r ; sp. XFW: Garpgärd Kokä rret . R ö: Garpgärd R ö
sa mt Hardom Rö p ä myrar (Kdt). Röjsjö (Häyr. 190 1, H::'>fF).
S. starkeana. YS- KZ , F: st fq ; sp. IS: Rabbas {CEDERCREUTZ 19 31).
S. aurita. IS, KZ, F: fq; pc- sp.
S. aurita X iapponum. R ö: Hardom i mosse (Kdt).
S. aurita x myrtilloidrs. Rö: Hardom i mosse (Kdt).
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5. aurita X starkeana . Harclom i skogsbacke (Kelt).
5. cinerea. IS, KZ, F: st fq; st pc - sp. SF: Garpgftrd Ollas u agra 3,.J LU
höga buskar i kärräng.
5. caprea. YS - KZ , F: st fq ; st pc. IS: Sjöga rcl L asselais barl astplats fi ere
8-10 m höga buskformiga inclivicl. SF: Garpgard Segersby Tjälkärret n ä ra
lanclsvägen ett träd med 55 cm cli am. viel b.h. , höjden 1'• LU.
5. repen s. F: rr ; pc. K y rkoby p a sa=a äng som 5. rosmarinifolia och fö rsvunnen liksom denna art. KF\\' : r ; pc. Ga=elby p ä s tra ndäugen dd tr äsket
(Kelt). Rö: Garpgä rd Rö: rr ; pc p;\ mosse (Lg) .
5. rosmarinifolia. IS, F: IS: rr; st pc. Kabbö le Xiemeläs smabruk i dike u ä ra
landsvägen Nm (muntl. ). SF: rr; pc. Kyrkoby Sockenängarna nära HeLUmiu gs
gärd p ä vat ängsmark viel S\·eitbäcken , 200 m fr ä n landsvägsbron; bäcken dik ad,
äugen upplöjd och växten försvunn en (Lg). XI'\\": rr ; pc. Gammelby p tt strandäugen viel Gammelby träsk (Lg}.
5. lapponum. F : st r ; pc - sp i myrar o. bjürkkärr . R ö: Garpgärd R ö uära
Djupängsträsket (Kelt) .
5. pentandra. IS, KZ , F: st r ; pc - s t pc. IS: R abbas i lunda rtad skog, buskar. KZ : Tjusterby Snä ckholm blandskog ett t, m högt träd; Gislarböle Tegelbrnket p a ängsmark ett 3,5 m h ögt träd . SF: Garpgä rd Holmbergs gä rd i
lövträdskärr ett 5 m högt träd. XF\\': Kyrkoby Kokärret i kä llrik ängsmark
n ägra buskar (Lg}; San·lax (CE DERCREt:TZ 193 1). KFE: H ardom st r vid lü vskogsbryn, 2 lokaler (Kelt).
Jllyri ca gale. YS: r ; pc. Sondar ü H äst ö p ä supralitoral strancläng 1 indi\·id
(Lg). Sondarö samt e.o.a. n ärbelägen holme Km (muntl.).
Corylu s at•ellana. IS, F : r ; cp. IS: Tjusterby Brändö i lundartad skog u ägra
buskgrupper o. i d en närbelägna lindlunden en mind re grupp o. t elningar. SF:
Sarvla.'r Ribäck i asplun d närm are San ·lax träsk en s t ürre b uskgrupp. XF\\':
Garpgärd Kokärret pa ässluttning i lund a rtad skog e tt tjugotal mindre buskl:,'T npper. - Pern;\ Rein (Cons p.) . IS: Tjust crby Grauo o. SI': San·lax (CEDI-:RCRF.UTZ 1931 }. (LEMBERG 1935b).
B etula verrucosa. YS - KZ, F: fq ; pc - sp. SF: Garpgä rd Segersby i !tage
ett träd med Y5 cm diam . dd b.h. , höjde u 20 m.
B. pubescens. JS, KZ , F: st fq ; st pc- sp.
B. nana. F: st r ; sp - cp. Garpgärd Ollas p ä myrar , LUossar o. lagga r (Lg) .
Rö: Garpgärd Rö o. Hardom R ö i mossar o. laggar. )IFE: r; sp i laggar (Kelt) .
B. natta X pubesceus. Rö: rr; pcc. Garpgärd R ö p ä myr (Kelt).
Ainus gluti11osa. Hb- KZ , F: st fq ; pcc - cp. SF: Sarvlax p ä Krollo lm i
Sarvlax träs k träd med 50--65 cm diam. \;d b .h . - A. gluti11osa f. subcordata
Hiit. r i IS: Kyrkoby Backstens s tra ud \·id landsväge n (Lg).
A. gluti1tosa X i11ca11a KFE: Ilardom 1 individ i hä thage ( Kelt).
A. i1tca11a . KZ, F : st fq ; pc - cp. KZ: s t r i For by pä hohne i Forsby as
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myunin g, liten uu g träclgrupp ; Ter\"ik :l[a!tnas större luucl ; Tjusterby (Ct·:DJ-:RCREL"TZ 1 n 1); Garpgltrcl Segersby !und pä ängsbacke. P: Smärre dungar 0. bcst:incl i lövträclsskog. SP: Hagabö le o . San· lax (CEDERCRECTZ 1931) .
Quercus robur•. F ö rv. lS , KZ, F: st r. IS: Tjusterby Bränclö. KZ: Skeppö uuga
lrüu pc i lunclartacl skog; Ten·ik telningar o. unga träcl st pc i !und o. lunuartau
skog. Inpl a ntcracl i KZ: Forsby Forsö, Ten·ik Kah·holm, Tjusterby :Majkilen
o. b il t!ar hiir elungar. SF: Garpg<hd Ollas g:ird elt sauno likt planterat träd med
130 cm dünn. viel b.h. , h ö jd cn 24 111 (Lg).
Cl111us laev i-s . SF: rr. I SF :J triid: Ett i skog uära Stor-Sardax slott (CEDERCHECTZ 193 1), tnl trücl i luuclfragment p a Garpg;'t rcl :\ykulla Biggas, 8:5 resp .
90 cm cliam. viel b.h., höjde n I :5 rcsp. 16 m ,·iixanclc iU\·id varauclra i var sin
sp ricka i bergssluttning.
Humulr1 s lupulus. Fün·. lS , KZ , F: st r ; sp . IS: Rüsuncl Byö; Rabbas :\ybondas (GRAXÖ I \153); K abböle (K. Au 193:3, H:llF) . KZ: Ten·ik :l[alma~ i gda lslund; Garpg;"trcl Blybergs i bäggluudsfragment. SF: Garpga rcl H agaböle K va ru giirclau i g r äalsluncl ; Sarvlax Kro holm i San·Iax träsk i klibb alslund. - Pcrn ;'t
( li erb. Gacl. I S90). - Stiillvis a nv äncl som prydnacls,·äxt. ( LE~lßEH G I 938b).
l'rtica urws . lS , F: r ; pcc - cp. lS: Rösuncl Byö pcc (GR.\XÜ I ~5:!). SF:
Thorsby P äva ls vid lauugcml ett J{mgsträckt hcst:i nel cp o. smärre gruppc r pa
närbeliige n ä kerren cp (Lg). :\F\\': :llalmg:'trd Kuuskoski ,·id ctt sk jul. Pordom
spriclcl i Harclom by, seclau länge utga n gen (Kdt) .
1.: . dioeca . IS, KZ, F: fq; sp- cpp.
Hrwrc.r hydrolapatlmm. JS , F: rr ; pc. lS: San·salü R üs uudholm (SAEI .. \ X
I s:;s) . (Sae l. Consp.). :\FE: ll adclom Tomasas viel Lappträsk ä. Tidigare pcc i

Kuggom viel sa mma ii, num era utgängcn till följel a\· a rensninge n (Kelt) .
R. aqrmfifll s. Ilb, lS: rr ; pc. Hb: .-\spskär i bergsskre,·a (Lg). lS: San·salü
Rüsuncl (S.\EL .\X I S58) o . San·salö ll iirkäpää (.'acl. ll!:"i'J , lDlF o. Coasp.).
R. /ougijoliu s . \'S - KZ . F: fq; pc - st pc.
R. p st udouatrollafu s . F: st r; pc - sp. SF: Cammelhy vid landsväg o. lada
(Kdt); San·lax vid ladu .~{t rd ; San·lax viel lands\·äge u (Slä 1~'•'•. H:llF). :\F\V:
:lfalmg<ircl Kuu s kosk i vid ladug;ird (Kdt). :\FE: :\orr-San·lax vid uthus; Cislom .
Kuggom o . Tantstby ,·iel Lappträsk ä; 1Iardom flerstädes vid ,·ägar, i
<ike r o. i \"ägel ikcn (Kdt) .
R. crispus. llb - KZ, F: st fq; sp - st cp. IS: Sarvsalö 1l ärkäpää (Sacl.
1858, H:IIF) .
R. arcfosa. \'S - KZ , F: fq ; s p - st cp.
R. th yrsijlorus. Adv. lS: r ; st cp. P il alö Üslra o. \"iistra Sanelholm , pä sa nd strand, även pä holmarnas nssluttningar. ( LE~IIIER<: 19:lY).
R. ace/osdla. llb - KZ. , F: fq; s p - cp. - R. aa/ostlla f. uwltifidus (L. )

26

B. L e1·11berg & F. W. Klingstedt: Om floran i Pera:i socken

ßfurb. SF: rr ; st cp. Garpgärd Bertels pä berg (Lg).- R. acetosella f. integrifolius
Wallr. SF: r ; sp. Garpgärd Ingridsberg o. Bertels pä berg (Lg).
P olygonwn aviculare. IS - KZ, F : fq; sp - cp.
P . aviculare v. litorale (Link) Lindm. YS, IS : st fq; st cp pä lerinblauclade
gr usstränder (Lg).
P . aviwlare v. calcatum Lindm . p ; st pc - sp. SF: Ga mmelby, Forsby.
NFW : Rik eby ; Malmgärd Kuuskos ki. KFE : H a rdom (Kelt) .
P. vivi panHn . IS, KZ, F : p ; st cp. IS: Yä ts kär (Sg 1907, H~lF) .
P. amphibiu111. IS, KZ, F : st fq ; st cp- cpp. - Pernä (Both I !Ii I, Hl\IF).
P. foliosum . NFW: rr. F or by pä str and brink mot Gjutar ä ngen st cp. NFE:
Kuggom pä ästrand , pc (Kdt) . ( L E ~IBI-:R G 1935a).
P. minus. IS, KZ , F : p ; st cp, i NF: rr (Kdt) . IS: K abböle ( A. Au 192:1,
H:MF). NFE: Hardom Hästhagen ,-id bäck (lokalen först örd genorn ntdikning
(Kd t ) . - Pern ä (Sael. 1854, H:\IF o. Consp. ).
P. lapathi folium ssp. pallidum. KZ, F : st fq ; sp - cpp.
P. hydropiper. KZ , F: st fq ; st cp - cpp.
P. dumetomm. IS, KZ: st fq; s p - cp. I S: Deiholmen (Sael. 185 '•, H:\IF o.
Consp. ).
P. convolv ulus . KZ , F : st fq ; sp - s t cp.

Chenopodiw11 album . IS, KZ, F: fq; cp.
C. polyspermum . IS, F : st r ; pc- st cp. I S: Sjögärd i trädgärdsbänkar. SF:
Forsby pä dikesrenar o. kring byggnader; Garpgärd Segersby o. Bertels i träd gärdar o. p ä bakgärd (Lg) . - (Saelan 1858 o. IDiF).
C. bo~IUS· he11ricus. Adv. SF: Sarvlax (H erb . Gad . 1890); Gn (Consp .).
C. glaucttm. KZ: r; cpp. Forsby s t ort bestan d vid lad ugärd när a landsvägen
(Lg). SF: Sar vlax (G n 1884, illiF). KFE: Hardom pcc tillfäl lig pä gärcis pl a n
(Kdt).
C. rubrum. Adv. - Pern ä (Both 18i l , H:'IIF).
Atriplex litora/is. H b - IS: p ; s t pc- cp.
A. patula. lS, KZ , F: p ; st cp - cpp .
.·1. lalifolia. lS, KZ . F : st fq ; st cp, i KF: r.
A. prostra/a. YS, I S: p ; sp.
A. lot1gipes ssp . praecox. YS, IS: p; sp - st cp.
Suaeda maritima. Adv. I S: jögärd Lasselai barlastplats (enl. Alcenius Kordströms flora) . - u t gängen.
Salsola kali. Hb, YS: s t r ; t cp pä sandst ränder vid havet. H b: Orrengruud
B äklanelet (G n 1889, Hl\IF o. H erb. Gad. I 90). YS: Sonelarö (Sae l. 1889,
HMF); Sonelarö o. Yä ts kär (Sg 190i, H:\IP); Yätskär Sköndal (A. An 1923,
Hl\IF); \' ätskär ' m (muntl .); Sonelar o o. Hästö samt Kolasund P er F alck
(muntl. ); Sarvl a x Hnelö-revet (Lg) . - Pemä (Sael. 1858, IDIF).
i\Jonlia fonlalla. I S: p; sp- cpp.
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5/e//aria 11cmorum. IS, KZ, F: p; cpp. IS: San·salö o. Kabböle sa mt Sjögärd
(C tz 1928, l-DfF). (CEDERCRIXTZ 1931 ) ; ~[ al msby v id bäck Km (muntl. ). KZ:
Gislarböle Krokbäcken i !und; Tjusterby ~f ajki l en i strandlund. SF: Ten·ik
grankärr.
5. media . VS - KZ , F : fq; st cp - cp.
5. holostea. IS, SF: st fq ; st cp - cpp . IS: H ärk ä pää , Sondarö, \" <1tskä r ,

K abböle Granö , Sjögärd . Rönnäs , San· lax o. StrOmslandet (CEnERCH I-:t'TZ I ~!:1 1 );
Kabböle (Ä. An 1!11~ . H~fF) . SF: San·lax i park (Gn 188 1o, HMF) . - Pernil
(Herb. Gad. I 88~).
5. graminra. YS-KZ , F: fq; sp - st cp.
5. lo11gijolia. IS, KZ: st r ; pc - cp . IS: Kabbö le o.

~falmsby i lund artad skog
Km (muntl. ); K abböle o. StrOmsla nd et (CEnF.RCRF.I:TZ 193 1). KZ: Ten·ik Ryssö
i lundartad skog flerst ädes (Lg); Ryssö o. Forsö (CEDERCREt:TZ 193 1).
Cerastium arvense. Adv. IS, KZ , F: p; st cp - cpp. IS: Sjögärd Lasseials
barlastplats (L EMDERG 1 9~ 7a); (A. H. de Ia Chapell e 1887 , HMF); Kyrkoby
Backstens strand p ä vägsiclor o. -slän t er; Kyrkoby Solbacken vid vägar. KZ:
Thorsby p :'l s trand ängar o. Yägsidor. SF: Garpgärd Segersby o. Nykulla p:'l
ängsmark o. la ndsvägsslänter; \\'eckas i bergssk revor o. N a llas p:'l ,·ägsid or o.
-slä nter . NF\Y: Ga mmelb y pä landsYägssida. :\FE: Hardom Jorclas viel ' ·äg
(Kdt) . - \' äx t en st add i spridning.

C. ho/osteoides. I S, KZ , F: st fq ; pc- st cp.
5agina nodosa. Hb - KZ : st fq ; pc- st cp.
5. prorwnbens. Hb- KZ , F: fq; sp- cp .
.11 imwrtia peploides . Hb-I S: st fq ; st cp - cpp. Hb: Orrengrund (H erb.
Gad. 1890); Orrengrund (Gn Con sp.). 1 : K abböle (A. An 1923, H~IFJ.
Armaria serpyllifolia. IS - KZ, F: st fq; sp - cp, ej obsen ·er ad i NF
(Kdt).
,l/ochringic' tri11 ervia. YS - KZ . F : st fq ; st cp. YS: San· lax Risholm (CEDI-:RCHEl'TZ I n ·1). SF: Elgberget Yid Sarvträsk (Herb. Cad. 1898); San· lax samt NFE:
Kuggom (CEDJ·:RCREl' TZ 193 1) .
5pergula art•c11 sis. IS, KZ. F: fq ; st cp - cpp.
5. vernalis. IS, KZ , SF: p; sp - ej obserYerad i :\F ( Kdt) . SF: San·lax
(ll erb . Gad. 1811 '•).
5. mbra. IS , KZ , F: st fq ; sp - cp. SF: Sar\'lax (Herb. Gad. 18l!G).
5. sali11a. \'S, IS: st r ; sp - cp p ä salina o. suprasalina st enstränder o. strand-

ängar. \'S: Hästö Sk öndalslandet; \':itskär. I : ~f almsby ; Sarvlax Lappnor
(A. Arrh. 1895, Hl\fF) .
Sc/rra11tlws an.mms. IS, KZ, F: st fq ; st cp- cpp.
Agros/emma githago. SF: rr ; pcc. Garpgärd Segersby säclesäker. Numera
försvunnen.

Lj•rh11is flos-cuwli. IS, KZ . F : st fq ; sp- cp.
l '1scaria vu/garis. IS, KZ , F: st fq; cp.
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Silene wcubalus. KZ , F: st fq ; sp - st cp. 5. cucubalus f. litoralis (Rnpr. ) .
C. Hb - IS: st fq ; sp- st cp.
5. nutans. IS: Kabböle st r Km (mnntl. ); Tjnsterby gärcl rr ; s t cp i större
grnpp pä skogsbacke viel väg, Johanna Lindb erg (muntl. ).
i\1elandritwl album . Acl\· . IS, F: r ; pc - pcc. IS: Sarvs:~lö gärcl p ä bakgä nl;
Sjögärcl Lassela is barlastplats (Lg). :NFE: P ä vals by p ä ga mma l tomt; H a rclo m
Kerbacken i byn (Kelt) .
M. rubrum. lS, KZ , F: st fq; s t p - cp, i KP : r (Kelt).
Saponaria officina/is . F örv. p; cp - cpp p ~t övergh ·na t omter o. i ga mlt
träclgärclar.
Gypsoph ila mura/is. Ad\·. KZ: rr ; sp Gislarbö le Stockh o lm ~ torp p ä kön ·üg
gc nom skog (Lg).
Dianthus deltoides. IS, KZ , F: st fq; sp- st cp.
D. deilaides v. glauws . SF: rr ; cp. K vrkoby p ä ä ngs mark nüra K . :\Ialms
p a rcell (Lg).
?.(. &

Ny111phaea a/ba. IS: rr ; cp i n edre loppet o. mynninge n av San-lax :l Ecl\-.
Björkenheim (muntl. ).
N . candida. IS, KZ, F: st fq ; st cp - cpp. IS: Sarvsalö Grauö i sütv att cn slagun. KZ: i flador , laguner o. likn. SF - KF: i äar o. sjöar (LE)!DJ;RG I 96 1) .
Nuphar lufettlll. KZ , F: fq ; sp - cpp. KZ: i fl aclor, lagtmer o. likn . SF KF o. R ö: i samtliga sjöar , i äar (K elt). (L E)IBERG 196 1).
N. lutcwu x pumi/um. Rr. KZ: i sundct mella n T er\'ik Trollilolm o. K a kholm (Fil I 90:J, 1-I:\IP) .
Ccratophy /lum dcmerswn. IS, KZ: st fq. IS: Särklaxfjärclen flerst äd es p ä
3-t, m djup s t cp; viel Sjög:lrd n ärmare I n äs p ä O,!o-0,8 m djup i ö ppningar

i vassbestä nd sp; Särklaxviken (Häyr. 19'o6, 1-I:\IF). KZ: \'id T er\"ik Trollholm
p ä 1,5 rudjnp stcp. (1-Ii\\"RJ::X 1949). (L E)!B ERG 196 1).
A qui/cgia t•ulgaris. F ön •., p ; s p - s t cp i ga ml a trädg:i rdar , körsbä rscl nnga r
o. p. öde tomter.
Thali ctnon flat •tml. IS, KZ: p ; s p - cp. SF: st r ; cp i Kyrkoby Sockeuängarna
vid clik csk antcr (Lg). ::\FE: st r Gisiom Kroga rs o. Il a n.lo m ll agabülc \"itl
Lappträsk ä (Kelt).
A ctaea spirata. KZ, SF : st r ; pc. KZ: Ter\'ik i stra udlu ud (Lg). SF: Forsby
o. Garpgär d H agaböle (CF.DERCREt:TZ 193 1).
Caltlia palustris . IS, KZ , F: fq ; sp- cp.
T rollius europaeus . KZ . KF\\': st r. KZ: Tervik o . Ten·ik K okelnta u fuktig
ängsrnark st cp. KF\\': :\I al m gär d äng m ark fl ers t ädes (Kelt). (LE)lBERG 1938a).
Anemone hepatica. I , KZ , SF: p ; cp. IS: Sondarö, \'ä ts k ä r , Kabböle, Tjustcrby, Gr an ö, Sjögärd o. Sarvlax. KZ: Forsby, For o. Ryssö (CEDERCREl'TZ
19:l l). =-:FE : st r ; pcc H ar dom Beugts i lnndskogsbackar (Kelt). Rö: st r i
s kogsb ryu (Kdt). II. liepatica f. alba. rr ; pcc. SF: Ter\'ik rned iluvuda rten (Lou is
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Ehrnrootb). A. hepalica f. rosea. rr ; pcc. SF: Tervik o. );F\\' : Garpgärd Svartkärret med huvuelartcn (Lg).
A. mmorosa. JS, KZ, F: fq; cp - cpp.

A. rammculoides. I S : rr. Tjusterby Brändö pä skogsäng pä E-siela n av Tilia
hmden en mindre grupp cpp (Lg).- Införd i körsbä rsdunge i SF Garpgärel
Ljungby o. i !und \"id Garpgärd Segersby, arten uppträder här i rätt stora grupper cpp.
Rall!mwlus circina/us. YS - KZ: st fq ; cpp. I ,·indskyelclade smärre havsbukter samt i flador o. lagun er. IS: San·salö Dödmansholm (Sae l. 185 i, H:\IF);
San-salö Rösuncl (\Vn 1930, I-DIP); Kabböle Labby (J. A. \Verving 18-,
IDIF o. Consp.); Kabböle (A. An 1923, IDIF). - Stor-Pernäviken (Häyn!n )
1946, JD!F) . - Pernä (J. A. Bomansson 18i0, I-DIF). (LDtBERG 1961 ) .
R. pelta/11s. SP, );F\\'. SF: Forsby (Td t 1903, H:\IF). );P\\' : rr :\Ialmgc\rd
:Kuuskoski i Po rsby ä (Kelt) .
R. Ba11dotii. YS, IS: st fq; cp. I lä a\· holmar, skär o. grund. IS: Sarvsalö
Rösund (Wn 1930, HMP). (LDIDERG 1961 ).
R. scelera/u s. IS, KZ, F. IS: San·salö Rösuncl (\\'n 19 30, H:\IP). KZ: p; spst cp. Tjusterby Skeppö, Garpgärd Segersby samt Hagaböle o. Blybergs. SP:
st r Thorsby \\'eckas viel ladugärd cpp (Lg). XF\\': r; pc Malmgärd Veckas i
diken (Kdt). KFE: st r Gis1om o. Kuggom pa ästränder (Kdt).
R. auricomus L., enligt ~L~RKLt'XD 196 1:
R. auricomus L. ssp. (ap.) acutiuswltiS ~farkl. IS, );F. IS: Rabbas (.i\rla
Backman 1942 , Hl\IF). NFE: Hardom Bengts (Kdt).
R. auricomus L. ssp. (ap.) brumtescms ~farkl. F. SF: :Kyrkoby Kyrkogärden
o. Sveitbäcksängen (Lg). ~FE: Hardom Bengts fl erstädes (Kdt).
R. auricomus L. ssp . (ap.) glaucescms :\farkl. I , SF. IS: Rabbas (Ärla Backmau 191,2, R::lfF). SP: Kyrkoby Kyrkogä rden (Lg).
R. auricom11s L. ssp. (ap.J li11earis ~farkl. );PE: Gis1om Autas o. Rardom
fle rstädes (Kd t ) .
R. auricomus L. ssp. (ap.J oligandrus ~farkl. SP: Kyrkoby flerstädes (Lg).
);PE: Gis1om Antas o. Rardom Bengts (Kdt).
R. auricomus L. ssp. (ap.) pulltls ~farkl. );f'E: Rardom Bengts o. Svennas
(Kdt).
R.fa/lax (\\'. & Gr.) Schur (coll.). IS: Tjusterby Brändo i Tilia -lunden.
(L F.)IDF.RG 1 91,4 b).
R.fa/lax (W. & Gr.) Schur ssp. (a p .) al!tygophyllus ~[arkl. KZ: Gislarbole
Krokbäcken pä skogsäng o. Tervik Rysso i !und (Lg). Enl. liiARKLU:-<D 1965.
R.fa/la:r (W. & Gr .) Schur ssp. (ap.) meudax ::liarkl. ::-l'FE: Rardom Bengts
o. Svennas (Kdt) . Enl. lllARKLUND 1965.
R. cassubicus L. (coll.). IS: Tjusterby Brändo i Ti/ia-lunden (Lg). NFW:
Erlandsböle Sprintas i !und. (LEMBERG 194'tb).
R. casmbicus L. ssp. (ap.) confiuis ::lfarkl. KZ: Gislarbole Krokbäcken pä
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sk ogsäng o. Tervik Ryssö i !und (Lg). ~rpw: Gammelby (H . )falms, 1\I. Malms.)
En l. MARKLUl\"TI 1965.
R . acris. YS - KZ, F: fq; sp - st cp. - R. acris f. pallidus Hiit. KZ: rr;
sp. Garpgärd Blybergs i supralitoral Deschampsia caespitosa - strandäng (Lg).
R. repens. YS- KZ, F: fq; sp- cp.
R. polyanthemus. YS- KZ, F: st fq; sp.
R. flammula. IS- KZ, F: st fq; sp.
R. flammula v. repta11s. YS, IS: st r ; cp. YS: Sondarö H äst ö p <\ suprasalin
strandäng. IS: Sondarö p ä salin strandäng; Isnäs Landbo - Björkholm i subsalin pä 50 cm djup; Pitkäpää Päsalö i subsalin p ä 5 - 15 cm djup. (LE~IBERG
1961).
R. lingrta. NFW: r. Forsby Harnmarträsket sp. ~FE: Kuggom Lappträsk
?t ovanom Kvarnforsen pcc; Raddom Krogars i sa=a äst cp (Kdt).
R. fi caria. Adv. IS: r. Tjusterby Brändö p ä supralitoral driftvall st cp. SP:
Garpgärd Segersby o. Ljungby inplanterad i park o. körsbärsdunge cp. NFE:
Skinnarby Nissas (i skolberbarium). (LEMBERG 19 38a).
ivtyosums minimus. IS, KZ, F: st fq; st cp.

Chelidollittm mafus. IS, KZ, F. l :i: Yätskär (Sg 1907, H)IF) . KZ: Tervik
Ryssö i Alnrts glutinosa-!und pä SE- sidan av bolmen rr; st cp (Lg). KZ o. SP:
st fq; sp- cp i byarna. NFW: p o. NFE: st r vid bebyggelse (Kdt).
Papaver nt4dicat4le. Förv. SF: Garpgärd Ljungby o. Bertels i trädgärd st cp.
P. dubium. Adv. IS: Sjögärd Lassdals barlastplats Walborg v. Willebrand
·JS90 (muntl.). Utgängen.
P. argemone . Adv. IS: Sjögärd Lassdals barlastplats Walborg v. Willebrand 1890 (muntl.); Nm 1902 (muntl.); Ks 1907 (muntl.).- Utgängen.
P. sonmiferum. Förv. IS: Kabböle ...-id väg (i skolberbarium 1963) .
Corydalis solida, IS, KZ, F: st r; cp- cpp. IS: Kabböle Husvilla o. Sondarö
i !und o. skogsäng Nm (muntl.); Tjusterby Grano pä strandsluttning Jobanna
Lindberg (muntl. ); Kyrkoby Björkholm i strandlund. KZ: Gislarböle Stockholms
torp pä skogsäng; Tervik pä strandsluttning; Tervik pä strandäng; Garpgärd
Blybergs i Ahws glutinosa - strandlund o. Sorbus aucuparia- lundfragment (Lg) .
SF: Forsby (Saelan 1858 o. IDIF). Forsby (C:EDERCREUTZ 193 1).
C. tlobilis . Förv. KZ, SF: rr; cpp. KZ: Gislarböle gärd ett 40 m! stort bestand
pä garnmal byggnadstomt. SF: Garpgärd Ljungby mindre grupp i körsbärsdunge (Lg).
Fumaria of!icinalis. IS, KZ, F: p; sp- st cp.
Brassica campestris. SF: r; pc - sp. Garpgärd Blybergs i äker; Kyrkoby
Baj ars i äkrar.
Si11apis arvensis. IS: Kabböle. r ; pc i odlingar, nnmera försvunnen Nm
(muntl.) .
5. alba. IS: Kabböle Husvilla. r; pc i odlingar. Försvunnen. Nm (muntl.).
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Dipiotaxis /enuifolia. Adv. IS: Käse Korsudds barlastplats (Gn 1888, Consp ).
Utgä.ngen.
D. muralis . Adv. IS: Sjögärd Lassdals barlastplats (Nm 190 7, 1-L\lF).
Utgä ngen.
Raphanus raphanistrurn. IS, KZ , F: st fq; sp- st cp.
Crambe marilima. Rb: Sondarö Kräkskär rr; pcc p ä grus- o. sandstrand
Birger Lernberg 1955 (muntl. ). - Icke äterfunnen.
Cakile maritima. Rb- IS: st fq. Rb: Orrengrund (G n Consp.). IS: Vätskär
(Sg 1907, RMF) .
I satis tincl(lria. Rb: st r; pc- sp. Rb: Aspskär; Sondarö Kr äkskär pä supralitorala o. supr amarina stränder (Lg) .
Th/aspi arvense . IS, KZ, F: fq; sp- cp.
T. alpestre. SF: st r. SF: Forsby pä landsvägssida en grupp cp; Garpgärd
Bertels i klippträdgärd pc- cp; Särklax i trädgärdsbänkar cp (Lg). NFW : r.
Malmgärd Kuuskoski i hage vid landsväg st pc (Kdt). NFE: rr. Gisiom Antas
vid banvallen; Rardom Bengts vid byväg o . pä ribacke pcc; Raddom Tomasas
p ä äkerkant invid banvallen pc; Skinnarby vid stationen o. i byn vid vägen
st cp (Kdt ); Kuggom (Ctz 1928, Consp. ) . - Växten stadd i spridning.
Capsella bursa-pastoris. YS - KZ, F: fq; sp - cpp.
Homungia petraea. Adv. IS: Näse Korsudds barlastplats (Tyra Nordström
1900, RMF o. Consp.). (Sigrid Kordström 1902, HMF) . (Ks 1907, RMF) .
(Nm 1908, HMF). (A. An 1923, HMF); Yätskär Kattsundets barlastplats (Sg
1908, HMF). (Tyra Nor dström, Consp.).
Cochlearia danica. YS: Sarvlax Risholm (Ks 1908, HMF). IS: V ätskär (Sg
1908, RMFJ.
Subularia aquatica. KZ, F: p; st cp.
Neslia paniculata. SF: Forsby Grg (Consp. ).
Btmias orientalis. IS, F: st r. IS: Sarvsalö Horslök Bn (Consp. ). SF: Kyrkoby
Bajar s pä äkrar o. bakgärdar cp- cpp; Kyrkäsen vid uthus o. pä gärdsplaner
sp - st cp; Sveitbäcken p ä äker sp (Lg). ::\!FE: Rardom vid landsväg (Kdt).
Berteroa incana. KZ, SF: r; pc - cp. KZ: Gislarböle pä torr ängsmark sp.
SF: Thorsby pä vägsida nära llfejeriet stort beständ cp; Kyrkoby kring byggnader o. vid. körväg pc (Lg).
Draba incana. Hb : Sarvlax Södra Altarskär (G rg 1866, HMF o. Consp. ).
E,.ophila vema. KZ, F: st fq; sp- cp. :-\FE: rr; st cp Rardom Bengts (Kdt).
Cardamine parviflora. IS, KZ: st r ; st cp - cp. IS: Sarvsalö Härkäpää
(Sael. 1857, HMF o. Consp.) ; Mästlax Granö pä driftvallar i supr asalinen o.
supralitor alen ; Sarvlax Lappnor (A. Arrh. 1885, lßiF). KZ: Tervik Kalvholm
(A. H. de Ia Chapelle 1903, HMF); Garpgärd Lökholm o. Brantholm i strandängsfragment (Lg) . - Pemä Sael. 18 58 o. Consp. (B n 1852, HMF; ]. A. Oberg
1869, HMF). A. Arrh. (Consp.). R . de Ia Chapelle (Consp.).
(LEAIDERG 1947c).
C. amat'a . IS, KZ, F: st r; sp - cpp. IS: Kabböle Husvilla pä vät ängsmark
r Nm (muntl.). KZ: Garpgärd Segersby o. Gislarböle pä salina strandängar;
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Teroik Yid bäck. SF: Thorsby Sockenängarna submers i stor källa , tn\ grupper
cpp. Forsby Gjut arängen st cp i diken. )."F\\": Garpgard Björnträsksskogen i
utfallsdike (Lg) . 1\FE: Gisiom Krogars o. Kuggom p ä IIstränder (Kdt).
C. pratensis. IS, KZ, F: p; st cp.
Barbarea vulgaris. KZ, F: st fq ; sp- st cp.
B. stricta. IS, KZ: st r. IS: Rabbas \ "esterörn pc ; San·salö Tegelbruksbacken ,
garnmal last ageplats r ; st pc; Päsalö R önnsk ä r p:'t strandängar pcc. KZ: Garpgärd K arlsbolm, Lökholm o. Brautholm i strändernas klibbalsformationer pc o.
pa driftvallar sp (Lg).
Cardaminopsis suecica. IS, KZ, F: st fq; sp- st cp. );FE: st r p:i ängsbackar
(Kdt ).
Arabidopsis tha/iana. IS, KZ , SF: st fq; sp- st cp.
Turritis glabra. IS, KZ, F: st fq; pcc - sp. IS: Rösund Stadslanclct; Byö
(GRANÖ 1 953) . NFE: Kuggom (CEDERCREUTZ 19 3 1) .
Rorippa islandica. IS, KZ, F. IS: Rabbas (Ch. E. Boldt 1915, H~IF); Sjögarcl
\"id lsnäsvikens mynning r; cp pä Yass- o. säYsubstrat (Lg). KZ o. F: st fq; sp-cpp.
H esperis matronalis. Förv. F: st r; st pc i igenvux:na trädgärdar, körsbärsdungar o. syrenbeständ (Lg).
Erysimwn hieraciifolium. IS, KZ, F: p; pc.
E. cheirantlwides. IS, KZ , F: st fq; pc - cp.
S isymbrimn o//icinale. IS, F: st r ; sp - cp. IS: Kabböle pä äkerren Nm
(muntl. ) . SF: Garpgärd K. Lindfors' gärd pä gärdsplan; Weckas Folkskolan
i potatisland o. pä vägsida, liten grupp; Kyrkoby i fiere köksträdgärdar, potatisland o. pä bakgärdar (Lg) . 1\FW: :\Ialmgärd Kuuskoski Veckas pä odlingsmark (Kdt). NFE: Tavastby pä vägsidor (Kdt) .
Desettrainia sophia. IS, SF: r. IS: Kabböle pä gärcisplan pc ::\m (muntl.).
SF: Thorsby Weckas p ä gärdsplan pcc. o. pä bakgärd en grupp cp (Lg) .

Reseda lutea. Adv. lS: Sjögärd Lasselais barlastplats (A. H. de Ia Chapelle
Consp. o. 1887, HMF); (A. An 192 1, H:\IF). - Utgä ngen.
Sedum telephium ssp. Ruprechtii. KZ, F: st fq; cp. ~F: st r (Kdt).
5. spurium. Förv. SF: rr. Kyrkoby Kyrkäsen i sluttning mot landsvägen
i stora beständ cpp (Lg).
5. anmmm . NF\V: rr; pcc. Gammelby nära L"ngdomsföreningshuset pä
bergssluttning (Kdt).
5. acre. YS- KZ, F: fq; cp- cpp.
Crassula aquatica. SF: r; cpp. Hagaböle Holmbergs gärd i smärre grupper pä
leri g körväg genom äker (Lg).
Pamassia pa!uslris. IS, KZ, )..r'E: r ; sp. lS: Rabbas p ä strandäng; Malmsby
strand äng Nm (muntl.). KZ: Forsby tor-Pernä ~-iken pä strandäng ,·id vikslu-
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tet, numera försvunn en (Lg) . );FE: Hardom Bengts pä uttorkad k ärrma rk,
försvunnen (Kdt ).
Chrysosp!enium altemifolium. I S, KZ: st r; st cp . I S: Sjögärd (Cedercreutz
1931 ); Pi tkäpää vid gränsen mot Särk.lax kring källa. KZ: Baggnäs vid k älldrag; Gislar böle Krokbäcken i lundar kring bäcken o. i r ä nnil i skogssluttning
m ot denna.
Ribes uva-crispa. För v. KZ: r ; pc. Garpgärd Blybergs p ä ä ngsbacke med
tidigare bebyggelse. SF: r ; pc. Garpgärd );fykulla pä vägsidor o. i busksnär v id
d ike (Lg).
R. nigrum. I S, KZ, NF: st r ; pc. IS: Lassdals barlastplats; Sar vlax Strömslandet i strandbuskage; San•lax (CEDERCREt:TZ 193 1). KZ: Tervik i lundartad
skog; Garpgärd Blybergs i ängsdike. SF: Garpgä rd Ollas vid k örväg. NFW:
Garpgärd K okärret i lundartad skog (Lg). XFE: Hardom H opom träsk Vatus t eins h olme i buskage (Kdt) .
R. spicatum. KZ, F: p; pcc- pc. SF: Hagaböle (CEDERCREUTZ 193 1).
R. alpinwn. I S, KZ, SF: fq; pc - sp. IS: San·salö Härkäpää o. K abböle.
KZ: Tjusterby K okelntau jämte SF: Gar pgärd, H agaböle o. Sarvlax. (Samtli ga
fy ndort er : CEDERCREUTZ 1 93 1).

Spiraea salicifolia. Förv. )..'PE: r. Hardom vid byväg; Skinnarby i landsvägsdiken , flerstädes (Kdt).
Filipendula ttlmaria. YS- KZ , F: fq; st cp- cpp.
Prtmus cerasus. Fön· . SF: st r; pcc. SF: Garpgärd Ollas o. Blybergs samt i
Kyrkoby vid vägar o. i sandtag.
P. padus. IS, KZ, F: st fq; pc - sp. Träd med 45 cm diam. vid b .h. i IS:
Sjögärd vid parken.
Rubus chamaemort,s. Hb- KZ , F: st fq; st cp- cpp.
R. arclietts. KZ, F: st fq ; cp.
R. saxatilis. IS, KZ, F: fq; cp.
R. idaetts. I S, KZ, F: fq ; cp - cpp. - R. idaetts f. chlorocarpus. Adv.
SF: rr. Garpgärd Ljungby p ä bakgä rd ett 10 m 2 stort best änd, cpp (Lg).
R. caesius. Adv. IS: rr; st cp. Sjögärd Lassdals barlastplats en liten numera
av träd beskuggad steril grupp. - Km 1902 (muntl. ). (Hildur L a htonen 1902,
H~IF). (Fll 190 3, Hli!F o . Consp.). (Karin Lönnfors 1903, ID1F o. Consp.).
(La 1935, H:\IF). ( LE~I BERG 1947a).
Fragaria vesca.. YS - KZ, F: fq; sp - cp.
F. moscata x ananassa. Förv. SF: r ; st cp - cp i körsbärsdungar, p ä över givna tomter o. p ä vägsidor (Lg).
Potentilla palustris. KZ, F: st fq ; sp - cpp. ( LE~IBERG 195 7) .
P. argen/ea. lS, KZ, F: st fq; st cp. IS: Sarvsalö o. SF: Forsby (CEDERCREUTZ
1931).
P. impolita Wg. lS, KZ, F: p ; sp.
P. 11orvegica. lS, KZ, F: p; pc - st cp.
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P. intermedia. IS, KZ, F: st r. IS: Sarvlax Lappnor p ä gärdsplan pcc. KZ :
Tervik Baggholm vid lada pcc. SF: Forsby p ä landsvägssida o. - slänt sp;
Thorsby Weckas pä vägsida pcc o. i bergsskreva pcc (Lg). )~'FE: Rardom-Skin narby pä landsvägssida pc (Kdt).
P. thuringiaca ssp. Goldbachii. IS, KZ, F: st r. IS: Kabböle Nm (muntl. ).
KZ: Tervik Kalvholm Fll (Consp.). SF: Kyrkoby p ä landsvägssida pc; Forsby
-Rögmalmen pä landsvägssida o. -slänt pc; Forsby pä ängsbacke pc (Lg).
NFW: Malmgärd Kuuskosk.i p ä körväg vid messen pcc. )<FE: Gisiom o. Rardom
pä backsluttning pcc. Rö: Rardom Rö p ä väg i mosslaggen (Kdt).
P. Cra11tzii. IS, KZ, F: p ; st cp - i ).7: st r (Kdt) . SF: Forsby o. San·lax
(CEDERCREUTZ 1931 ).
P. erecta. IS, KZ, F: st fq ; sp.
P. anserina. IS, KZ, F: fq ; cp. - P. a11serina f. sericea. Rb - KZ: s t r ;
st cp pä stränder o. strand ängar (Lg).
Alchemilla plicata. IS, KZ, IS: Kabbö le (K. An 1927, IDfF) ; (R . Lindberg
1909). KZ: Tjusterby (CEDERCREUTZ 193 1).
A. pastoralis. IS, KZ, F: st fq; sp - st cp.
A.filicattlis. F: (R. Lindberg 19 09, IDfF) . XFE: p; pc - cp. Rardom o.
Skinnarby (Kdt).
A. acutiloba. F: st r. SF: Erlandsböle nära Folkskolan pä ängsmark st pc;
Kyrkoby p ä ängsmark o . vägsida pc (Lg); arvlax slott i östra allen p ä vägsida
st pc (Kdt). NFE: Rardom pä vägsidor o. dikesrenar sp - st cp; Skinnarby p ä
vägsidor o. p ä skogsbacke st cp (Kdt).
A. micans. NFE: rr. Rardom vid landsvägen till Hopom pcc. (Kdt).
A. subcrenata. KZ, F: st r ; pc. K.Z: Gislarböle Stockholm pä betesmarker
(Lg); Tjusterby (CEDERCRECTZ 1931 ) . }..7E: Rardom pä lundartad skogsbacke
o. vägsidor; Skinnarby pä skogsbacke (Kdt).
A. obtusa. NFE: Kuggom löväng (Ctz 1928, IllfF). (CEDERCREUTZ 193 1) .
Rosa majalis. KZ, F: st r. KZ: Tervik Ryssö i lundartad skog pc. SF: Forsby
(CEDERCREUTZ 1931 ); Erlandsböle i !und pc; an·lax Kroholm i Sarvlax träsk
i klibbalslund sp (Lg). NFE: Rardom i skogar o. kogsbl]ll pcc (Kdt); Ku ggom
(CEDERCREUTZ 1931 ).
Rosa rugosa. Förv. IS, SF: r. I : Kabböle Längholm i supralitoral stenstrand
en stor fertil buske. SF: Kyrkoby bu kar av olika storlek pä vägs idor o. i sandtag
(Lg).
R . rttbigi11osa. F örv . IS: rr; pcc. jögärds torp stor fertil buske p ä strandsluttning (Lg).- Pernä backe~· Ehrnrooth 1898, IDiF) .
R. dttmalis . YS- KZ, F: st fq ; pc - sp. Y : Rästö. IS: R abbas, Sarvsalö,
Sondarö, Mästlax, Strömslandet, Tjusterby, Lassdal o. Sandvik sa mt SP:
Thorsby o. Sarvlax (samtliga 11 fyndorter hos CEDERCREUTZ 193 1).
Sangttisorba of!icina/is. Adv. )~'FE : rr. Rardom E skodalen pä dikeskant
o. i äker sp (Kdt).
Amela11 rhi1'1' spicata. Förv. IS, KZ, F : st r ; pcc. I : Tjusterby Granö i
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skogsbacke. KZ: Tervik i skogsbacke . SF: Särklax pä landsyägssida; Forsby pä
,-ägsidor; Kyrkoby p ä vägsidor o. -sl änter (Lg) . XFE: Rardom pä :l.s, i skogsback ar, i h agar, vid vägar (Kdt).
Sorbus aucupa1·ia. YS - KZ, F: st fq; pc - st cp . KZ: Stor rönn vid Garpg:l.rd Blybergs i klibbalsstrandlund 40 cm diam. vid b .h. höjden 18 m.
Nlaltts domestica. Förv. KZ, F: st r v id vägar o. v id bebyggelse.
Crataegus coccinea. Förv. SF: r; pcc- st cp . Thorsby :llrejeriet stor buske p ä
landsvägssida; Thorsby Weckas n :l.gra stor a buskar p ä vägsida o. -slän t ; K y r koby Sockenstugan fi er e unga buskar p ä ängsmark st cp (Lg).
Cotoneaster integerrimus. Hb: rr; pcc. Kejvsalö Enskär p ä berg ett stort
bestand (Lg); Orrengrund (Gn Consp.).
Geum urbanum. YS, I.S, KZ, F: st r ; st pc- sp. YS: Sar vsalö Risholm o.
Sondarö (CEDERCREUTZ 193 1). IS: Sarvsalö Horslök p ä bakgärdar o. ödetomter;
Sjögärd L assdals barlastplats (Lg) . KZ: Forsby, Tervik o. T just erby i strandlundar (Lg). SF: Forsby i !und vid gamla bron o. i Sarvlax Yid a llen (Kdt).
G. rivale. YS - KZ , F : st fq; sp .
G. rivale X urbanu.m. SP: Forsby i !und (Ctz 1928, Hl\IF).

Lupimts polyphyllus. Förv. r ; cp p ä kortare eller längre avständ frän trädgärdar , p ä ängar o . vägsidor. KZ: Garpgärds by, Garpgärd Sundets vi ll aomräde
(Lg).
Genista tinctoria . Adv. IS: Sjög:l.rd L assdals barlastpl ats A. de Ia Chapelle
(Consp .) . - Utgängen.
Ononis repens. AdY . I.S: Sjög:l.rd L assdals barlastplats (Nm 1902, HMF);
(Fll 1905, o. Karin L önnfors 1905, yardera IDIF o. Consp.); Ks 1907 (muntL).
0 . hircina. Adv. I.S: Sjög:l.rd L assdals barl astplats Km 1902 (muntl.); Ks
1907 (muntl.) . - Utg:l.ngen.
Medicago lupulina. Adv. I.S: r. Sjögärd Lassdals barlastplats p ä öppna
fläckar i vä:dtäcket. (Gn 1888, IDIF); (Häyr. 1946, ID1F); Näse K orsudds
barlastplats (Gn 1888, IDIF); Sarnalö K attsundets barlastplats (Sg 1908,
IDIF). - Kvarstär p ä Lassdals barlastplats. (LEYBERG 1947a).
M. falcata. Adv. rr. I S: Sjögärd L assdals barlastplats liten grupp pä stranden.- (A. An 1924, IDlF); (Slä 19H, H~IF). (LE~mERG 194?a) .
Afelilotus a.lbtts. Adv. I.S: st r. Sjögärd Lassdals barlastplats pc o. p ä det
närbelägna Sjögärds g:l. rdsplan Yid fiere Yägar st cp - cp. (La 1935, HMF).
(LEYBERG 194 7a).
U. officinalis. Adv. I.S: Sjögärd Lassdals barlastplats Nm 1902 (muntL).
{LE~!BERG 194 7a). Utgängen.
Trijolimn aureum. Adv. I.S, SF: r ; pc. IS: Sjögärd Lassdals barlastplats
Walborg v. Willebrand 1890 (muntL). - "Gtgängen. SF: Kyrkoby pä än gsmark
o. vägsidor (Lg).
T. spadiceum. :J:S, KZ, F : p; sp. :J:S. Sarvsalö Horslök o. Vätskär samt Kabböle pä stränder sp; R ösund o. Sondarö pc (GRA,.'\Ö 1953). KZ: Forsby Forsö
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(L g). SF: Sarvlax (CF.DERCREC:TZ 193 1). KFE: r ; pcc Rardom pä Yägsidor;
Skinnarby p ä backe i byn (Kdt).
T. hybridum. I S, KZ, F: st fq ; sp- cp. Flerstädes odlad.
T. repens. I S, KZ, F: fq; sp- cpp.
T. fragiferum . AdY. IS: Sjögärd Lassdals barlastplats Nm 1902 (muntl. );
Ks 1 907 (muntl. ) . - Utgängen.
T. pratense. I S, KZ, F: fq; sp - cp. Flerstädes od lad. - T. pratwse. f.
albiflorum Post. SF: rr; pcc. Gammelby n ära Greggböle med huvudarten (Lg).
T. medium. I S, KZ, F: st fq; st cp - cp. IS: Sondarö, ~I ästlax, T justerby
Granö samt SF: Forsby, H agaböle o. Ollas (samtliga 7 fyndorter CF.DF.RCREL'TZ
'193 1) .
Anthyllis vulneraria. AdY. IS: Sjögärd Lassdals barlastplats 1 m 1902
(muntl. ); Ks 1907 (muntl. ). (Slä 1 944, H:~'IIF) .
Lotus corniculatus. I S: st fq; sp - cp. Saknas i KZ. I S: S jögärd Lassdals
barlastplats (L a 19 35, H~IF); Strömslandet Djupyiken (Häyr. 1946, IDIF). Forsby J. E. Strömberg (Consp.).
Vicia hirsuta.. I S, KZ , F: p; sp .
V. tetrasperma. IS, KZ, F: st r ; sp - cp . IS: San·salö Deiholm (Sael. 185 4.
HMF); Tjusterby Granö p ä berg J ohanna Lindberg (muntl. ). SF: Garpgärd
lngridsberg o. Ljungby samt Blybergs o. Thorsby p ä berg, i !und o. p ä ängs·
backe (L g). Thorsby (CF.DERCREUTZ 193 1). NFE: st r; pc. Skinnar by pä hanga rden; Tavastby i vägdike (K dt).- Pernä (A. H. Tallqvist 19 18, H:\IF).
V. silvatica. I S, KZ, F: st r ; pc - sp. IS: Kabböle i lundartad skog Nm
(muntl. ); Tjusterby Brändö i lund. SF: Erlandsböle i !und. NFW: Garpgär d
Svartkärrs- o. Björnträsksskogen i lundartad skog (Lg). NFE: Norr-Sarvlax i
lundartad skog; Rardom Bengts i skogsmark r. R ö: Garpgärd R ö i lundartad
skog (Kdt).

V. cracca. IS, KZ, F: st fq; sp - cp. - r·. cracca f. sericea Peterm. Hb KZ: st fq ; sp - cp.
V. sepium. IS, KZ, F: p; st cp- cp.
V. angustifolia. IS, KZ, F: p; pc - cp. IS: Rabbas (Pson enl. GRAXÖ 1953);
Tjusterby Gr anö Johanna Lindberg (muntl .) .
Lathyrus silvestris. IS, SF: rr. IS: Tjusterby Granö i gräsmatta vid väg
J oh anna Lindberg (muntl.J. SF: Kyrkoby p ä vägbrant i ässkärn ing Yid land svägen ca 1 km W om Pellas (Kdt).
L. pratensis. IS, KZ, F: fq; sp - st cp.
L . maritimus. Hb - IS: st fq; pc- cpp. Hb: Orrengrund (Herb. Gad. samt
Consp.J. YS: K ejvsa lö o. Risholm (Herb. Gad., Consp. o. 1888, IDIF); San·salö
Sköndal IS: Päsalö (A. An 1930, Ill[F); arvlax Lappnor A. Arrh. (Consp.). Pernä A. Arrh. (Consp.), (Saelan 1 58 o. Consp. ) .
L. palustris. KZ: r ; pc - st cp pä suprasalina o. supralitorala strandängar.
Tervik Kokelutan, Garpgärd Blybergs, Thorsby undets villaomräde, Tj usterby Akersö (Lg).
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L. vernus . IS, KZ , F: p ; sp - st cp. I S: Tjusterby samt Granö o. Sjögärd
jämte SF: H agaböle o. Sar vlax (CEDERCREUTZ 193 1). NFE: rr. H ardom Bengts
i lunda rtad skog (Kdt). Rö: Garpgärd H ögbergsskogen i lundartacl skog (Lg).
- P ern ä Strömberg (Consp.) .

Oxalis acetosella. YS - KZ, F: fq; cp - cpp .
0. stricla. AclY. I S: Näse Korsudels barlastplats (K s 1908,

H~fF) .-

Ut gä ngen.

Gerani11111 sanguineum . För v. SF: rr . Kyrkoby Kyrkoherclebostället i p a rk
pc (L g).
G. si/vaticu•ll . IS, KZ, F: fq ; sp- cp. I S : Gr anö. KZ: Trollholm. SF: Forsby,
Thorsby o. Attrans (CEDERCRE"CTZ 193 1) . - G. silva.tz:cum f . albiflorum A. BI.
KZ: T erv ik (Lg) . NFE: H arclom r (Kelt).
G. pratense . Förv . IS, SF: r ; st cp- cp. I S: Tjusterby Granö bland nässlor
kring ga=al stuga o. i äppelträclgärcl Johanna Lindberg (muntl. ) . SF: Garpgärd Kykull a p ä gärclsplan, i trädgärclslancl o. i körsbärsclunge (L g) .
G. bohemicum. SF o . F: r. SF: Garpgärcl Ljungby i b ranclfläckar v iel byväg
st cp (Lg); Gamme lby (i skolherb arium 1 960) . ::\'FE: H arelom (Kelt). - Pernä
Saelan 1859, C. J. Arrh. (Consp .).
G. pusillum . Adv. KZ, SF: r ; cp - cpp. KZ: Gislar böle gärel p ä gärelsplanen;
Garpgä rel Blybergs p ä garnm al tomtpl ats o. ä ngsbacke i t alrika beständ. SF :
Kyrkoby K yrkoherd eboställ et i öppna partier i park (Lg).
G. robertianum. I S, KZ, F: p; pc- cpp.
Eroditnn cicu/arium. SF: st r ; pc- cp. Garpgärel A. Lindlöfs o. K . Lindfors'
gä rdar i potati sland; Kyrkoby 4 fyndplatser i potatis o. sockerbetsla nd (Lg).
Euphorbia palustris. YS, I S: st r ; pc - cp. YS : San·Iax K ä mpholm (0. Reut er 1892, HßiF o. Consp. ). IS: Rabbas Yesterörn p ä sal in o. suprasalin strancl äng; Sarvla.-...: Strömslandet DjupYiken pä suprasalin driftyalJ; Sarvlax Hormn äs
(Slä 1944, Hl\IF). Sarvl ax Strömslanelet (H äyr. 1946, H~IF) . Sarvlax Gyltö
(Carl \ "ilhelm l\Ialm 1958, H~I F). Gyltö H erb. Gad . 1884. ( LE ~! BERG 1947b).
E. esula. Aelv. I S: rr ; pc. Sjögärel Lasselais barl astplats {LE ~!D ERG 1947a).
E. cyparissias. Fön·. KZ, SF: r ; st cp. KZ: Garpgärel Xordlings p ä bergssluttning. SF: Garpgärd Bertels i björkdu nge; Thorsby \\"eckas Folkskolan pä
berg (Lg) .
E. peplt1s . AelY. KZ: TerYik inträngling i blomsterrabatt. (Fll 1905 o. 1907,
IDIF o. Consp. ).
E . helioscopia. Aelv. IS, F: r ; pc - st cp. 15: Sarrlax L appnor i köksträdgärd ; L appnor (H äyr. 194.6, H~fF). SF: Forsby (Fll 1905, IDIF o. Consp. ) ;
K yrkoby i sandtag (Lg). NFE: Hardom i potatisland- utgän gen (Kelt).
Merwrialis perennis. SF: rr. Sarvlax pä SW-stranden av träsket. (Ctz 1928,
H~IF) . (CEDERCREUTZ 193 1).
1'1. am111a. Adv. IS: Sjögär el Lasselais barlastplats (A. H. ele Ia Chapell e
I SR;. H~IF) . (Anit a H. T all qvist 1918, H~fF). - l :tgä ngen .
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Callitriche vema. KZ, F: p; cp - cpp.
C. pol'"jm01'pha. IS, KZ: p; cp - cpp.
C. hermaphroiditica. IS, KZ, SF: st fq ; cp (Consp.).

cpp. -

P ern ä Fallholm Sael.

Acer platanoides . Förv. p, pa längre eller närmare a ,·ständ frän gärdar
som telningar, unga och äldre träd. Rekordstart träd i SF: Garpgä rd Thesslunds
gärd, 115 cm diam. vid. b.h. (Lg).
Impatiens noli-tangere. IS. SF: st r; sp- st cp. IS: Rabbas i lundartad skog;
Sarvlax Lappnor i strand! und . SF: Sarvlax vid bäck i ltmd; Pitkäpää i lundartad
skog vid landsvägen (Lg); Garpgärd Hagaböle (CEDERCREL"TZ 19 3 1).
I. parvijl01'a. Adv. SF: rr; cp. Forsby nära Brinkbacken i igenvuxet Sandtag
(Lg) .
Rhamnus frangula. KZ, F: st fq; pc- sp.
Tilia cordata. IS, KZ, F: p. IS: SarYsalö (Bn 1852, H:\IF); Härkä pää o. Kabböle (CEDERCREUTZ 1931 }; \ 'ästra Kabböle ett fatal indiYid i !und ~m (muntl.);
Sarvlax Lappnor (Häyr. 1946, IDIF); Lappnor ett fatal träd i löYträdslund;
Tjusterby Granö (CEDERCREUTZ 19 3 1); Tjusterby Brändö en a\· ca 100 fullväxta lindar sa=ansatt !und. (LEMBERG 1944b). KZ: Forsö o. Tjusterby (CEDERCREUTZ 19 31}; Gislarböle Stockholmdunge a\· nagra tiotal olikaldrade träd;
Tjusterby ~Iajkilen liten grupp a,- gamla träd; Tjusterby Akersö större grupp
av unga träd ; Gislarböle Krokbäcken o. Tegelbruket enstaka individ. SF:
Garpgärd Nykulla Peppars o. Sih·erkärret smärre grupper a"l"" yngre o. äldre
träd; Hagaböle o. Sarvlax (CEDERCREt:TZ 1931). "NFW: Garpgärd Kokärret o.
Svartkärret ställvis enstaka träd o. sma grupper (Lg). Rö: Garpgärd Röh. o. d.
smärre grupper av träd o. buskar; Rardom Rö ett flertal träd i mosslaggen
nära den frän Liljendalsvägen till mossen ledande vägens ändpunkt; i omgivningen till Högbergsträsket fiere träd (Kdt). - Växten stadd i utbredning.
- Ställvis planterad som prydnadsträd.
Malva moschata. Förv. :1\"'FE: rr. TaYastby pa backar i byn st cp (Kdt).
M. pusilla. Adv. IS: Tjusterby, pa stallbacke rr; pc Johanna Lindberg
(muntl.); Sarvlax Lappnor (Sff 1900, IDIF).
Hypericum maculalum. YS- KZ, F : st fq; sp- s t cp.
H. perj01'atum. YS, IS, F : r; pc. Y : Sondarö Fallholm pa skogsäng. IS:
st r ; st cp. Sarvsalö Horslök pa landsvägssida liten grupp (Lg); Kabböle, vid
väg Nm (mtmtl.). SF: st r; st cp. Ga=elby pä landsvägssida mindre grupp
(Kdt).
Elati11e alsittastrum. SF: I diken , vattenpussar, va ttengravar. ' arvlax
(Sael. 1857, Hß!F o. Consp.), (Gn 18 93, IDrF), Herb. Gad. 189:!, (Sff 1900,
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Hl\IF o. Consp. ), (Maggi v. Born 1900, H:\fF); Kyrkoby, vid kyrkan (Rbg &
Sael. 1857, HMF); Forsby (E. Oman 1 864, IDIF) . - Försvunnen.
E. hydropiper. IS, KZ: st fq; cp- cpp. ( LE ~lB ERG 1961) .
E. triandra. IS, KZ: st fq; cp - cpp. { LE~ERG 1961).

Drosera rolundifolia. F:
D. anglica. F: st r; sp
Garpgärd Rö: p ä myrar o.
D. intermedia. Rö: st r;
(Saelan 18 58 o. Consp.) .

fq; st cp - cp.
- st cp. NF: p ä myrar o. mossar (Lg). NFW: o.
mossar , vid Djupträsket p ä mosse pcc (Kdt) .
st cp p ä mossar o. blöta myrar {Kdt).- Rö: l\fosse

l 'iola mira.bilis. SF: rr; st cp. SF: Forsby Tegelbruket i T ilia cordata-dungen
(Lg); Sarvla..'C vid SW-stranden av träsket (CEDERCREUTZ 193 1).
V. riviniana.. IS, KZ, F: st fq; st pc- st cp. - NFE: sp (Kdt) .
V. rupestris. NFE: rr; pcc. Gisiom Antas pä äsmark (Kdt).
V. montana. YS - KZ , F: st fq ; sp- st cp.
V. epipsila. IS: rr . Kabböle vid Ostervikskilen i mosslaggen sp Nm (muntl. ).
V. paiustris. IS, KZ, F: fq; sp - cp.
V. S elkirkii. KZ: rr; cp. Tjusterby E-sid a n av Snäckholm i graulund p ä I 020 m frän vattnet {LEMBERG 1940).
V. arvensis. YS - KZ, F : fqq ; cp.
T' . tricolor. YS - KZ, F: fq ; cp- cpp. l\rE: Hardom o. Kuggom (Kdt).
Daphne mezereu.m. IS, KZ, F: st r; pc - sp. IS: Kabböle (CEDERCREUTZ
1931) o. Nm (muntl. ). KZ: Forsö (CEDERCREUTZ 19 31); Forsby Forsö o. Gislarböle Krokbäcken i !und o. lundartad skog. l\r"': Ga=elby o. Erlandsböle
pc i !und; Garpgärd Kokärret o. Stenforsen pc - st pc i blandskog; Garpgärd
Svartkärret i lundartad skog (Lg); Pälböle pä backsluttning vid t r äsket (Kdt).
- Ställvis införd som prydnadsväxt i trädgärdar.
P eplis portula. IS: rr; cp. Kabböle i landsv ägsdike nära Husvilla (Lg);
Kabböle (A. An 1924, IDfF) .
L ythmm salicaf'ia. Hb - KZ, F: st fq; sp- cp. IS: V ä tskär (Sg 190 /, HMF).
Epilobium

mo~ttanum.

KZ, F: p; sp- st cp.

E. collintmt. IS, SF: r ; st cp. IS: Kabböle pä bergsavsatser Nm (muntl.).

SF: Garpgärd Sockenängarna i bergsspringor o. pä bergshyllor (Lg) .
E. adenocatllrm. YS, KF: r . YS: Sondarö Fallholm pä strand- o. skogsäng
i igenvu.xet dike (Lg). NFW: :Malmgärd Yeckas i vägdike pcc (Kdt). NFE:
Rardom Lindnäs i garnmal lertä kt Yid t egelbruket st cp (Kdt) .
E. palustl'e. IS, KZ, F : st fq; pc - st cp. - E. palustl'e f. albiflorum Hausskn.
l S: rr; pcc. Mästlax Granö p ä ga rnmal barkningsplats med I:iuv udarten (Lg).
Chamaetlef'ion angusti folitlm. YS - KZ, F: fq ; sp - st cp. - C. angustifolimll f . albiflorum Haussk:n. rr . SF: Pitkiipää p ä barkning plats nära landsvägen
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sp; Garpgärd p ä ässluttning Yid landsvägen st pc (Lg). :1\FE: Rardom vid
Röjsjövägen (Kdt).
Circaea alpina. J:S, KZ, F: st r ; st cp- cp. J:S: K al>böle Hus,·illaomrädet o.
Malmsby vid bäck samt Sondarö i fuktig skog Xm (muntl.); Sondarö Sael.
(Consp.); Vätskär (Sg 190/, H~IF); Xäse Harudden i fuktig granskog. KZ:
Thorsby Skeppö i fukti g lundartad skog. SF: SarYla.x vid Yäg. NFW: Garp gärd Svartkärret pä väg genom skogskärr (Lg) .

ll!yriophyllum verlicillatum. LS, KZ: rr. LS: Kabböle pä grunt vatten sp
Nm (muntl.). KZ: Forsby (Grg 1883, IDIF o. Consp. ).
M. spicatwn. YS - KZ: st fq; pc- cpp. (LEliBERG I !16 1) .
H i ppuris Vttlgaris. YS- KZ, F: st fq; cp -

cpp. (H:\ nmx 19 '•9). (LmiBERG

1961).

H. tet-raphylla. J:S: st r ; st cp i strandlaguner o. flador. J:S: SarYSalö Rösund
(Wn 1 930, HMF); Sondarö F äfängholm (C. A. Borgström 1930, H~IF) samt
Per Falck (muntl. ); \" ä tskär (Sg 190/, IDIF); \"ätskär o. Kabböle Smäholmar
Nm (muntl.); Kabböle (A. An 1925, H~IF); ~Iästlax, Käse o. Tjusterby L ängän gsviken . (LEMBERG 1 96 1) .
Cornus suecica. YS, LS: st fq; cpp. LS: \ "ätskär (Sg 1908, IDIF) .
Anthriscus silvestris. YS - KZ, F: st fq; sp.
Conium maculatum. LS, KZ, SF: st r. J:S: Sarvsalö Härkäpää (Sael. 1859,
HMF o. Consp.); Kyrkob y Solbacken. KZ: Kyrkoby Bajars trädesäker o. bakgärd sp - st cp . SF: Kyrkoby Kystedts gärd o. Kyrkoherdebostället o. i
sandt ag pc- sp; Thorsby K al las pä bakgärd pcc. ~r'W: Gammelby Sprintas
p ä betesmark pc (Lg ).
Cicuta virosa. KZ, F: st fq; st pc - cp.
Carum carvi. LS, KZ, F: st fq; sp - st cp. - C. carvi f. atrorubens. st r;
pc. SF: Garpgärd Ollas o. Blybergs pä ,-äg Jänt (Lg) . XFE: Rardom pä vägsidor
(K d t).
Pimpinella saxifraga. YS- KZ, F: st fq; pc- st cp.
A egopodium podagraria. J:S, KZ, F: st fq; cp- cpp. \·äxten stadd i spridning.
Aethttsa cynapittm. IS, SF: r ; sp i garnla trädgärdar. LS: Kyrkoby Solvik
o. Solbacken; Kyrkoby Solvik (Häyr. 1946, IDIF). SF: Garpgärd Ollas (Lg) .
Selimtm carvifolia. YS - KZ: st fq ; sp- cp. IS: Pernä o. arysaJö Härkäpää
(Sael. 1854, HMF); Hirvsalö (Häyr. 19!.6, H..\IF); Sarvlax Lappnor (C.J.Arrh.
Consp. ). - Pernä (Sff 1900, ID.IF o. Consp.) . Pernä (A. An 1917, H:\IF).
(LEMBERG 1%6).
Angelica silvestris. YS- KZ, F: fq; pc- cp. \"äxten stadd i spridning.
A. archangelica v. litoralis. Hb- KZ: st fq; st pc- sp. IS: Kabböle (Xm
191 8, HMF).
Peucedamtm palttStre. J:S, KZ, F: st fq; pc- p.
Pastinaca sativa. Förv. IS, F: t r; pc-sp. IS: jögärd Lassdals barlastplats
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Ks 1908 (muntl. ). SF: Forsby p ä abrink n ä ra sägen o . p a vägsidor; Kyrkoby
p a vägsidor o. -slänter (Lg). XF\\': Rikeby vid vägar; :.\Ialmgärd Kuuskoski p .
bakgärd o . vid vägar. KFE: Skinnarby vid landsväg (Kdt).
H eracleum sphondylium ssp. sibiricum. KZ , SF: st r; sp- st cp. KZ: Garpgärd Blybergs i garnmal körsbärsdunge. SF: Garpgärd \\·erner \\"iiks parcell
pa sten igt ängsparti ; Garpgärd Ollas i k örsbärsdunge; Thorsby Weckas Nygärd
i körsbärsdunge (Lg).
H. splwndylium ssp. australe. Adv. l.S: r. l.snäs by p ä bakgärd vid uthus,
i garnm al trädgärd o. p ä landsv ägssida ett 2 ar stort bestand cp; Sjögärd Lassclals barlastpla.ts st pc. Lasselais barlastplats (Fll 1903, 1907, Hl\IF o. Consp. ) .
(Siä 1944 , H:~IF) . (Häyr. 1946, H:.\IF). ( LE~IBERG 1941a) .

Chimaphila. umbellata. l.S, F: st r; sp. lS: San·salö Horslö k i frisk tallskog;
Kabböle i skog flerstädes Nm (muntl. ). SF: Garpgärd Segersby o. Lindlövs
gä rd i tallskog; Kyrkoby nära G. Lindfors' gärd i frisk tallskog (Lg). NFW:
P ä lböle vid gärden (Bn enl. Saelan 19 58). R ö: R öjsjö mosse Gn (Consp.).
Jlfoneses uniflora. l.S, KZ, F: st r ; sp- st cp. IS: San·salö Horslök i !und ;
\"ätskär (Sg 190/, H:.\IF); Hirvsalö i lundartad skog. KZ: Tervik i lundartad
skog. SF: Baggnäs i !und (Lg). XFE: rr Hardom Snättmossen i lundartad granskog pc (Kdt) .
Pyrola 111inor. l.S, KZ, F: p ; sp - cp. lS: Tjusterby Granö {CEDERCREUTZ
1931 ) .
P. media. F: r; st pc i lundartad skog o. lundar. SF: San·lax Kronoskogen
(Herb. Gad. 1893) . NFE: Rardom Bengts o. Eskodalen i barrskog (Kdt).
- Pernä Sael. (Consp.).
P. rotundifolia. XS , KZ, F: p; st cp.
P . chlorantha. YS, l.S , F: st r; sp- cp. YS: Y ätskär vid skogsbryn. XS: San·salö Bn (Consp .); Kabböle i barrskog. SF: Garpgärd Ollas i barr- o. blandskog;
Garpgärd Skeppars i öppna partier i tallskog; Särklax o. Pitkäpää i tallskog;
San·lax i barrskog vid allen (Lg); Sardax Kronoskogen (Her b. Gad. 1888).
XFE: Korr-Sarvlax i tallskog; Rardom Bengts i barrskog (Kdt).
Ramischia secunda. YS- KZ, F: st fq; st cp- cp. SF: San· lax Kronoskogen
(Herb. Gad. 1893).
Jlo11 olropa hypopitys. l.S , KZ, F : p ; st cp- cp. l.S: Sjögard (A. Arrh. Consp. ).
SF- XF o . Rö: (Kdt). R ö : (SAELAX 1858) .
Ledttm palustre. Hb- KZ, F: fq ; sp- cp.
A11dromeda polifolia. F: p; sp- st cp. Rardom R ö {PETTERSSON 1903).
Chamaedaplme ca lycu lata . l.S, F: st r. l.S: Sjögard (A. Arrh . 1879, H:.\1F o.
Consp.). SF: Tervik vid träsket (H. Rancken 19 15, H:.\IF); Tervik R ä pälse o.
Baggnäs i tallmyr nära Tervik träsk (Lg); Garpgärd Segersby L ä ngmossen
(H. Rancken 19 15, H:.\!F). XF\\": Ga.mmelby pä strandängen vid träsket (Kdt).
R ö: Garpgärd Rö pä myrar o. mossar (Kdt).
Arc/ostaph\·los m•a-ursi. F : st fq ; cpp.
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Vacciwium vitis-idaea. Hb- KZ, F: fqq; cp - cpp.
Hb- KZ, F: st fq; sp- cpp.
1·. myrtillus. Hb- KZ, F: fqq; cp - cpp.
1'. oxycoccos. F: st fq; st cp- cp.
V . microcarpum. Rö: Rardom R ö i mosse (J. PETTERSSON 1903).
Calluna vttlgaris . Hb - KZ, F : fqq; st cp - cpp. - C. vulgaris f. alba
(Don) Br.- BI. IS: r; pc med huYudarten. \' ä tskär ~almen (Sg 1907, R\IF);
Landbo. - Björkholm. SF: Ten-ik o. Garpgärd Ljungby (Lg) .

r. uliginosum.

Empetrum nigrum. Hb - KZ , F: st fq ; s t cp (J. PETTERSSON 1903 : E. ~1igrum coll. )
E. hermaphroditum. Hb- KZ, F: st fq; cp.

cp. Rö: Rardom R ö i messe

Pritmüa veris . Fön·. SF: st r ; st cp. Forsby E. Öhman (1861 , H:IIF o.Consp. );
Garpgärd Segersby o. Ljungby i gräsmattor; Garpgärd Ollas o. Bertels i körsbärsdungar; Kyrkoby Kyrkoherdebostället i park. XFW: Garpgard Kokärret
pä akerren liten grupp (Lg).
Androsace septmtrionalis. Ad,·. IS: Sarvsalö Kattsundets barlastplats
(Sg 1908, Hl\IF); Näse Korsudds barlastplats Xm 1907 (muntl.) . - Pernä Ale.
(Consp.).- Utgängen .
Samalus Va/erandi. YS, IS. YS: Sondarö- H ästö r Xm (muntl.). I : Sarvsalö Rorslök (Sael. et Gadd 1857. H:\IF). (SAELA..' 1858); Sarvlax Strömstandet
Gn (Consp.).- Pernä haYsstrand (B. Alithan 1900, ~F).
L ysimachia vulgaris. YS- KZ, F: st fq; sp- cp.
L. 1l14mmularia. F ön-. SF: I trädgärdar o. parker. Forsby, Garpgärd o.
Kyrkoby. (LEMBERG 194 7b) .
L. thyrsiflora. KZ, F: p; sp.
Trientalis et{ropaea. IS, KZ, F: fq; st cp- cp.
Glatex marilima. Hb - KZ: st fq; cp, sällsynt i KZ.
A~mgallis arvensis. AdY.- Pernä Ak {Consp.).- Icke äterfunnen.
Centamium vtelgare . Hb- IS: st fq; sp- cp. I : \ 'ätskär (Sg 1907, HMF).
Arten saknas i KZ.
Gentianella campestris. SF, F: rr. F : Särklax pä ängsbacke nära gärden st
cp. NFE: Rardom H ästhagen pä skogsbacke pc (Kdt ). (LEMBERG 194/b).

-

j'v!enyantlies trifoliata. IS, KZ, F: st fq ; cp- cpp.
Fraximts excelsior. YS, F: r . YS: \':itskär pä S- idan ett enda träd Xm
(muntl.) . Cedercreutz (1931 ) omnämner samma 6 m höga träd. Oss. Reuter
(Consp.) omtalar även detsamma. ~"FE: i Rardom Bengts Kyrkkärret förefinnas är 1964 ett antal 4-5 m höga askar, utgörande stubbskott efter :l- 1
n ,- ett fürbiseende nedhuggna fullvuxna träd (Albin Bengts skriftl. 196 '•). -
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SF i Garpgärd by p ä Ollas h errgä rd planterades i börj a n av seklet ett antal
ask ar , dels nära karaktärsbyggnaden, dels i en alle mot denna. I den närbel ägna
parken och trädgärden samt en invid denna befintlig björkdunge och p ä en
angränsande ängsmark uppträda nu t alrika förvildade askind ivid frän telningar
till full v uxna träd.
Syringa vulgaris. Fön·. F: st r. 1. fi ere byar i gaml a ov ä rd ade trä d gärdar ,
pä vägsidor o . -slänter , i Kyrkoby sandtag fiere fr ä n Kyrkäsen neclst örtade
fortl evande stora buskar (Lg).

Gonvolvulus arvensis. Adv. I S, F : rr. Sjögärd L assdals barlastplats (La 1936,
R:\fF). {LE~IB ERG 194/a). SF: Kyrkoby pä landsyägssida pc.
Calystegia sepium. Rb , J.S, KZ, F: st r ; s t cp. Rb: Sarvlax R amnholmarna p ä
supr alitoral stra ndäng. Enl. Km (muntl.) öYerflyttades viel sekelskiftet upprepade gänger pl anta r fr än R a mnholmarn a till trädgärdar i IS Kabböle och
SarYlax Lappnor o. härifrä n till olika st ä llen . Xumera flerstädes förvildad o.
framträder i gamla trädgärdar , i häckar, buskage, p ä Yägsidor, bakgärdar, i
rishögar. KZ: Forsby Forsö (Grg 1866, R:\IF) . (LE~!BERG 1950).
Ct<scuta europaea. IS, KZ, F: p - cpp. Parasiteraude bl.a. p ä Festuca rubra,
Urtica dioeca, Silene cucubalus f. litoralis, Jfrlandriwu rubrum, Valeriana salina
{Kelt).
C. europaea v. halophyla. Rb: Orrengrund L ängör växande pä Galiwn verum
o. Arlemisia campestris (Tdt, lD!F). IS: rr; st cp. lllästlax Lukusund p ä tvä
s m ä skä r växande p ä F cs/u ca rubra, Chrysanthemum vulgare o. Hieracium umbellatum (LmiBERG 1938a).
Polmumium coeruleum . Förv. SF: rr. Garpgards gärd pä ängsm a rk i smärre
grupper (Lg).
Litllospermttm arve1tse. KZ, SF: r. KZ: Gislarböle i äker pc. SF: Thorsby
W eck as p ä berg; Thorsby Kallas i äker pc- cp (Lg).
Ecllittm vulgare. Adv. IS: Sjögärd L asselais barlastplats rr varifrä n växten
överförts till särskilda trädgärdar och här spritt sig inom och utanför trädgärdsomrädena. (A. An 1928, H~fF). X äse Korsudels barlastpl ats (G n 1888, R:\fF).
{LDIBERG 194 7a).
Sympllytum ofticinale. Adv. IS: Sjög:i.rd Lasselais barlastplats (E. von F renc·
kell Consp.).- U t gängen .
A ltclmsa officinalis. Ad\·. IS, SF: st r ; st cp. IS: ::>jögärd Lasselais barlastpl ats. {K s 1909, IDfF o. Consp.). (L a. 1935, IDIF). :\Ied kalkhalti g jord frä n
barlastplatsen har växten överförts till Kyrkoby och uppträder nu pä äkrar,
S. Wilkmans gärd, i trädgä.rd o. gräsmatta. SF: Pa G. Lindfors' gärd, viel vägar
till Backstens strand o. Solbacken. (LEMBERG 194/a).
A. an•msis. Ad>. Rb, SF: st r ; sp. Rb: Kejvsalö Aspskär pä strandäng. SF:
Garpgärd Bertels som ogräsväxt i trädgärdsland; Kyrkoby flerstädes i äkrar
~iir~ kilt i pot a ti sland. Perm\ Sael. (Con~p.).
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Pulmonaria ojjicillalis. I.S, F: st r ; st cp. I.S: Kabböle (K. An 19 32, H:IIF);
Tjusterby Brändö i Tilia-lunden. KZ: Gislarböle i Krokbäckslunden; Tjusterby
Akersö i A lnus glt41inosa- strandlund. SF: Sar.-lax i tunden S\\' om San-lax träsk
(CEDERCREUTZ 1931). KFW: Garpgärd Kokärret; Erlandsböle i !und o. lundartad skog. NFE: Skinuarby (i skolher barium). R ö: Garpgärd Rö Högbergsskogen
i lundartad skog i grupper cpp (Lg).
J11yosotis pa./ustris. Sk, F: st fq; sp- cp.
M. silvatica. Fön·. F: st r; sp- st cp i gamla trädgä rdar o. parker (Lg).
JI. arvmsis . IS, KZ, F: fq; st cp.
M. hispida. IS, KZ, F: st r ; pc- st cp. IS: Kabböle p ä stränder Xm (muntl. ) ;
Tjusterby Granö p ä berg Johanna Lindberg (mtmtl.); Kyrkoby Bästonudd
pä supralitorala stränder. KZ: Ter,·ik gärd p ä strand; Garpgärd Blyberga pä
strandklipp a . SF: Garpgärd Ingridsberg i bergsspringor (LDIBERG 194 ib).
M. stricta. KZ, F: st fq; sp - cp.
rl spemgo procumbms. IS, SF: rr; st pc som trädgärdsogräs. l.S: Kyrkoby
Solbacken. SF: Garpgärd Bertels (Lg).
Cynoglossum ojjicinale. Ad\·. l.S: Tjus terby Sael. (Consp. ). - Pernä Ale.
(Con sp.).
rljuga pyramidalis. SF: r ; sp. Forsby Gn (Consp. ) samt (CEDERC RE t;TZ
193 1); Garpgärd Ljtmgby p ä berg i lnndartad skog; Garpgärd Skeppars i lundartad skog (Lg); Thorsby (CEDERCREt;TZ 193 1).
Swtellaria galericulata. IS, KZ , F: st fq; st pc - cp.
5. haslijolia. IS, KZ: r; st cp. IS: Sondarö Lillfjärd pä strandäng ~m ( muntl. );
Tjusterby Brändö pä strandäng. KZ: Garpgärd L ängholm o. Tjusterby :lfajkilen pä strandängar. (LE)JBERG 19 38a).
G/echoma hederacea. KZ, F: p ; cp.
Prtmel/a vulgaris. YS- KZ, F: st fq ; pc- cp.
Galeopsis Iadanum. IS, F : r; pc - sp. I : Kyrkoby Solbacken i trädgärdsbänkar. SF: Garpgärd Segersby i ä.krar, p ä ,-ägkanter; Garpgärd Bertels i trädgärd (Lg). )<FE: Hardom pä ä kerkanter (Kdt).
G. bifida. YS - KZ, F: st fq; sp- cpp.
G. telra.kit. KZ, F: st r , SF: Forsbr pä dikeskanter pä ny jord pc; Garpgards
gärd, Garpgärd Kykulla o. Ollas vid utfallsdike pä ny jorcl pc - st cp; Garpgärcl
Ljungby, Hagaböle o. Ollas kring uthus pc; Kyrkoby Postkontoret o. Kyrkoherdebostället i ocllingar o. p ä ,-ägsidor pc (Lg). XFE: Gislom, Haddom, Harclom
o. Lurens pä kulturmark (Kdt).
G. speciosa. IS, KZ, F: st fq; sp- cp.
Lamimu album . IS, KZ, F: st fq; st cp- cp. );F: p; st pc. Rardom r ; pc
- st cp o. Skinnarby rr ; pc (Kdt).
L. pupureum. IS, KZ , F: st r ; pcc- ·p. I': Rabbas i trädgard (Psou hos
GRAXÖ 1953); Kabböle (A. An 1926, H":I!F). F: Garpgärd Ljungby i köksträclgärd
samt Ollas o. Bertels i träclgärdsbänkar; Kyrkoby i ocllingar. XFE: st r i kultnr-
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mark, Bardom tvä fyndställen pc. Sk.innarby pä gärdsplan pcc (Kdt).
L. pupureum f. albiflorum rr; pcc. KZ: Tervik gärd i foderbetsland (Lg).
L. hybrid1m1. IS, KZ, F: st fq; sp- cp.
L. amplexicaule. IS, F: r; sp- st cp. Sjögärd Sael. (Consp. ). SF: Kyrkoby

Solbacken i köksträdgärd sp (Lg). XF\\': ~!almg ä rd Lö nneström (Consp. ).
:\'FE: Norr-San•lax i obrukat trädgä rdsland st cp (Kdt).
Leonurus cardiaca. SF: rr; st cp. Kyrkoby Kyrkoherdebostället p ä bakgä rd
o. vid körväg i nägra smä grupper (Lg).
Stachys paluslris . YS - KZ, F: st fq; sp.
Lycopus etiropaeus. IS, KZ, F: st r. IS: Rabbas p ä strandängar sp; Sjögärd
i v äta strandlundar st cp. KZ: Ten·ik Kokelutan i strandlundar st cp; Tervik
Baggholm i klibbalsstrandlund större grupper cpp; Garpgärd Brautholm samt
Blybergs pä str andäng sp- st cp (Lg). SF: Ga=elby pä stranden av ä n pc.
)J"F: Pä ä- o. träskstränder (Kdt).
Alenlha gentilis v. hirtella. KZ: rr; cpp. Garpgärd Blyberga liten grupp i
köksträdgärd (Lg).
1'vf. gentilis v. Arrhenii. SF: r. Kyrkoby i ä ker vid Kyrkoherdebostället st
cp o. i G. Lindfors' köksträdgärd en mindre grupp cp (Lg); äkerkant v id prostgärden (Kdt).
M. arvensis. IS, KZ, F: st fq; st cp.

H yoscyamus niger. IS, F: r. IS: Sarvsalö Sarvsalö gärd p ä bakgärd pc. SF:
Garpgärd Hagaböle kring byggnader sp o. pä Järnbergs öde tomt st cp (Lg).
Solammz dulcamara. IS, KZ , F: st r ; cp. IS: Rabbas \·esterörn i strandsnär;
Kabböle Smäholmarn a pä strandäng i vass- o. sävsubstrat; :\Iästlax Näse i
strandsnar. KZ: Tervik pä stenstrand; Garpgärd L a ngholm i k.libbalsstrandlund.
SF: Sarvlax Thessman i busksnär vid bäck (Lg). XFW: Ga=elby o. 1\falmgärd Kuuskoski pä ästränder. :N"FE: Haddom Hagalund pä ästrand (Kdt).
S. nigrum. SF: r. Garpgärd sockerbetsland pc; Thorsby i K. Löflunds köksträdgärd i större grupp cpp; Thorsby i ~L Anderssous trädgärdsland pc (Lg).
Datura slram onium. Adv. - Pernä G. Roselius o. A. Öberg (Consp.). Icke äterfunnen.
Verbasc1t1n /hap sus. SF: st r. Garpgärd Ingridsberg pä berg sp; Kyrkoby
Kyrkäsen flerstädes pc - sp (Lg). ),n,\r: Rikeby backe vid träskvägen pc
(Kdt).
V. nigmm. F: st r; sp- st cp. SF: Forsby pä ,·ägsidor o. -slänter nära sägen,
pä äkerrenar (Lg). Bergby (J. E. Strömberg enl. Saelan 1859). NFW: pä vägsträckan Yeckas ~Ialmgärd o. i Ga=elby pä vägsidor o. -slänter (Kdt).
Linaria vulgaris. YS - KZ, F: p; pc- st cp.
Scrophularia nodosa. YS - KZ, P: p; pc - sp. I : Sandvik o. Risholm
(CEDERCREUTZ 193 1}. NF (Kdt).
L-imosella aqualica. KZ , F : p; sp- cp.

1,5

B. L emberg & F. W. Klingstedt: Om floran i Pernä socken

T-" eronica longijotia. F: p; sp.
V. longijolia v. mariti111a. Hb - KZ: st fq ; sp - st cp. IS: \" ä tskä r (Sg 190;.
HMF).
V. serpyllifo/ia. KZ, F: st fq ; st cp - cp.
V . arvensis. IS, KZ, F: p; cp. IS: Tjusterby Granö Johann a Lind berg (mtmtl. ).
SF: Sarvlax (Herb. Gad. 1889) .
V . verna. KZ, F : p; cp.
V. polita. SF: r . Garpgärd Ljungby i ä ppelträdskupa pc o. Bertels i köksträrlgä rd pc (Lg).
T' . agrestis . IS, SF: st r; pcc - sp. IS: Kabböle Husvilla i trädgärdsb ä nk
Nm (muntl. ) o. i Handelsbodens k öksträdgärd. SF: Garpgärd Ljtmgby i gles
gräsmatta o. i Tropaeol!mz-bänk; Garpgärd Bertels i trädgärdsbänkar; Thorsby
\Veckas i K. Bergholms o. Telefoncentralens köksträdgä.rd ar; K yrkoby K yrkoherdebostället i perennbänk (Lg).
1·. persica. Adv. IS, SF: rr. Kabböle Husvilla i köksträdgärd pc )im (muntl. ) .
SF: Garpgärd Ljungby i Yinbärsträdgärd pcc (Lg).
V. hederifolia. Adv. IS: rr. Sjögä.rd Lassdals barlastplats Ale. (Consp.). Utg ängen.
V . chamaedrys. YS - KZ, F : fq ; sp- st cp .
V. swtellata. KZ, F : p ; sp.
V. officinalis . IS , KZ, F: st fq; st cp- cp.
!Vfelampyrum nemoroswn. Fön·. F: rr ; cp. Garpgä.rd Silverkärrets villaornräde i gräsmatta cp (Lg).
M. pratense. IS, KZ, F: fqq; cp - cpp.
M. sitvatiwm. IS, KZ, F: fq; cp - cpp.
Et{plirasia lwevipila. KZ, F: st fq ; cp.
E. brevipila ssp. temtis. Hb - IS: st r; st cp. Hb: Kejvsalö Aspskär pä steniga
strandängsfragment. IS: Sjögä.rd Landbo - Björkholm o. llägarör p ä grusstränder; Kyrkoby Högholm p ä stenigt strandängsfragment (Lg) .
E. curta. IS, KZ, F: p; st fq ; st cp - cp.
Odontites vema. KZ, F: st cp - cp.
0. z.itoratis Fr. ssp. fennica ~Iarkl . Hb - IS: p; pc - cp. IS: Kabböle (A.
An '1 924, HMF); Näse Korsudd )l"m (muntl. ).
Rhinanthus serotinrts. KZ, F : p ; sp - st cp. SF: Hagaböle (CEDERCRE"C"TZ
1931). NFE: r; sp. Korr-San-lax p ä vägsida; Rardom Bengts vid byväg,
numera försvunnen (Kdt) .
R . minor. Hb - KZ, F: p ; sp. 18: Sarvsalö Byö Johanna Lindberg (muntl. ) .
))"FE: st fq; sp (Kdt).
P ediettlaris patustris. KZ, F : st fq; st pc.
Utricu/aria vutgaris. KZ, F: r; cp - cpp. KZ: Tenik Maren i laguner; Gislarböle Stockholmsviken i laguner (LEMBERG 1961 ), (H ä yr. 1946, HMF). SF:
Sarvlax (Herb. Gad. 1890 o. Consp.). R ö: Rardom Rö i diken (Kdt).
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t..: . illll'rllledia. Rö: r. IS: San·la.x Hormnäs strand (Slä 19'•4, H:\IF). Rü:
Garpgärd Rö rr; sp - st cp i garnmalt igem·uxet utfallsdike genom mossen
o. ställvis i denna (LEMBERG 1944 b).
U. minor. KZ: rr; sp. Forsby Forsö yattenfyllda srnärre gropar i strandäng
(Lg) . - Pernä Sael. (Consp. ).
Pla11tago maior ssp. eumaior . IS, KZ, F: fq; sp - st cp.
P. maior ssp. inlermedia. YS - KZ: st fq ; sp - cp.
P. maior v. scopulorum. KZ , F: p ; st pc p ä sten- o. grusstränder. - P. 111ajor
v. scopulomm f. bracleata Monch. Adv. SF: rr; pcc. Garpgärd Segersby p ä lands\'ägskant (Lg).
P. lanceolata. IS, KZ, SF: st r. IS: Kabböle (C tz 1928, H:\IF). KZ: Gislarböle gäre! i bergsskreva st cp; Garpgärds gäre! o. Blybergs p ä ängsbackar, smä
grupper. SF: Garpgärd Barsas p ä ängsmark; Thorsby \\'eckas i bergsskreva cp
(Lg).
P. maYitima. YS, I S: st fq; st fq; st cp. IS: \'ätskär (Sg 1907, H:\>I:F).
Littorella unifloYa. I S, K Z: I flador o. laguner st r; st pc. IS: Isnäs o. Sjögärd
Längängen i flador ; Bajars Nygärd i flada. KZ: Gislarböle Stockholmsviken i
lagun. (H.:i.YRE::\! 1949). {LEMBERG 1961 ).
Galium boreale. IS, KZ, F: st fq; sp - cpp.
G. palustYe ssp. eupalustYe. YS - KZ, F: fq; pc - cpp.
G. palus/Ye ssp. e/ongatum. SF, !\"'F: st r; st pc - st cp. SF: Sarvlax i landsvägsdike. KFW: :\falmgärd Kuuskoski i dike; vid Liljendalsvägen i dike. NFE:
Skinnarby i skogsdike; Raddom Krogars p ä ästrand; Hardom Bengts i bäck;
Tavastby v id Lappträsk ä pä vät gräsmark (KdtJ.
G. tYifidum. IS: st r . Kabböle vid kusten Xm (muntl. ) .
G. odora/u.m. IS: rr. Kabböle Ostervik (Xm 1907, R:\(F o. Consp.). - Utgängen.
G. uliginomm. YS- KZ, F: st fq ; sp- st cp.
G. saxatile. IS: rr. Tjusterby gärd o. Tjusterby Granö pä är 1880 omlagda o.
sedermera icke förnyade gräsmattor (Johanna Lindberg 1963 o. 1961, H:\!F).
G. VeYttm ssp. euveYum. IS, KZ, F: fq; cp. - G. vemm ssp. ettvemm f. a/bidu111.
Adv. IS: rr. Sjögärd Lasselais barlastplats. {LEMBERG 194 7a).
G. mollttgo. IS, KZ, F: p; sp - st cp.
G. Vaillantii. KZ, F: p ; sp - cpp.
SambttCtts Yacemosa. Fön·. KZ, F: p; pcc - sp pä byars bakgärdar, pä vägslänter , vid skogsvägar, i blandskog, i gamla sandtag (Kdt), (Lg).
Vibumum opulus. IS, KZ, F: st r; pcc- pc. IS: Rabbas o. Sarvsalö Horslök
i lundartad skog. SF: Garpgärd Ollas o. Bertels i björkskog; Sarvlax Ribäck
i asplund sp. TFW: Garpgärd Kokärret o. mrtkärret i lundartad skog (Lg).
Rö: Garpgärd Rö i lövskog. XFE: Raddom Tomasas o. Rardom Yid Hopomträsk pä lundartade skogsbackar (Kdt).
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L innaea borealis. IS, KZ, F: fq; cp.
L onicera xylosteum . IS, KZ, F: p ; pcc- pc. l.S: Sarvlax L a ppuor (H äy r.
1948, HMF); Sarvlax Risholm o. KZ : Forsby samt SF: H agaböle (CEDERCREt;TZ
1931); Garpgä rd Blybergs (Lg); San ·lax (Ctz 1928, H~fF). XFE: R ardom Beugts
(Kdt).
Symphoricarpos r ivularis. F ö rv. SF: rr. Garpgärd Hagaböle pä öde tomt sp;
Garpgärd Sockenäugarua p ä v ägsida tv ä st ora besta nd (Lg).
Valeriana officinalis . KZ , F: p; s t cp.
1'. salina. Hb - KZ: fq ; sp- cp. (LEMßERG 1946) .
V . sambucifolia. IS, KZ: st r . IS: K abböle havsstrandeu flerstädes bland
1·. sali11a Nm (muutl. ). KZ: Thorsby Akersö i strandlund pcc (Lg) .
Succisa pratmsis. YS, NP: st r. YS: Sondarö H äst ö pä supral itoral stra ud ä ug
pcc (Lg) . XF\\': ~!almgär d p ä fukti g ä ng o. i lundartad skog sp (Kelt).
K nautia arumsis . SF: st fq; sp - s t cp, XF: st r pä än gsbackar o. ä uga r
(Kelt). NFE: Rardom Xorrbacksäseu pcc (K d t ).
Campa11ula. glomerata. KZ , S F : s t fq ; sp - i NF st r (Kdt).
C. rapm1culoides. F ön ·. I.S, KZ, F: st 1. J körsbärsdungar, trädgärda r, p ä
ödetomter, p ä vägsidor 0. ·slänter, ängsrenar o. äkerfäl t (Lg). IS: K abböle
(A . An 193 1, H~!F).
C. rottmdifolia. YS - KZ, F: fq; sp - st cp. - C. rotundifolia f. albiflora
Post. Adv. IS, KZ, F: r ; pcc. I : Sjögärd L assdals barlastplats; Särklax' gärd p ä
strandäng. KZ: Garpgärd Blybergs. SF: Kyrkoby kogsströms parcell p ä
ä ngsmark.
C. persicifolia. XS, KZ, F : st r ; pc - cp. XS: R abbas i lund artad skog o.
p ä gräsmark; Vä tskär i lundar; Kabbö le flers t ädes i lundartade skogar ~m
(muutl. ). KZ: Forsb y Forsö i lundartad skog; Tervik Baggholm p ä skogsän g;
Gislarböle i lundar. SF: Gammelby i lundartad skog; Tjusterby i blandskog.
NFE: st r Rardom by o. vid Hopom träsk i skogsbackar, vid träsk et utgäugen ;
Tavastby viel skogsbryn (Kdt).
C. patula. IS, KZ , F: fq; sp - cp.
Solidaga virga14rea. XS, KZ, F: fq ; sp.
5. canadwsis. F örv . SF: rr; cp. Thorsby X allas u ägra grupper pä la ndsvägssida o. -slänt (Lg) .
Aster tripolium. Rb - KZ: st fq ; cp - cp, i KZ: r. IS: Sarvsalö Strömmas
(Wu 1930, IL."\IF); \' ätskär (Sg 190i, IDIF); K abböle (A. An 1924, H~!F).
Erigeron acre. XS, KZ, F: p; st cp.
Filago arvensis. IS, KZ, F: p; sp - st cp.
At1tem1m·ia dioeca. YS - KZ, F : fq; cp - cpp.
Gnaphalium silvaticum . F: st fq ; pc - sp.
G. uliginosum. IS, KZ, F : p; cp - cpp.
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I nula helenium. Adv. P ern ä m ell an gäst giveri ern a i Forsby o. Mörkskom.
Bn (Consp.) .
I. salicina . YS, J:S: st fq; st cp- cp . IS: Yätskä r (Sg 19 07, HMF); Vätskär
o. Kabböle Nm (muntl.). KZ: r; cp p ä Segersby Karlsholm i supralitor alen.
Bidens tripartita. YS - KZ, F : p; sp - cpp.
B. cernua. IS, F: st r ; pc - sp. IS: Tjusterby gärd i lergrop Johanna Lindberg (m untl.). SF: Forsby i bäckfära genom strandäng mell an sägen o. landsvägsbron; Forsby Gjutarängen i dike o. vattengrav (Lg). NFW: Kuuskoski vid
Forsby ä nedom bron (Kdt). NFE: Gis1om p ä dikeskant Erik Pipping (muntl. );
Gisiom Kuggom i k ällspräng vid än (Kdt).
Anthemis tinctoria. IS: rr . K abböle vid landsväg Nm (muntl. ). SF: rr .
Gammelby Greggböle p ä äkerren i sm ä grupper (Lg).
A. arvensis. IS, SF: r ; sp . Kabböle vid landsväg Tm (muntl. ). SF: Kyrkoby
nära Bajars gärd p ä äker o. vid väg (Lg).
Achillea ptarmica. I S, KZ, F: fq ; sp - cp. IS: Vätskär (Sg 1907, HMF).
A. millefolium. YS - KZ, F : fq; sp - st cp. - A. millefolium f. rosea
Desf. KZ: r; sp. Tervik Baggholm pä strandäng. SF: Kyrkoby G. Lindfors' parcell
pä vägsida o. -slänt. - A. millefolit<m f. pt"'purea (Gouan) Schinz & Thell.
KZ: rr; sp. Tervik Baggholm p ä strand äng; Garpgärd Blybergs p ä ängsmark.
Chrysanthemum vulgare. Hb - KZ, F: fq ; sp - cp. NFE: lä ngs banva ll ar
o. p ä bangärdar, fr ä n Gisiom st fq m ed avtagande frekvens norrut till Skinnarby
r ; vid vägar i b yar: Gisiom st r - pc; Skinnarby o. T avastby rr - pc (Kdt).
C. leucanthemum. YS - KZ, F: fq ; sp - st cp.
Tripleurospermum maritimum. Hb - I S: st fq ; pc - st cp.
T. maritimum v. inodorum. KZ, F: fq ; st cp - cp ( -ccp). - T. maritimum
v. inodorum f . liguliflora Celak., A. BI. SF: rr; pc. Garpgärd Nykulla o. Kyrkoby Bajars vid vägar genom ä krar (Lg).
Matricaria recutita. IS, KZ , F: st r ; sp - st cp. IS: Tjusterby i veteä ker
Johanna Lindberg (muntl.) . KZ: Garpgärd Blybergs i potatisland o. p ä jordhög.
SF : Garpgärd Bertels i trädgärdsland (Lg). NFE: Kuggom o. H addom H agalund vid vägar; Hardom Bengts i trädesäker (Kdt).
A.f. matricarioides. KZ, F: st fq ; cp - cpp.
Artemisia cam pestris. Hb - I S: st fq; sp - st cp. Hb: Orrengrund L ä ngörn
(Tdt Consp. ) . IS: Kyrkoby Backstens strand vid än gbätsbryggan o. vid h ärifrä n utgä ende korvägar. (L EMBERG 1943).
A. vulgaris. IS, KZ, F: fqq; sp - cpp.
A. vulgaris v. coarctata. YS, lS: st fq ; sp - st cp.
A. absinthium. F orv. IS, KZ, F : p ; cp - cpp, numera sällan odlad. IS:
Rabbas Ny bondas o. Sondaro S trommens {GRA:s-ö 1953); Rabbas flerstädes
kring gärdar; Sarvlax L a ppnor (Sff 1900, IDfF). SF: Garpgärd vid vägar o.
sandtag; Thorsby Weckas p ä bakgärd o. i äker; Kyrkoby Kyrkäsen flerstädes
kring byggnader o. p ä gärdsplaner {Lg). :1\""F: Ställvis odlad (Kdt}. - Pernä
(Sael. 1854, HMF); P ernä (Both 187 1, IDfF).
4
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Tu ssilago farfara. KZ, F: st fq; sp - cp.
S en ecio vulgaris. IS, KZ, F: st fq ; sp - cp.
S. silvatietts. IS, KZ, F: st r ; pc - sp. YS: Hästö Sköndalslande t i skreva i
str andberg; Sarvlax lYarsholm p ä stränder . I S: Sjögärd Landbo- Björkholm
p ä strandgrus o. supralitoralt vass- o. sävsubstr at. KZ: Garpgärd Blybergs vid
vägar. SF: Kyrkoby fl erstädes i sandtag (Lg).
5. viscosus . Adv. Y S - KZ, F: st r ; pc - cpp. YS: Sarvla..x Hudörevet pä
sandstrand. IS: Sjögar d L assdals barlastplats (H. de Ia Chapelle 188i, I:D!F o.
Consp. ). (A. An 1 924, H:\IF). SF: Garpgärd Blybergs i trädgärd o. p ä vägsida;
K yrkoby Brandkär shuset p ä det ö vergi\·na sandtagets sluttningar cp o. n är a
Handelsboden p ä v ägsidorn a cp- cpp (Lg). ~""FE: Gisiom pä bam·all; Lovisabanan p ä bangärdar o.- vall ar med av t agande frek\·ens norrut; Baddom Tomasas
vid körv äg nä ra banan ; Tavastby pä grusmark pä t omt (Kdt) .
S. jacobaea. Adv. I S: Sjögärd Lassdals barlastpla ts (Fll 1904, H:\fF), (Xm
'1 90 7, Hl\IF); N äse Korsudds barlastplats (Xm 1901, H:\IF o. Consp. ). - T; tgängen.
Carlina vu lgaris ssp. intermedia. Adv. IS: Sjögärd L assdals barlastplats
Nm 1902 (muntl. ). - Gtgängen.
Arctium minus. IS, 1\FE: st r . IS: Sarvsalö Horslök i grupper cp vid ladugärd
(L g) . TFE p ä vägkanter o. t omter i byarna, mest enst aka el. i fä spridda indh·id
i Kuggom , H addom , P ä valsby, Hardom, Tavastby (Kdt).
A. tcnnentostmz. KZ, F : fq; sp - cp. I S: Rabbas X ybondas (GRANÖ 1953).
Carduus crisp us. IS - KZ, F: p; pc - st cp. I S: K ejvsalö Källö (Lg). KZ,
SF: Forsby gärd p ä mullhögar. 1\FW: ll!almgärd i trädgär dsutk ast ; Rikeby
st fq ; pc (Kdt) .
C. mttans. Adv. IS: ::\äse Korsudds barlastplats Xm (muntl. ) . - U t gangen.
Ci·r si um Vltlgare . YS - KZ, F: st fq; s t pc - sp.
C. palustre. IS, KZ, F : st fq; sp. - C. palustre f. albwn Sael. NF\V: Gammelby
n är a Antas torp i kärräng med huvudarten, rr; pcc (Lg) .
C. heterophyllum. I S, KZ, F : p; pc- s t cp.
C. arvmse . YS- KZ , F: st fq ; sp - st cp.
C. arvense v. i·ntegrifolium. IS, SF: r ; pc. I S: Hirvsalö pä stenstränder. SF:
K y rkoby p ä vägsidor (Lg).
C. arvense v . marititmn11. IS, SF: st r ; sp. IS: K abböle pä stenstrand 1\m
(muntl. ); Sjögärd p ä supraliter alt vass- o. sävsubstrat; Hirvsalö p ä stenstrand;
Sjögard p ä gärdsplan o. Lassdals barlastplats. F : Garpgärd Lindlövs parcell i
pota tisland; Kyrkoby K yrkoherdebostället p ä bakgärd. - C. arve11se v. maritimtmt f. lactiflomm Hiit. Adv. I : rr; pc. jögärd Lassdals barlastplats. ( LE~!B E RG
1 947 a).

Centaurea jacea . IS, KZ, F: st fq ; sp - t cp. IS: Sar\·lax Lappnor p::\ supr alitora l gr1.1sstrand fiere smärre grupper. KZ: Ten;k T rollholm Fll (Consp.);
Garpgärd Blybergs p ä ängsbacke. F: Tervik :\Ialmas pä t orr ängsmark, i
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C. jacea f. albi-

f/ora Hiit . KZ: Tervik Trollholm Pli (Consp. ) .

C. jacea X phrygia ssp. austriaca. KZ: Ten·ik Trollholm Pli (Consp.). ]ALA S
( I 96 1) anser , att arket med största sannolikhet bör föras till C. jacea X nigra.
C. nigra. Adv . IS: rr; cp. Sjögärd L assdals barlastplats en liten grupp i
busksnär (LEMBERG 1947a}. (A. An 192/, H:IIP: S.uRISALO-TAUBERT (1966)
för belägget fr än 192:;, li ksom ett eget belägg frän 1 964, till C. jacea X nigra
ssp. nemoralis; 1964 iakttog hon ej där ren C. nigra).
C. phrygia. IS, KZ, P: st r; sp - st cp . IS: Rabbas (A rla Backman 1943,
Hli[F); Kabböle Osterängsholm i lundartad skog Xm (muntl. ). KZ: Tborsby
Sundets vi ll aomräde i björkskog o. p ä stenig ä kerren invid denna. SF: Forsby
Busstationen p ä ängsmark o. landsv ägssida o. - slänt. NFE: Kuggom Kvarn forsen p ä vägsida (Kdt); Gisiom pä äkerren o . vägslä nt Erik Pipping (muntl. ) .
(LDIBERG I 94.) a).
C. cyanus. KZ, P: p ; pc - sp.
C. scabiosa. SF: rr; sp - st cp. Garpgärd Holmbergs p ä torr ängsbacke vid
landsvägen; Kyrkoby nä ra Kyrkoherdebostället pä ängsbacke vid landsvägen
(Lg); Kyrkoby (Häyr. 1946, H:MF) . - Pernä Lönneström (Consp.).
Cichorium intybus. Pörv. SP: rr; st cp. Garpgärd K. Lindfors' gärd i stora
grupper pä gärdsplan o. i trädgä rdsland (Lg).
Lapsana communis. YS - KZ, P: st fq; sp.
L eontodon hispidus. SP: p; sp - st cp. SP: Gammelby pä ä ngsmark ; Garpgärd Oll as o. Bertels samt Blybergs pä vägsidor, -slänter o. än gsmark; Kyrkoby
vid vägar.
L. auttmmalis . YS - KZ , P: st fq; pc - cp.
P icris hieracioides. Adv. IS: L assdals barlastplats samt p ä ängsmark
(Eva Segersträle 1924, H:IIP o. Consp.) . - Ej ät erfunn en.
Tragopogon pratmsis. IS, KZ, P: p; I S: Sondarö pä t omt sp (GRAXÖ 1953};
Sarvsalö Horslök o. Sarvsalö gärd vid vägar pc - sp; Sjögärd Lassdals barl astplats. SP: vid landsvägen Forsby - Sar\·lax pc - sp o. \-id bh·ägar fr ä n denn a,
n ämligen till Garpgärd Ollas sp - cp o. Thorsby X ybondas pc (Lg); Sar vlax
(Slä 1944, HMP). NPW: Malmgärd Kunskoski landsvägen vid äbron pc (Kdt).
KPE: p - st fq vid landsvägar o. byvägar: Gislom, Kuggom, Baddom o. Skin narby, alla st fq; Baddom Tomasas vid banvallen (Kdt). - Stadd i spridnin g.
( L E~IBERG 194.7b) .
SotJclws arvensis . IS, KZ, P: st fq; sp - cp.
S. arvensis v. maritimus Markl. Hb - IS: p; sp - cp. IS: Sondarö (Ärla
Backman 1943, HMP); Kabböle (A. An 1923, H:\IF).
S. oleraceus. KZ, P: p ; pc - sp. NFE: r. Gisiom pä äkerren Erik Pipping
(muntl. ); B a rdom p ä gärdsplan pcc (Kdt).
S. asper. IS, KZ , F: p. IS: Sondaro o. Rosund Furusund pc (GRAXÖ 1953}.
KFE: Gisiom Erik Pipping (muntl.) ; Bardom Bengts (Kdt).
Lactttca muralis. IS - KZ, SF: st r ; sp - st cp. IS: ~Iästlax Lokusund p ä
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örtrikt skär o. Mästla.'C Getudden i lundartad skog; Sondarö o. Kabböle samt
Malmsby i lundartad skog Nm (muntl.); Sondarö (C. A. Borgström 1930,
HMF); Kabböle (Ä. An 1923, HMF); Sarvlax Strömslandet i lundartad skog.
KZ: Tjusterby Majkilen i strandlund. SF: Forsby gärd i lundartad skog (Kdt).
{LEMBERG 19 38a) .
Crepis tectorum. lS - KZ , F: st fq; sp - cp. YS: R abbas Sandörn pä supralitorala sten- o. grusstränder; Rabbas (Ch. E. Boldt 1915, HMF).
C. paludosa. SF: rr. Särklax Lill-Särklax i kärrartat landsvägsdi ke en stor
grupp cp (Lg).

Kommentarer till artförteckningen

Artförteckningen upptager sammanlagt 756 arter, underarter,
varieteter, former och hybrider; de gä i det följande under den gemensamma benämningen arter. Som tidigare framhällits, har sjöarnas
och de rinnande vattnens flora ganska ytligt undersökts, detsamma
gäller i viss utsträckning även skärgärdens vattenväxter. Ett noggrant studium av vattnen komme säkerligen att höja antalet växtarter, som iakttagits i socknen. Släktena Hieracitmt och Taraxacum
ha icke beaktats i denna undersökning. Talet 756 anger antalet övriga
kärlväxter, som t.v. anträffats i Pernä. I artförteckningen har medtagits sädana arter, som numera försvunnit ur floran, bl.a. arter, som
botanister pä 1800-talet inlämnat till HMF, ävensom arter, om vilka
endast muntliga meddelanden ingätt.
Vissa arter, vilka som frön eller frukter följt med utsädet, ha
numera försvunnit ur socknens flora, emedan utsädet blivit allt
renare. Sädana äro Apera spica venti och Agrostemma githago, som
ännu i början av innevarande sekel växte i äkrarna. Sällsynta eller
mindre vanliga arter äro de tidigare rätt allmänna Bromus secalinus,
Brassica campestris och Centat,rea cyanus jämte nägra andra. l\'Ien ä
andra sidan ha sädana arter som Arrhenatert'm pubescens, Thlaspi
alpestre och Tragapogon pratensis underde senaste ären visat en starkt
ökad spridning och härvid nätt en avsevärt bögre bäde frekvens
och abundans än tidigare.- Dei Pernä observerade adventiva arterna
äro till antalet 71, motsvarande 9.4 % av samtliga i förteckningen
upptagna arter. De flesta utgöras av barlastväxter, som med barlast
införts dels frän främmande länder, dels frän värt eget land. Ett
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fatal av socknens adventiver anträffas vid vägar, järnvägsbankar och
pa liknande lokaler. Aventiverna utgöra främmande element i socknens flora, ja i hela landets. De besitta en prägel av tillfällighet och
obeständighet och försvinna i allmänhet snabbt fran sina växtplatser, oftast genom att utkonkurreras av de närbelägna strändernas,
ängarnas och skogarnas växter. Salunda är varje spar av en barlastvegetation försvunnen fr an tva av barlastplatserna, Sarvsalö Rösund
och Näse Korsudd, medan den tredje, Sjögard Lassdal, fortfarande
har kvar nagra arter ur denna vegetation (LEMBERG 1947a). Det
förtjänar nämnas, att fran Lassdal en del barlastarter dels överförts som prydnadsväxter till Kyrkoby, bl.a. Echium vulgare, dels
uppträder här som ogräsväxter i akrar, t .ex. A nchusa officinalis
(LEMBERG 1947b). - De förvildade arter, som iakttagits i undersökningsomradet, äro icke färre än 40 eller 5.3 % av hela antalet
observerade växtarter. De härstamma ur trädgardar och parker och
anträffas vid byvägar, pa ängs- och skogsmark i byarna, men ocksa
i försummade trädgardars buskager och pa andra lämpliga reträttplatser för en gang i tiden uppskattade kulturväxter. De förvildade
arterna bellandlas i ett särskilt kapitel. - Ytterligare upptager artförteckningen en trädart, L arix sibirica, som endast förekommer som
utplanterad i skogar tillhörande vissa av de större egendomarna i
socknen.
Förvildade växter

I cke sällan päträffar man i den orörda naturen men ocksa pa
av kulturen paverkad mark växtarter, som höra hemma i odlingar av
olika slag och som därför äro främmande fö r den rniljö, i vilken de
nu uppträda. Sädana äro vissa prydnadsväxter, en del växter ur
köksträdgärdarna, fruktträd samt träd ur parker. De utgöra en
kontingent av odlade växter, som pa olika sätt blivit spridda ut i den
för dem främmande omgivningen. En del av dem kau man anträffa
pa längt avstand fran de ställen, där de odlats, andra ha stannat
närmare sadana platser. En sädan är prydnadsväxten Papaver
nudicaule, som i en del trädgärdar kvarlever som ett slags ogräsväxt
i perennbänkar och pä trädgärdsgängar. En tidigare uppskattad
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trädgardsväxt är Myosotis silvatica, som i gamla trädgardar numera
paträffas huvudsakligen i körsbärs- och syrendungar, där örten
erhällit fristad; detsamma är fallet med den tidigare mycket odlade
Hesperis matronalis. I sadana buskager äro Lilium bulbiferum och
L. martagon icke ovanliga. Även finner man de bäda liljearterna förvildade i parker, och den förra, som sprides med bade frön och bulbiller, kan man dessutom anträffa pa ängsmark och vid vägar pa
t.o.m. rätt langt avstand fran närmaste trädgard.
I vildvuxna trädgardar anträffas ofta Saponaria ojjicinal·is och
Campanula rapunculoides. Dessa gamla prydnadsväxter uppträda
dels som mangariga standortsrelikter, dels ha de utYandrat till
ängsmark, akerrenar och vägslänter i närheten av trädgardarna.
Sa har Saponaria pa torr ängsmark pa nagra parceller i Kyrkoby
givit upphov till tiotals kvadratmeter stora bestand och Campanula
rapunculoides i Forsby spritt sig till körsbärsdungar, gardsplaner
och vägsidor. Och pa kyrkogärden i Perna ha de t\·ä växterna utbrett
sig över en del utan vard lämnade grayar (LDIBERG 1955) . - I socknens köksträdgardar odlar man icke mera Pastinaca sativa, men örten
anträffas icke sälian förvildad. Pa bakgärdar, vid vägar, i gamla
körsbärs- och plommonbuskager finner man palsternackan ofta i hög
abundans. - Till de i Pema tidigare odlade kulturväxterna hör även
Humulus luptüus. Humle uppträder fortfarande pä somliga av de
forna standorterna, som i vissa byar utgöras av Almts incana- eller
A. glutinosa-lundar; det förstnämnda fallet är Yanligare. Graalarna,
:,;adana de framträda nu, representera unga generationer. Vid hyggen
kvarblir humlen och växer över lundarnas busk- och fältskikt, och
medan alarna växa upp igen, lingra sig burniestanden kring de sa. I det föregaende ha med Humulu s beYu.:ma Alnus-lundar omtalats;
se även LEMBERG 1938b.
Förvildade arter prydnadsbuskar äro fataliga i Perna. Sällsynta
äro R osa rugosa och Crataegus coccinea. Enstaka individ av buskarna
finner man vid vägar och pa ängsmark , i allmänhet ganska nära de
Ställen, där sadana prydnad växter odlas. !bland äro de förvi!dade
buskarna stora och fertila som det 3 m höga Crataegr,s-individet pä
landsvägsslänten nära Thorsby mejeri och det betydande R osa
rugosa-exemplaret vid lands,·ägen invid 1..--yrkogärdsmuren i Kyr-
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koby. En stor Rosa rugosa-buske anträffas i supralitoralen pa Kabböle
Smaholmar, rikt blommande under somrarna. - En vida större
spridning som förvildade ha i Perna de tva artema A melanchier
spicata och Sambucus racemosa; de alstra talrilm frukter uppskattade
av faglar. Amelanchier-arten hörde till dem , som ännu i början av
innevarande sekel utgjorde en av trädgardarnas prydnadsbuskar. Nu
ser man busken blott i en eller annan gammal trädgard men däremot
ofta förvildad i skogsbryn och glesa skogspartier pa mot söder vända
as- och bergssluttningar, vid vägar OSV. Sa växer ett stort Amelanchier-bestand pa en lands,·ägsslänt Yid Särklax; bestandet blommar
rikligt och alstrar talrika frukter. - I samma belägenhet befinner sig
i vara dagar ocksa Sambucus racemosa, busken anträffas numera
knappast a11s i nyare trädgardar. :.ren pa byarnas bakgardar, vid
vägar samt i glesare byskogar, ibland langt fran byarna, finner man
fläderbusken. En av fiere stora Sambucus-buskar bildad grupp iakttogs i en strandskog pa Skeppö i Stor-Pernavikens kustzon; buskarna
voro vid observationsti11fället översallade med bär. Och ett bestand
av ett tiotal fertila fläderbuskar hade uppkommit uti ett litet av
Urtica dioeca och Impatiens parvtjlora uppfyllt sandtag i närheten av
landsvägen vid Brinkbacken i Forsby.
I undersökningsomradet finner man tre fö rvildade trädslag nämligen Acer platanoides, Quercus robur och Fraxinus excelsior; den
sistnämnda arten förekommer vild i norra P erna, men de askar, som
i detta sammanbang omtalas, härstamma ur trädgardar och parker.
I rege! anträffas de ovannämnda träden som förvildade icke langt
fran de parker, gardar osv ., där de odlas, men ibland finner man dem
pa langt a,·st and fran planteringarna. Salund a växer en 4 m hög lönn
i ett Alnus glutinosa-bestand pa västra stranden av Hirvsalö ungefär
1 km fran närmast e träd ga rd med Acer. I en lundartad skog pa Skeppö
i kustzonen päträffar man lönnar av olika älder frän telningar till
ett par meter höga träd. Och i en lund av rönn och hägg i närheten
av Gislarböle gärd i kustzonen uppträda talrika Acer-individ av
1/2-6 m höjd ; ställYi s har lönnen här koncentrerats till smärre dungar. - Förvildad ek finner man i lundar och lundartade skogar belägna t.o.m. pä nagra kilometers a\' tand frän gardar, där trädet odlas.
Liksom lönnarna uppträda ocksa de förvildade ekarna dels som tel-
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ningar, dels ha de buskform, och dels kan man, sasom i Terviks
lundar, träffa pa verkliga träd av upp till 4-5 m höjd. Dessa förvildade lönnar och ekar äro unga; gamla träd finner man icke, mahända ha de efter hand nedhuggits. - I motsats till de nyss omtalade
förvildade buskarna och träden, vilkas spridningsradie kan vara
relativt stor, uppträder förvildad Fraxinus i närmaste omgivning till
de fataliga gardar, till vilka askar i tiden blivit införda. Sa växa i
Garpgard by pa Ollas' ägor talrika Fraxinus excelsior-individ av
olika ruder, t.o.m. stora träd. :.ran finner dem här pa ängsmark, i en
mindre lund samt vid vägar, och deras abundans är sa pas hög att de
giva en karaktäristisk prägel at detta omrade. Det förtjänar framhallas, att de äldsta av de fön·ildade askarna pa Ollas alstra frukter ,
som i sin tur sprida arten. De förvildade lönnarna och ekarna uppna
knappast en sadan alder, varför deras uppträdande utanför trädgardar och parker är beroende av dessa odlingsomraden. Däremot
nyrekryteras de förvildade buskarna av de tedan utspridda exemplaren, framför allt gäller detta Amelanchier och SambHws, men sannolikt ocksa Rosa rugosa och Crataegus coccinea. I motsats härtill är
spridningen av Afalus domestica och Prunus cerasus, som ibland förvildade anträffas vid vägar, helt beroende av äpple- och körsbärsodlingarna.
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Karta över Pernä sock en
25. Björkholm
26. B ackst ens strand

49 . Gj ut ar änge n

2. Skönclalslanclet

3. Fallholm

21. Sä rkl ax\·ik en

5 1. Rib äc k
5·> Lillträs k

1. H ästö

!._

Lillfjärd

5. I:varsholm
6. Granö (Sarvsalö)
i . Stadslandet

s.

Fur usund

9. Fäfängholm
10 . Husvill a
1 I. L än gholm
11. Lukusuncl

13.
Jl,_
15 .
16.
Ii.

18 .
19.
20 .
21.
22.
23 .
24..

Pinnar holm
Risholm
Angsör
S ar vsa lö g<"trcl
Döclma nshohu
Sandvik
l sn äsf ladan
Lanclbo-Björkholm
Tjusterb y gä rd
Lasselai
Gr anö (Tjnst er by)
Brändö

28.
29.
30 .
3 1.
:J•J
33 .
3ft.

35 .
:36.
3i .
38 .
:19 .
!, Q ,

-1 1.
't:! .
!, :~ .

-'t't.

'•5.
46.

,-

~ I .

48.

S n äckholm
Akersö
Skeppö
:IIajkilen
Trollholm
K ah·holm
Brautholm
Ryssö
Baggholm
Forsö
S t ockholm
Ljungby
Segersby
H agaböle
X y kull a
Blybergs
\\·eck as
H emmings
K yrkoher clebostäl let
Greggböle
Gammelby ä

jl) .

Kokärret

;;:l. Stor-Sa rd ax
5't. S vartkärret
55. Sprintas
56. P ä lböleträsk
51 . Kvarnträsk
58 . Gammel byträsk
59 . Riketräsk
60. H a mm arträs k
6 1. Björnträsk
62. Lill-Röjsjö
G:l. H ögbergsträsk
6 '1. ~o rr -Sa rvl ax
65. Backas
1.)6.

6 7.
6R.
69 .
70 .
/ I.
12 .

Bengts
Djupängsträsk
Lappträsk ä
Tomasas
Krogars (H addo m)
Krogars (G islom)
Ant as
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Alfabetisk ortnamnsljs ta
Siffrorna h ä nföra s ig till den bifogade ka rtau ö\·er Pern:l socken .
Antas- 72
Backas- 65
Backstens st ra nd - 2 6
Baggholm - 36
Bajars - 200 m SW om kyrka n
Bengts- 66
Bergby - SW om Rikeby
Bertels - invid Blybergs ('•3)
Björkholm - 25
Björnträsk - 61
Björnträskskogen - m cllan Björnträsk {6 1) och Kokärret (:iO)
l~ l ybe rgs 4:l
Brauthohn - :v.
Brändö- 2'•
Bägarör - 50 111 S om Hin·salö
Bäston - vid s tranden \ V om kyrkan
Bönviksberget- 300 m S om Fäfängholm (9)
Deiholm - h olrne W om San·salö Granö (6}
Djupvik - länga, smala \"iken pä S\\' Strömslandet
Djupängsträsk - 61
Dödmansholm - I i
Edö - lit en holme E om Tjusterby
Esk odalen - I , 3 km SW om Backas {65)
Fafasudden - udde strax N om Hin· alö
Fallholm - 3
F orsö - 37
Furusund- 8
Fäfängholm - 9
Gammelbyt räsk - 58
Gamm elby ä - t,g
Ge tudd en - västligaste udden \-id ::\äse
Gjutarän gen - 4 9
Gra nö (K abböle) - lit en holrne pä Kabböle E sida
Granö(San·salö) - G
Gr a nö (Tjuste rby) - n
Greggböle - 4 i
Grytslll1d - sundct mcllan San·salö och Kabböle
Hagaböle - 4 I
Hagbacken - I km \\" om Bengts (66}
Harnm a rträsk - 60
Harudden - udd en 500 111 E om Rönnä H emmings - 45
Hormn ä - udde 2.8 km E 0111 Lappno r
Husvilla - 10
Busvillaholm - liten holme E om K abböle
Busvilla Lillholm - liten holme E om Kabböle
Husökubb - holme E om Kabböle
Hästö- I
Högbergsskogen - '\\" om Hö •berg trä ·k (6:1)
Högbe rgst r äsk - 63
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H ögh olm - SW om Särk.l ax i Särkl axvike n (2;)
Ingridsbe rg - ·t 00 m N om Ljungby (:19)
I snäsfladan - I 9
Iva rsholm - 5
J om alberget - vid Stockholm (38)
J ord as - m ellan Backas (65) och Bengts (66)
K alvholrn - 33
Karlsh olm - liten holrne mellan K a lvholm (33) och Segersby (40)
K asabergsomr ädet - ca 1 km E om Forsby
Kattsundets barlastplats- pä E Vätskär
K ok elnt ao - S d elen av Baggholm (36)
Kok ärret - 50
Kol asund - sundet m ell a n Sond a rö och \ 'ätskär
Krogars (G islom ) - 71
Kroga rs (H addom ) - 10
Krokbäckslunden - vid Stockholm (38)
Kron osk ogen - vid Norr-Sar\'l ax (64)
Kuuskoski - 800 m SE om Malmgärd
Kva rnträsk - 57
K y rkoh erdeboställe t - 46
K y rk äsen -löper iN-S riktning till k y rkan
L a ndbo-Björkholm - 20
L appträsk ä - 68
Lassd a l - 22
Lillfj ärd - 4
Lill-Röjsjö - 62
Lillträsk - 52
Ljungby - 39
Lokusund - 1 2
Lurens - 800 m SE om Backas (65)
Längholm (Garpgard) - lit en holme 400 m E orn K alvh olm (33)
L ängholm (K a bböle) - 11
Längrnosse n - 1 km E om Ljungby (39)
Längängsvik en , -fladan - 500 m SE om Lassdal (22)
Längör - d el av Orrengrund
Lökholm - liten holme 300 m E om K ah·holm (33)
Lönneström - 2 km S om Malmgärd
Ma jkilen - 31
Malmas - ca 2 km E om R yssö (35)
r alias - vid Weckas (44)
Niemelä- 1 km S om Busvilla (10)
- issas- 1,8 km N om Djupängsträsk (67)
Norr-Sarvlax - 64
Nybondas (R abbas) - pä W Rabbas
Nybondas (Thorsby) - vid Weckas (44)
ygärdsfladan - 500 m S om kyrkan
Nykulla- 42
Ollas - vid N y kulla (42)
Pinnarholm - ·13
Pälböleträsk - 56
Pävals - st rax E om Weckas (H)
Ribäck - 51
Riket räsk - 59
Risholm - 1ft

61

62

B. L emberg & F. TV. J(l-ingsledt: Om floran i Pernä socken

R yssö- 35
R a berget-100m N 0111 Ljungby (39)
Räbergsskogen - ,-id R äbe rget (se för eg.)
R ä p ä lse - m ell a n TerYik och Baggnäs
Rönnskä r - litet skär 500 111 \V om P äsalö
Sandholm, E och vV - t\· a sma holrnar st rax E 0111 P äsalö
Sandvik- 18
Sandörn - lit en h olme 500 111 E 0111 R abbas
Sarvsalö gä rd - 1 6
Sarvängen - vid Sa rvl axträsk
Segersby - 40
Silverkärret- 100 m S om Ljungby (:l9)
Skeppö- 30
Sköndalslandet - 2
Snäckholm- 28
Sockenängarna - odl ingar fran kyrkan till Forsby
Solbacken - strax SW 0111 K yrkoherdebostället (46)
Solvik - 100m NW om Backstens strand (26)
Sprintas - 55
Stadslandet - 7
Stenforsen - del av Sockenängama Yid Garpg:ird
Stockholm - 38
Stockholmsviken - ut anför Stockholm (38)
Stor-Sarvlax - 53
Strömrnas- p ä n äset m ell an Rösund och Stadslandet (;)
Strömrnens - v id sundet mellan H ästö ( 1) och Y ä tskär
Strömmingsholm - Baggh olms ( 36) sydl igaste udde
Stuvukärrsmalmen - del av Sockenängarna SE om Forsby
Sundets villa - E om Skeppö (30)
Svartkärret - 54
Svennas - 600 m E om Bengts (66)
Sveitbäcken - rinner ät S 500 m E om kyrkan
Särklaxviken - 27
Tegelbruksbacken- 1 km W om San·salö gärd {16)
Tegelbruket (Fo rsby; Gislarböle) - E om Forsö {37)
Terviksmaren - viken \V om Baggholm {36)
Thessm an - vid Rib äck (5 1)
Tjusterby gä rd- 21
Tjusterbyhalvön- udden mellan Tjusterby och :llajkilen {3 1)
Tomasas- 69
Trollholm - 32
Veckas - 2 km S 0111 Malmgä rd
Vedaholm - lit en h olme vid Kabböl e S strand
Vedahugget- 1 km S om Kok ä rret (50)
Västerudden - K abböle \\' del
Weckas- 44
Akersö- 29
Ängsör- 15
Osterby- Kabböle Edel
Ostervik - Kabböle E del

