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FÖRORD. 

Redan då jag som sjuårig gosse tillsammans med min då redan över 70 
år gamle morfar EMMANUEL BACI01A...'l i början av 1920-talet vandrade i skog 
och mark i Tuuskas på Mogenpörtö i Pyttis skärgård väcktes mitt intresse 
för denna skärgårds natur. Det första stora undret var den ask, som visades 
mig på Backmans Hemåker. Från samma tid härstammar även mitt intresse 
för bastträdets (lindens) uppträdande i denna skärgård. - Några år senare 
kom ALCENIUS-NORDSTRÖMS skolflora i händerna på mig och därmed väcktes 
mitt intresse för Cinna latifolia. Detta märkliga bredbladiga och väldoftande 
gräs, som ortsbefolkningen kände såsom funnet i Tuuskas av någon botanist 
för mycket länge sedan, söktes sedan år efter år utan resultat. Först 1939 
kröntes mina efterforskningar med framgång (se 1941-1942 a). Mitt under 
barnaåren väcl..rta intresse för biologin, främst botaniken, utvecklades vidare 
under årligen återkommande besök i detta skärgårdsområde. Min lärare i 
biologi vid Svenska Normallyceum, le1..rtor ÅKE NoRDSTRÖM, är jag mycken 
tack skyldig för inspirerande ledning i biologins studium. Bliven student 
valde jag utan tvekan biologin som studieämne. 

Under 1930-talet gjordes alltfortfarande regelbundna besök i Pyttis skär
gård; de botaniska studierna blevo dock allt mer och mer förlagda till en 
helt annan trakt, till Karelska näset. Min första bekantskap med detta om
rådes säregna flora och vegetation lockade till en närmare undersökning. 
Studiet av växtvärlden i Karelska näsets sydöstligaste hörn (främst Terijoki 
socken, men även betydande delar av de angränsande Kivinebb och Ny
kyrka socknar) lades upp på lång sikt. Efter flere somrars studium utkristalli
serade slutligen sommaren 1937 som en huvuduppgift studiet av källmarker
nas egenartade och nästan helt försummade växtlighet. Karelska näset 
framstod som ett idealiskt undersökningsområde för ett dylikt studium. 
Det visade sig emellertid svårt att finna det rätta greppet på denna forsk
ningsuppgift. Under somrarna 1938 och 1939 tycktes mig problemet dock 
klarna. 

Den 30 november 1939 begynte Finlands vinterkrig; vid fredsslutet den 
13 mars 1940 avträddes, förutom andra områden, Karelska näset i dess hel
het. Härmed gick vår biologiska forskning förlustig ett för förståendet av 
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Finlands växt- och djurvärld ytterst betydelsefullt område. Mina under 
tvenne somrar bedrivna undersökningar över källmarkernas vegetation 
blevo även härmed avbrutna; Finlands floraområde erbjuder icke i övrigt 
närmelsevis den rika tillgång på källor som Karelska näset. 

Det gällde för mig att finna ett nytt arbetsfält; valet föll på min barn
doms skärgårdsområde i Pyttis. Denna skärgård hade redan under 1930-talet 
jämsides med studierna på Karelska näset varit föremål för undersökning. 
Vid min strävan att återfinna Cinna latifolia (se ovan) kom jag att förvärva 
en rätt god kännedom om denna östnyländska skärgård. Då Cinna latifolia 
slutligen 1939 av mig blev återfunnen sporrade detta mig till fortsatta efter
forskningar av märkligare arter. Under tiden 1939-1945 var jag inkallad i 
militärtjänst och därför bunden av andra uppgifter och kunde först 1946 
återupptaga de botaniska studierna. Dessa fortsattes under somrarna 1947-
1952. Från och med 1948 utsträcktes exkursionerna till skärgården i väster, 
Strömfors skärgård; härmed fick undersökningsområdet en mera naturlig 
begränsning. 

Min undersökning av växtvärlden i Strömfors och Pyttis skärgårdar är ej 
ännu helt slutförd. Härtill skulle yttermera flere somrar erfordras. Dock synes 
utforskningen i en del hänseenden hava nått en viss grad av avslutning. Nu 
föreliggande studie representerar sålunda blott en del av det studieprogram, 
som s. 17-18 närmare preciseras. 

Då jag med denna avhandling avslutar mina akademiska studier är det 
för mig en kär plikt att uttala ett tack till de många personer och samman
slutningar, som på ett eller annat sätt stött mig under arbetets gång. Mitt 
tack kan ej mera nå min mor och min morfar, som på ett avgörande sätt 
stått mig bi. 

Min mor, som rycktes bort ett par dagar före vinterkrigets utbrott, hade 
under svåra tider av ekonomiskt tryck uppbjudit alla sina krafter för att 
göra det möjligt för mig att kunna ägna mig åt mitt livsintresse. 

Min morfar, den redbare skepparen och landbonden EMMA..J>.WEL BACKMAN, 

var den som först riktade mina blickar på allt det stora och vackra naturen 
har att bjuda. Min morfar, som 1925 dog vid O års ålder, var varken läs
eller skrivkunnig. I hans barndom fanns det ingen möjlighet till verklig 
skolgång i den östnyländska bygd, där han växte upp1 . Han var dock i många 
hänseenden för sin bygd en föregångsman: han ivrade för grundande av sko
lor och han var en av initiativtagarna till ungdomsföreningsrörelsen i sin 
skärgård. 

1 Först på 1880-talet började en raskare frammarsch på folkbildningens gebit. De.n 
första högre folkskolan i Pyttis (i kyrkbyn) öppnades höstterminen 1884. Socknens förste 
•skolmästare• antogs 1849; vid kyrkostämma 3 o!..--t. 1875 beslöts att anställa 2 ambulato-
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Det arbete, som med denna studie nått en viss grad av avslutning, har 
med stort intresse följts av bygdens högt kultiverade och i en hård kamp för 
tillvaron andligt fördjupade och härdade befolkning. Det är mig inte möjligt 
att här namngiva samtliga ortsbor, till vilka jag ville rikta mitt tack. Jag 
nämner blott min morbror fiskaren och jordbrukaren HENRIK BACKMA.l.'< 
och min moster VILHELMrNA ÖHBERG. Hos lotsen ANTON' KARLsSoN och 
hans familj i Kungshamn i Strömfors skärgård har jag under de senaste 
somrarna funnit ett hem, där mig kommit till del en stor förståelse för och 
inlevelse i mitt arbete. 

Alltsedan mina första studentår har min vördade lärare professor ALVAR 
PALMGREN med ett aldrig svikande intresse följt med mina botaniska studier. 
Såväl där det gällt rent vetenskapliga eller administrativa spörsmål som 
ställningstaganden i den oroliga tid, under vilken samarbetet ägt rum, har 
jag kunnat räkna med djup förståelse från hans sida. Jag frambär i vördnad 
mitt tack till min lärare inte endast på botanikens område utan även på livets. 

Till mina övriga lärare, kolleger och vänner på Botaniska Institutionen 
prof. AARNo KALELA, prof. ERN'ST HÄYREN, prof. HARALD LIN'DBERG, prof. 
lLMARI HusTICH, kustos GuNN'AR MARKLUND, docent CARL CEDERCREUTZ, 
docent lLMARI HrrTONEN, docent JAAKKo JALAS, docent HANs LuTHER, 
fil.dr BROR PETTERssoN' och fil.kand. VILJO ERKAMO, som på olika sätt, 
med hjälp vid bestämning av växtprov eller vid samtal över skärgårdens 
växtvärld, berikat min kunskap över skärgårdens problem, riktar jag mitt 
tack. Med tacksamhet annoterar jag, att professorerna ERNsT HÄYR:EN', 
AARNO KALELA och RUNAR COLLAN'DER granskat föreliggande studie i manu
skript. 

Tack skyldig är jag även prof. F. W. KLIN'GSTEDT, som lämnat mig värde
fulla uppgifter om växtvärlden i östra Ny land, fil.mag. fru DAGNY LDNELUND, 
som översatt till tyska den på svenska avfattade sammanfattningen, samt 
kartograf AARRE ÅKERBERG och stud. ToiNI TIKKANEN', som ritat de i av
handlingen ingående originalkartorna. 

Tack vare beredvilligt tillmötesgående av prof. ERIC HuLTEN' samt Aktie
bolaget Kartografiska Institutet i Stockholm ser jag mig i tillfälle att repro
ducera ett flertal kartor ur ERic HULTEN: Atlas över växternas utbredning 

riska »barnalärare*. Mogenpörtö, där min morfar utförde sin livsgärning, erhöll sin folk
skola 1915; ungdomsföreningen p å ön upprätthöll sedan 1905 en småba.rnsskola. 

I Strömfors grundades 18 7 5 tvenne fasta, än så länge privata folkskolor: vid Ström
fors bruk på initiativ av brukets dåvarande ägare brukspatronen Pehr Henrik af For
selles och på Kulla gård av ägaren gardeskaptenen Fredrik Hisinger. Skärgården fick 
vänta på sin fasta folkskola till 1895, då Bullers folkskola öppnades. Alltsedan första 
hälften av 1850-talet besöktes skärgården dock av en ambulerande skolmästare, som 
under 6 veckors tid drygt vartannat år undervisade i katekesen, som var lärobok, och i 
nya testamentet och psalmboken, som voro läsböcker (ALLARDT 1923, s. 290}. 
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i Norden, 1950. Klicheerna har av Kartografiska Institutet för ändamålet 
framställts enligt de originala kartorna. Till prof. Hu1ten och ledningen för 
Kartografiska Institutet frambär jag mitt djupt kända tack. 

Mitt arbete har i avgörande grad gynnats av det ekonomiska stöd jag 
erhållit från olika institutioners och sammanslutningars sida. Till Styrelsen 
för Societas pro Fauna et Flora F ennica, Nordenskiöld-samfundet i Finland, 
Svenska Kulturfonden och Ö/lunds Stiftelse samt till K onsistorium vid Helsing
fors Universitet frambär jag mitt vördsamma tack. Det akademistipendium, 
som tilldelats mig för året 1949, har gjort det möjligt för mig att samman
ställa betydande delar av nu föreliggande studie. 

Till· vinnande av utrymme meddelas min ursprungligen på svenska av
fattade sammanfattning av innehållet i denna skrift enbart i tysk över
sättning. 

Helsingfors, i maj 1953. 
Lars F agerström. 



KAP. I. MATERIAL. UNDERSÖKNINGSMETODER. 

Materialet till denna studie är insamlat i östra Nyland i Strömfors och 
Pyttis skärgårdar. 

Observationerna i naturen hava antecknats i tryckta artlistor av den 
typ P ALMGREN 1915-1917, s. 485, beskrivit. Dessa listor upptaga de i under
sökningsområdet uppträdande arterna med undantag för rariteterna, vilka 
man ju icke riskerar att lämna obeaktade. För varje vegetationsanteckning 
har en skild lista kommit till användning. Risken för förbiseende av enskilda 
arter blir härmed betydligt reducerad. Vidare är härmed vunnet, att mate
rialet omedelbart framstår systematiskt ordnat och lätt överskådligt. En 
betydande vinning erbjuda dessa listor också däri, att en redan gjord anteck
ning utan omredigering kan läggas till grund för förnyade anteckningar på 
växtplatsen. Eventuella luckor och ofullständigheter i materialet framstå 
omedelbart och bliva sålunda lätta att rätta eller komplettera. Ej blott fält
arbetet underlättas i högsta grad, utan också materialets vidare utnyttjande, 
varjämte, och framför allt, tid besparas. 

I samband med arrtecknandet av de enskilda arterna har samtidigt ym
nigheten angivits med ett olika antal + tecken. Då undersökningarna tills
vidare icke göra anspråk på att vara sociologiska, har ett dylikt summariskt 
angivande av ymnigheten synts tillfyllest. 

Mitt studium omfattar speciellt lövängsvegetationen; det har närmast 
inriktats på ett antal begränsade områden, sådana som enskilda lundar, 
enskilda örtängar osv. För dessas vidkommande har jag försökt bilda mig en 
uppfattning om den ungefärliga arealen. Detta har varit möjligt, då de av 
lövängsvegetation betäckta arealerna i allmänhet varit rätt små och som 
sådana överskådliga. Kännedomen av arealens storlek är en nödvändighet 
med beaktande av det inbördes förhållande, som befunnits råda mellan art
antal och areal (}ACCARD 1908, S. 232- 233; PALMGREN 1915- 1917, S. 622; 
1922 a, s. 124; 1925 a, s. 32-43). 

TuoMIKOSKI (1950, s. 7) finner det önskligt att bygga studiet av lund
vegetationen på relativt små provytor. Han rekommenderar ytor om 10 X 10 
m eller 5 x 5 m; i anslutning till Tuomikoski använder TAPIO (1953) främst 
ytor om 25 m 2 • För så vitt man eftersträvar en sociologisk undersökning kan 
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i ingen händelse för Finland med dess mestadels starkt kuperade terräng 
provytor av större areal än 5 x 5 m komma till användning. Provytor av 
sådan storlek kunna emellertid icke giva en riktig bild av lövängens artsam
mansättning, ity att denna starkt varierar steg för steg, en följd av det höga 
artantalet och den därav följande starka kampen om utrymmet (PALMGREN' 
1915-1917, s. 591-604); se även ALMQUisT (1929, s. 323). Lövängsvegeta
tionens karakterisering bör enligt min mening främst bygga på en mö j ligas t 
noggrann förteckning över de uppträdande arterna samt uppgifter om deras 
frekvens och ymnighet. Jfr PALMGRE:-<' 1915-1917, s. 40-41. Härvid bör 
ännu en viktig omständighet beaktas. Vid jämförelser av vegetationen i olika 
områden är det inte alltid sagt, att en yta om låt oss säga 25 m2 inom ett 
område är direkt jämförbar med en lika stor yta inom ett annat område. 
I samband med antecknaodet av artbeståndet på en växtplats har en 
kort karakteristik av denna därför bifogats artlistan. 

Till mitt material av anteckningar ansluter sig ett betydande antal under 
årens lopp insamlade enskilda växtprov. Dessa prov hava inlämnats till 
Universitetets botaniska museum och representera en betydande del av de 
av mig funna arterna; detta gäller särskilt de kritiska växtformerna. 

Det ställer sig vanskligt att angiva det exakta antalet besökta växt
platser och antalet gjorda anteckningar för de enskilda arterna. Dylika tal
uppgifter spela kanske icke heller alltid en så viktig roll, som man på sina 
håll velat giva dem. Jag avser i denna studie närmast en kännedom om arter
nas frekvens. En arts relativa frekvens (PALMGRE=-<' 1933-1935, s. 400-402) 
framgår icke enbart och främst av antalet fyndplatser. Detta tal giver först 
då en uppfattning om den verkliga frekvensen, då det ställes mot bakgrunden 
av antalet undersökta områden. Ett överdrivet stort antal anteckningar är 
icke alltid av nöden, särskilt icke då man som jag i denna studie närmast 
eftersträvar kännedom om den relativa frekvensen. Mina studier gå icke ut 
på rekord med avseende å antal undersökta lokaler (PALMGRE=-<' 1933-1935, 
s. 402); undersökningarna hava icke stannat för ett möjligast stort antal 
fyndplatser som fängslande mål. 

De botaniska studier jag varit i tillfälle att bedriva i olika delar av vårt 
land hava varit ägnade att vidga min syn på växtvärlden i undersöknings
området. 

Under trenne besök p å Å l a n d (1939, 1940 och 1945) har jag förvärvat en rätt fyllig 
bild av den åländska arkipelagens rika vegetation och flora; dessa exkursioner hava 
blivit desto mera givande och lärorika, som de delvis kunnat utföras i sällskap med de 
bästa kännarna av den åländska växtvärlden: ALvAR PALMGREN och CARL CEDERCREUTZ. 

Vid ifrågavarande exkursioner hava samtliga socknar på Fasta Åland samt därtill skär
gårdssocknarna Lemland och Vårdö besökts. Av betydelse har också varit den bekant
skap med den västnyländska skärgårcen jag under det senaste kriget (1941-1944) 
gjorde; såsom spaningsofficer kom jag att besöka betydande delar av det skärgårdsom-
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råde, som i väster begränsas av Morgonlandet (Hitis socken) och i öster av Porkala
området. 

Synnerligen lärorikt blev det besök jag so=aren 1950 gjorde i A s p ö (Haapasaari) 
isolerade utskärsarkipelag utanför Kotka. Strörnfors-Pyttis skärgård gränsar ju, visser
ligen över vida vatten, till denna arkipelag. Efter fredsslutet representerar denna isolerade 
utskärsarkipelag därtill det enda numera för vår forskning tillbuds stående område i 
Finska viken, där de maritima förhållandena kunna studeras i utpräglad form. 

För förståendet av flere växtgeografiska problem i skärgården hava de botaniska 
studier jag kunnat bedriva p å det östnyländska fastlandet varit av stor betydelse. Detta 
är i ännu högre grad fallet med de undersökningar jag sedan 1946 bedrivit i de norra 
delarna av V e c k e l a k s (Vehkalahti) socken norrom Fredrikshamn i västra Kare.lia 

australis. Utan dessa järnförande undersökningar hade exempelvis problemet •fastlands
arter- skärgårdsarten icke kunnat behandlas i denna studie. 

Den botaniska utforskning av T e r i j o k i socken och angränsande delar av Karelska 
n äset , som jag utförde 1930-1939 (FAGERSTRÖM 1939-1940 b, 1941-1942 c), harså

tillvida varit av betydelse för nu före.liggande skärgårdsstudier, att jag där kom i kon
takt med vackra lövängstyper, delvis av en för det övriga Finland främmande syd.lig 
prägel, beskriven från Estland och Ingermanland. 

Min kännedom om lövängarna har härtill yttermera fördjupats under tvenne besök 
i F j ä r r k a r e l e n 1942-1943 (FAGERSTRÖM 1945; FAGERSTRÖM-LUTHER 1945, 

194 6), under trenne besök i K a j a n a -området (1935, 1938, 1939) samt under kortare 
besök i Sav o n i a a u s t r a l i s (:'.Iäntyharju 1935, St. Michel 1944) och T a v a s t i a 
australis (Kalvola 1945, Urjala 1949-1952, Koijärvi 1951-1952, Humppila och 
Ypäjä 1952). 

Det är att beklaga, att jag icke Yarit i tillfälle att vinna en personlig kännedom om 
växtvärlden på utöarna i Finska viken samt i Ostbaltikum så länge dessa områden ännu 
voro tillgängliga för forskare från Finland. Däremot har jag under 5 veckors exkursioner 

i Uppsala-området 1946 erhållit en rätt god inblick i den uppländska vegetationen och 
floran. 

Skärgården som objekt för botanisk forskning. 

Då skärgårdens förutsättningar som objekt för vetenskaplig forskning 
blivit föremål för en ingående granskning hos P ALMGREN i särskilda skrifter, 
senast i den sammanfattande skriften: >>Skärgården som objekt för biologisk 
forskning. En översikt i anslutning till studier i den åländska övärlden», 
1948, s. 202-204 (se närmare 1915-1917, s. 480-481, 615-616; 1921, s. 
21-24; 1925 a, s. 15-18, 85-88; 1943-1944, s. 51-54), förbigås dessa 
förutsättningar i detta sammanhang med en hänvisning till anförda arbeten 
av Palmgren. Jag vill blott instämma i PALMGRENs hävdande av de ena
stående möjligheter till givande studier Finlands skärgårdar bjuda forskaren. 

Det skulle falla utanför ramen för denna studie att i detalj redogöra för 
det forskningsarbete, som utförts i våra skärgårdar. I olika sammanhang 
har en sådan resume ett flertal gånger redan givits. · edan följer därför blott 
en kort översikt. Beträffande detaljerna hänvisas till den redogörelse , som 
resp. författare givit (se litteraturförteckningen). För överskådlighetens skull 
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följer översikten icke den vanliga kronologiska ordningsföljden utan blir 
s.a.s. geografisk. 

I de i Bottniska viken befintliga skärgårdarna har den botaniska utforskningen först 
under senare tid p å allvar kommit i gång. Hithörande studier hava dock att bygga p å 
några undersökningar av betydligt äldre datum. KECKMA-" ( 1896) lämnar uppgifter om 
vegetationen och floran i den sparsamma skärgården i Kemi och Sima. HELLSTRÖM 
(1879) har undersökt skärgården utanför Gamla Karleby och LAtmEN (1896) ett skär
gårdsområde, som sträcker sig från Bergö i söder till Nykarleby i norr. Av senare tiders 
forskningar äro följande värda omnämnande: Från den längst i norr belägna delen av 
Bottniska viken föreligger i tryck LUTHERs (1948-1949 a) skrift över Karlö (Hailuoto); 
i denna anföras (s. 30-31) uppgifter om denna ös tidigare botaniska utforskning. På 
nämnda stora ö har därtill under de senaste åren studier bedrivits av ]ORMA HAAPALA, 
ehuru resultaten icke ännu föreligga i tryck med undantag för trenne kortare medde
landen (1948, 1950 a, 1950 b). Därtill har WIDLm<""D (1950) lämnat ett kort meddelande 
om öns växtvärld. TERTTU VARTB.L'''EN (1953) har studerat växtvärlden i Maakrunni
skärgården, HEIKKI ROIVAINEN (1953) Ulkokrunni-skärgårdens. Om vegetationen i 
Brahestads skärgård lämnar HÄYREN (1952) några uppgifter. Sedan 20 år tillbaka i tiden 
har BRITA BRUNBERG-SCHWANCK undersökt Jakobstads skärgård; en del av undersök
ningarnas resultat föreligger i tryck (BRm<<~ERG-SCHWA.,'<CK och BÄRLU:l'.'D 1948 och 
SCHWANCK 1951). I samma trakter har också KLoeKARs (1947) bedrivit botaniska stu
dier; från Gamlakarleby skärgård har WIDLU::m (1944 a, b) lämnat i tryck värdefulla 
bidrag till kännedomen om växtvärlden i den österbottniska skärgården. Skärgården 
utanför Vasa är sedan n ågra år föremål för en botanisk undersökning av fil .kand. TOR
LEIF WEsTMAN; resultaten föreligga avfattade men icke ännu i tryck. Däremot föreligger 
en betydelsefull publikation av VALOVIRTA (193 7) från den intressanta övärlden i K varken. 
Likaså har EHNHOLM i tvenne skrifter (1936-1938, 1946) lämnat värdefulla bidrag till 
kännedomen om växtvärlden i Kvarken, speciellt dess norra del (främst Mickelsörarna 
och närliggande skär). Beträffande skärgården i den södra delen av Bottniska viken 
råder alltfortfarande betydande luckor i den botaniska utforskningen. VALOVIRTA ( 1950) 
berör Krislinestads skärgård. HÄVREN har i tvenne skrifter lämnat uppgifter rörande 
dels Björneborgs skärgård (1909), dels Raumo skärgård (1950 a). Från den sistnämnda 
skärgården härrör även materialet till E:>."XOLAs (1940) och ERKA...\:!Os (1950) uppsatser. 
Se även VAAHTORAKTA (1952). Skärgården utanför Nystad har , såsom l\lALMIO & ERKAMO 
(1951, s. 106) beaktat, varit föremål för en rätt intensiv botanisk utforskning sedan 18 70-
talet. Från slutet av 1800-talet föreligga i manuskript tvenne skrifter av HOLLME;-.;r (1878) 
och SöDERMAN (1898). Av senare datum äro de av HÄ\'R:EX (1950 b) och l\lALMIO & 
ERKAMO (1951) i tryck utgivna studierna. Isynnerhet det sist anförda arbetet, med dess 
förträffliga historiska behandling av Nystad-skärgårdens botaniska utforskning samt med 
talrika lokaluppgifter för de enskilda arterna, låter X ystads skärgård framstå som ett 
av de botaniskt bäst utforskade skärgårdsområdena i vårt land. - Från den sydligaste 
delen av Bottniska viken föreligger en studie från Gustafs (Kustavi) av L UOTOLA (1931). 

Skärgårdarna i Bottniska viken hava sålunda blivit föremål för ett betydande stu
dium; betydande delar av dessa skärgårdar äro dock ännu outforskadel. 

Det botaniskt bäst utforskade skärgårdsområdet i vårt land är utan t vivel den åländska 

1 Under senare år har skärgården i ~Ierikan-ia undersökts av KERTTU LEHTO~""EX 
och skärgården mellan Raumo och Nystad (Pyhämaa) av LEENA \ AAHTOR_\_XTA. Resulta
ten föreligga icke i tryck. 
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arkipelagen samt den därtill anslutna åboländska skärgården. I utforskandet av 
dessa vidsträckta områden framstå främst ALVAR PALMGREN och OLE EKLUND. PALM

GRENs undersökning av den åländska övärlden omspinner en tidrymd av över ett halvt 
sekel. I ett betydande antal större och mindre skrifter (se litteraturförteckningen) har 
Palmgren lämnat till offentligheten en del av sina forskningsresultat. Det monumen
tala forskningsarbete han bedrivit i den åländska arkipelagen kommer dock icke till
fyllest till synes i de publicerade arbetena. Synnerligen betydande delar av de av honom 
vunna forskningsresultaten haYa icke ännu nått publicitet. 

Vid sidan av Alvar Palmgren står hans elev OLE EKLUND. Dennes livsgärning blev 
utforskningen av den åboländska skärgården. I ett stort antal skrifter, de flesta av rätt 
obetydligt omfång, men med ett koncentrerat innehåll, har Eklund i hög grad ökat vår 
kännedom om växtvärlden i den sydvästfinska skärgården. Det är att hoppas, att den 
sammanställning av forskningsresultaten, med vilken Eklund vid sin i förtid inträffade 
död var sysselsatt, skall fullföljas och publiceras. Mot bakgrunden av detta material 

ko=er den åboländska skärgården helt visst att framstå som ett av de bäst utforskade 
områdena i vårt land. 

Alvar Palmgren och Ole Eklund dominera helt i den botaniska utforskningen av det 

sydvästfinska skärgårdsområdet. Bland andra, som här lämnat varaktiga spår, framstå 
bl.a. BERGROTH (1894.) med sin betydelsefulla undersökning av växtvärlden i gräns
trakterna mellan Åland och Åboland, ÅBERG (1932-1933), som undersökt Nagu socken, 

och 0LSONI, som sedan 1926 ägnat växtvärlden i Hitis, Dragsfjärd och Kimito sitt spe
ciella intresse. Forskningsresultaten föreligga ännu icke samlade i tryck; talrika smärre 
uppsatser i Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica under en lång följd av år 
hava dock lämnat värdefulla bidrag. Till Palmgren ansluter sig CEDERCREUTZ, som i 
ett antal betydelsefulla skrifter (1934, 1937, 194 7) vidgat kännedomen om vattenväxterna 
på Åland, samt ] AATTh""EN (1950) med en omfattande undersökning av sjöarnas strand

vegetation. Från Kimito föreligger en studie av OLSSON (1895), vilken dock icke visat sig 
vara i alla avseenden tillförlitlig. En uppsats av REUTER (1945) belyser växtvärlden i 
P argas. Värdefulla uppgifter lämna vidareAUER (1937, 194.2), ERKAMO {1949 d), FoRsrus 

(1935-1936), GADOLIN (1927, 1928 a), GRANIT {1910), J AHNSSON {1929), KOSKIMIES 
(1949), LUTHER, HANS & I:s<GE {1953). RANCKEN {1927, 1934), REUTER (1913}, WID
LUND {1951) och VIERAS (1935). 

Den nyländska skärgården har visserligen sedan medlet av 1800-talet varit föremål 
för botanisk forskning, men det oaktat uppvisar kännedomen om dess växtvärld bety
dande luckor. Skärgården utanför Ekenäs har av HÄVREN i ett flertal skrifter (se litte

raturförteckningen) behandlats. Detta arbete har under senare tid fortsatts av HANS 
LUTHER; jag hänvisar till dennes skrifter, speciellt 1945, 1948-1949 b, 1951 a och 1951 b. 

Det är att beklaga, att en floristisk sammanställning från detta skärgårdsområde icke 
ännu utgivits. Detta är däremot fallet med den längre österut belägna Ingå skärgård, 
därifrån W. BRENNER (1921 b) publicerade en Jokalflora; denna är för övrigt den enda 
mer eller mindre fullständiga artförteckning, som publicerats från den nyländska skär
gården. 

Också övriga nyländska skärgårdsområden hava i större eller mindre grad varit före
mål för botanisk forskning; några sammanfattande redogörelser hava dock icke publice
rats. Från Esbo och Kyrkslätt skärgårdar, där CEDERCREUTZ varit verksam, finnas blott 
spridda uppgifter i några av dennes skrifter (främst 1927, men även 1928, 194 5); se även 
M. BRENNER {1898, 1904), GADOLIX {1928 b) och HUSTICH (1939). Växtvärlden i skär
gården utanför Helsingfors samt den vidsträckta Sibbo skärgård har märkligt nog icke 
blivit föremål för sammanställning, trots att här sedan början av 1800-talet exkurrerats 
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flitigt. Jag hänvisar till W. NYLANDER (1852 a) och RIDEN (1921). Också från Borgå 
skärgård föreligga blott sparsamma uppgifter i litteraturen (t.ex. SAELAN 1858, SUOMA
LAINEN 1940, ÄRLA BACKMAN 1943, SONCK 1948-1 94 9, OLA VI GRAN Ö 1953); denna 
skärgård har varit föremål för ett relativt intensivt studium under en lång tid. Det är 
att hoppas, att det arbete, som här igångsatts av TH. SAELA-' i medlet av förra seklet 
och som fortsatts av THURE SCHULMAN, ÄRLA BAC:!aL~'i-PET'l'ERSSON, BROR PETTERSSO;)I, 
OLAV! GRANÖ och andra, skall resultera i en sammanfattande studie. Över Pernå skär
gård föreligga studier av LEMBERG och H.~YRE;)I (se litteraturförteckningen); n ågon 
sammanfattande redogörelse över floran har tillsvidare icke publicerats. Samma brist 
vidlåder kännedomen om växtvärlden i Strörnfors-Pyttis skärgårdsområde. - Spar
samma uppgifter från östligaste Nyland giver SILKKILÄ (1945 a). 

Icke heller från den sydkarelska skärgården föreligga sammanfattande redogörelser 
över växtvärlden. Tack vare ULVINEXs avhandling av 1937 är dock skärgården väster 
om Kotka rätt väl känd; (se även Ulvinen 1929-1930, "1931-"1932 a, "1933-1934 a, 
1936). I Veckelaks (Vehkalahti) skärgård hava ARVI ULVTh""EX och VILJO KUJALA under
sökt vissa delar av den yttre skärgården (ULVINEN 1946, s. 92); resultaten hava emellertid 
ännu icke publicerats. KROHN har bedrivit botaniska studier i Aspö-arkipelagen (Haapa
saari; 1931) och Säkkijärvi skärgård (1924), SILKKILÄ i Fredrikshamns-trakten (1945 a, 
1945 b), därifrån redan W. NYLANDER (1952 b) lämnat sparsamma uppgifter. Från skär
gården i Viborgska viken äro många intressanta växtfynd kända; någon sammanfattande 
redogörelse över växtvärlden här förefinnes dock icke. Tvenne arbeten av TorvARI (1938, 

194?) äro värda beaktande såsom även några arbeten av ERKAl>IO (193?, "1945 a, 1949, 
jfr även 1944); se även THESLEFF (1895). 

Ovan givna resume utvisar, att forskningar föreligga från de flesta av våra 
skärgårdsområden. Tyvärr giver den därtill vid handen en stor brist på samman
fattande redogörelser. Dylika innebure icke oväsentliga förutsättningar för 
jämförande studier. Skärgården erbjuder forskaren så många intressanta 
problem, att till synes så ,>enkla,>, men i själva verket dock så grundläggande 
problem som exempelvis faststätlandet av artantalet samt arternas fördel
ning i de olika områdena, icke alltid blivit beaktade. För mig har detta sist
nämnda framstått som en synnerligen viktig uppgift; varje växtgeografisk 
diskussion bygger ju främst på grundenheterna, de olika arterna, och dessas 
fördelning, såsom PALMGREN uttryckt i satsen (1925, s . 10): 

&Die Arten der Pflanzensystematik im weiteren und engeren Sinn repräsentieren 
ganz natiirlich auch fiir die Pflanzengeographie die äussersten Einheiten ... & (kursiv 
hos Palmgren). 

Den rika litteratur, som belyser vegetation och flora i Sveriges skärgårdsområden, 
har i betydande grad vidgat min syn på de problemställningar, som mött mig i Ström
fors-Pyttis-området. Jag nämner i detta sammanhang speciellt följande arbeten: AHL
NER (1950), ALMQUIST (1929), ARRHENIUS ( 1920), ARWIDSSOX (1938), COLLTh'DER (1909), 
D u RmTZ (1923, 1925 a, 1925 b, 1925 c, 1948, 1950), Du RIETZ-CL"RRY-LL'-"DAHL (1950), 
EKBERG (1946), ENGLU!\"D (1942), FRÖ~IA..'< (1946), HASSELBERG ( 1934), HEssELMAX 
(1904, 1909), HULT (1885), HÅRD AF SEGERSTAD (1924), K. JOH.-L,SSOX ( 189?), Lu~mE
GÅRDH ('1918), BENGT PETTERSSON (1946 a-c), ROYELL (19 15 a-b), SEL.I.~'DER (19 1't, 
1915) och STERNER (1922, 1926, 1933, 1950). 
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Begränsning av uppgifterna i denna st·udie. 

Mina botaniska studier i Strömfors-Pyttis skärgårdsområde hava hittills 
främst inriktats på följande uppgifter: 

1. Ett möjligast noggrant fastställande av fanerogamfloraelementet 
i undersökningsområdet. 

2. I anslutning härtill fastställande av de olika arternas fördelning i 
undersökningsområdet. 

3. Ett försök att finna en förklaring till denna fördelning. 
4. En utredning i stora drag av de vib..1:igaste växtsamhällena. 
5. Fastställarrdet av kryptogarnflorans sammansättning och fördelning. 
Beträffande dessa 5 huvuduppgifter må följande framhållas: 
De två förstnämnda uppgifterna höra intimt samman; de hava utförts 

sida vid sida. Hithörande studier äro ännu inte, såsom s. 8 redan framhållits, 
avslutade i sin helhet. Detta gäller såväl fastställarrdet av florans fanerogama 
element som de olika arternas fördelning. - Om också det exakta artantalet 
icke ännu kan anses fastställt, synas de hittills vunna resultaten dock redan 
nu kunna läggas till grund för en jämförelse med artantalet i andra områden. 

Beträffande huvuduppgiften 3, de sannolika grunderna till fördelningen 
av de olika arterna, upptages denna fråga, såvitt den berör de s.k. lövängs
arterna, till behandling i kap. VII. 

Med utredningen av de olika växtsamhällena har jag varit sysselsatt 
sedan 1946. Detta gäller framförallt lövängsvegetationen (kap. V); studiet 
av havssträndernas och de igenväxande havsvikarnas vegetation är blott i 
sin början. 

studiet av områdets kryptogamflora påbörjades i medlet av 1930-talet, 
men först under senare år har detta studium intensifierats. Ett betydande 
material, främst av lavar, har under årens lopp insamlats. I denna studie 
kommer denna kryptogamflora icke att bliva föremål för en närmare be
handling. 

Vid diskussion (moment 3 ovan) om grunderna för ett antal växtarters 
förekomst och fördelning i undersökningsområdet hava följande centrala 
spörsmål utkristalliserat: 

1. Vilka betingelser för förklaring av arternas fördelningsförhållanden er
biuder skärgården i Strömfors och Pyttis? 

2. Förefinnas i detta skärgårdsområde arter, på grundvalen av vilkas upp
trädande en mer eller mindre säker uppfattning om invandringen kan byggas; 
På vilka omständigheter kan en sådan uppfattning stöda sig? 

3. I vilken grad kan enskilda arters invandring anses giva en fingervisning 
om vegetationens invandring över huvud, inte endast till undersökningsområdet 
utan till Nyland i dess helhet? 

2 
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Besvarandet av de uppställda frågorna förutsätter en preliminär gransk
ning av särskilda omständigheter, som kunna tänkas belysa problemen i fråga : 

I kap. II lämnas i sådant syfte en allmängeografisk översikt av det under
sökt a skärgårdsområdet. Översikten kan förefalla omotiverat lång. Det bör 

dock beaktas, att den icke blott gäller föreliggande studie utan därtill även 
en planerad vidlyftig redogörelse över växtvärlden i undersökningområdet. 

Behandlingen av floran (kap. III) gör ej anspråk på fullständighet. Kom
mande studier torde dock knappast medföra större förskjutningar be
träffande art antalet. En jämförelse mellan artantalet i undersökningsområdet 
och artantalet i Barösund-området synes på grundvalen av mitt material 
vara möjlig. Denna jämförelse gives i kap. IV. 

I kap. V blir lövängsvegetationen i undersökningsområdet föremål för 
ett mera ingående studium. Den i detta kapitel delvis redan upptagna dis
kussionen om lövängsvegetationens och några däri ingående lövängsarters 
fördelning utvecklas vidare i kap. VI. I de sista kapitlen (kap. VII och VIII) 
göres slutligen ett försök att på grundvalen av de resultat, som vunnits i de 
föregående kapitlen, belysa vissa drag i den nyländska k:ustfloran , speciellt 
växternas invandring till detta landskap. 

KAP. II. ALLMÄN ÖVERSIKT AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDET. 

A. Geografiskt läge och begränsning. Skärgårdszoner. 

Undersökningsområdets geografiska läge framgår av karta 1. Det omfat
tar skärgårdsområdet i Strömfors och Pyttis socknar i den östligaste delen 
av landskapet Ny land. Strömfors föres som den östligaste socknen till Nylands 
län; Pyttis hör som den västligaste till Kymmenedalens (f.d . Viborgs) län. 
Länsgränsen sträcker sig från Kymmene älvs västligaste mynningsarm längs 
den s.k. Abborrfjärden och utmed Storsundet söderut i Finska viken mellan 
öarna Långviran och Svartviran. I väster gränsar undersökningsområdet till 
Pernå och i öster till Kymmene (Kymi) socknar1 . 

1 Strömfors hörde före lilla ofreden till Pyttis socken. 1748 anhåller borgmäst aren i 
Degerby stad (från 1752 under namnet Lovisa) Jakob Forsell å stadens vägnar att tden 

lilla delen av Pyttis, som efter sista fredsslutet mellan Sverige och Ryssland blivit övrig 
och behållen, m åtte jämte Elimä, tillförene kapell under Pyttis pastorat, bliva annex 

under Degerby stad* (Ar,r,ARDT 1923, s. 45). I en Kunglig M:ts den 21 januari 1752 dag
tecknad skrivelse underrättas konsistorium i Borgå, att Forselis anhållan blivit godtagen. 
•Svenska Pyttist, som församlingen då kallades, kom att som annex lyda under Lovisa 

moderförsamling ända till 1865. Ett nådigt reskript av den 13 april 1863 förordnade att 
de med Lovisa pastorat förenade församlingarna skulle från den 1 maj 1865 var för sig 
inrättas till skilda kyrkalägenheter av tredje klassen (ALLARDT !.c. , s. 66). Redan dess-



c 
,----- - ! 

~ 

ACTA BOTAXIC:\ FEXXlC\ .'i4 

K arta l . G ndersökningsområdets geografiska läge. 
Karte l. Die geographische Lage des Untersuchungsgebietes. 

19 

Områdets väst- och östgräns sammanialla med Strömfors sockens västgräns resp. 
Pyttis sockens östgräns. Sydgränsen bildas av Finska Yiken. Nordgränsen bildar en 
starkt buktad linje och går genom de smala sund och de bredare fjärdar , som skilja öarna 
från fastlandskusten. :\Tordgränsens n ä rmare förlopp ä r följande : Från sockengränsen 
går den över de små Klobb- och Edisfjärdarna mellan Björnvik och Lappom på fast
landskusten och Reimarslandet ( = Gäddbergsö) i söder till det smala Jumalsundet norr 
om Yahterpää-landet till den vida Abborrfjärden. Gränsen på denna av en östra och en 
västra hälft bestående fjärd har dragits norr om Norsholmen och därifrån iNNE rikt
ning mot Pärtnåra-området på fastl andskusten, så att en intressant arkipelag av några 
tiotal små öar tilldelas undersökningsområdet. Gränsen fortsätter öster om denna arki
pelag mot SE till det smala Kyrksundet, som skiljer l\1ogenpörtö-landet från fastlands
kusten, och längs detta sund i nästan nordlig riktning till den betydande Svartbäck
fjärden. På denna fjärd går gränsen först österut, men svänger vid det s.k. Sannäs mot 
SE och fortsätter genom det smala Spjutsund och vidare över Kroköfjärden norrom 
Steisnäs Kroköarna och Kuussaari över Steisnäsfjärden söder om Hästholmslandet till 
Majasundet vid gränsen till Ky=ene socken. 

Nordgränsen blir för det mesta samtidigt en gräns mellan fastlandskusten och den 

förinnan hade församlingens namn SYenska Pyttis, vilket namn alltfortfarande går igen 
i socknens finska namn Ruotsinpyhtää, ändrats till Strömfors genom en kunglig skrivelse, 
dagtecknad den 17 jan. l 8 17 (ALLARDT l. c., s. 59}. 
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söder därom belägna skärgården. Gränsen har dock icke i alla fall dragits konsekvent , 

ity att några mindre öar i omedelbar närhet till fastlandskusten tillsvidare lämnats utan

för undersökningsområdet. En närmare samhörighet synes nämligen föreligga mellan 

dessa öar och fastlandskusten än mellan desamma och den ö\·riga övärlden, som till 

övervägande del ligger bortom de breda fjärdarna. 

Med den ovan angivna begränsningen kommer undersökningsområdet att 

uppvisa en största bredd om 35 km i W-E riktning och ett största djup om 
ca 30 km i riktningen S-N. Hela arealen belöper sig till ca 560 km2 , av vil

ken dock endast ca 90 km2 eller ca 1/6 representeras av landareaL 
Den skärgård, som i denna studie är föremål för behandling, uppvisar 

några särdrag, som äro av ett visst intresse: 
1. På bifogade karta 2 äro tvenne stora öar (egentligen öland) iögonen

fallande: i Strömfors Reimarslandet och \·ahterpää-landet, som numera 

bilda ett helt (sundet mellan öarna torrlagt vid normalt vattenstånd), och 

Mogenpärtö-landet i Pyttis. Till det förra stora ölandet hör som en organisk 
del den till arealen betydande ön Svartholm, som till följd av den sekulära 

landhöjningen numera med ett vid normalt vattenstånd torrlagt näs är för

bunden med Vahterpää-landet. 
2. Kartan 2 visar vidare en gruppvis anhopning av öarna i skärgårdens 

olika delar. Sådana delarkipelager bilda: 1) öarna Sommarö, Byön och Långö 
söder om Mogenpörtö-landet; 2) det av tre öar bildade Krokö (Svartbäck 
Krokö) samt 3) det av flere större och mindre öar bildade s.k. Steisnäs Krokö. 

Till samma kategori hör även det ensligt belägna Fagerö med det därtill 

anslutna Korsholm; >>arkipelagen>> bildas dock här blott av dessa tvenne öar 

samt några helt obetydliga och låga stenskär. 
Synnerligen intressanta äro några miniatyrarkipelager, som bildas av ett 

större antal till arealen rätt obetydliga små öar. En sådan arkipelag har 

redan ovan s. 19 anförts från den inre skärgården. En liknande miniatyr

arkipelag har i den yttre skärgården bildats norr om den tidigare nämnda 

ögruppen Sommarö-Byön-Långö; arkipelagen sträcker sig ända till 

Mogenpörtö-landets södra strand. 
Mellan dessa större och mindre grupper av öar finnas här och var enstaka 

öar, oftast dock av rätt ringa omfång. I landskapsbilden spela dessa små öar 

ingen större roll. Detta är en av orsakerna till att fjärdarna komma att giva 

skärgården en speciell särprägel av tydligt framträdande vida vattenmassor. 

3 . Öarnas antal i denna skärgård är inte stort, särskilt gäller detta de 

mer betydande öarna. Hela antalet, samtliga små öar och skär medräknade, 

belöper sig blott till ca 180. 
Det ringa antalet öar framstår skarpt vid jämförelse med den angränsande 

Pernå skärgården och Borgå skärgård1 i väster samt de österut belägna Kym-

1 OLAVI GRANö (1953, s. 2) anför 735 öenheter från Borgå skärgård. 
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],·arla 2. Undersökningsområdets närmare begränsning. (Den streckade linjen angiver 
områdets Yäst- och nordgräns. ) 

Kar/e 2. Die Begrenznng des Cntersuchungsgebietes. (- - - Die West- und Nord
grenzen des Gebietes.) 

mene och Veckelaks skärgårdarna. I dessa skärgårdar äro öarna därtill jäm
nare fördelade över området än i Strömfors-Pyttis skärgårdsområde. Någon 
motsvarighet till de tora vid fastlandskusten belägna ölanden i Strömfors
Pyttis skärgård gives icke. De yttersta utposterna mot havet representeras 
av ett större eller mindre antal mer eller mindre kala kobbar1 • Man har skäl 
att observera, att redan LVI:-.""E::-< (1937, s. 7) beaJ..."i:at det relativt ringa anta
let öar i området väster. om Kotka , vilket bl.a. framstod vid en jämförelse 
med den av HÄYRE::-< undersökta skärgården utanför Ekenäs samt den av 
W. BRE:t\TJ\ER studerade skärgården i Barösund (se kartorna hos ULVINE:-< 
Le., s. 7). 

I mitt undersökningsområde äro de flesta öarna anknutna till de stora 
ölanden eller de ovan anförda ögrupperna; påfallande litet är öarnas antal 

1 OLAV! GRANÖ (1953, s. 5} meddelar, att 17 ~o av öenheterna i Borgå skärgård(= 125 
öar) ligger utanför chärenwaldgrenzet. 
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längre ut i Finska viken. Helt naturligt är , att skärgården hos oss som en 
följd av landhöjningen i stort sett tunnas ut mot havsbandet. Det är i an
seende härtill märkligt, att förhållandet i Strömfors-Pyttis skärgård delvis 
är ett annat: skärgården begränsas här utåt a\· en räcka öar, visserligen få 
till antalet, men iögonenfallande genom sin betydande utsträckning. Därtill 
äro dessa öar i allmänhet be\·uxna med ,-acker skog. Detta gäller både Svart
v iran och Långviran, där en vacker gran- resp. tallskog kommit till ut
veckling. Skog finnes ä\·en på Korsholm, men här framförallt en dominerande 

lövskog, ehuru också här barrskog täcker de högsta partierna. På Orrengrund 
är likaså en verklig skog för handen, ehuru inte av samma frodighet som de 
nyssnämnda öarna uppvisa. Det bör beaktas, att i trömfors-Pyttis skär
gård något egentligt >>UtskärslöYskogsbälte>> inte kommit till utveckling, 
såsom fallet är med den sydvästfinska skärgården (PAUIGREX 1943-1944 . 
s. 25) och Stockholms skärgård (Dt: RrETZ 1925 c, s. 354-360). En påtaglig 
likhet med förhållandet i Borgå skärgård (Ou.vr GR.~XÖ 1953, s. o) och i 
vissa delar av det österbottniska skärgårdsområdet (S:\IEDS 1950, s. 110) 
är sålunda i detta hänseende för handen. Endast ett fåtal öar, Söderskär. en 
obetydlig liten klippö 3 km sydväst om Svart,·iran, samt Ormskär mellan 
Långviran och Korsholm sakna skog i egentlig bemärkelse; trädbeståndet 
representeras av buskformer a\· rönn och hägg. En kalzon , sådan skärgården 
utanför Ekenäs upp\·isar , är sålunda knappast för handen i Strömfors-Pyttis 
skärgård. Måhända kunde man dock räkna till en kalzon de just nämnda 
öarna samt de skogklädda yttersta öarnas skoglösa bergiga sydspetsar. 
Anmärkningsvärt är, att innanför den ovan avhandlade räckan av skog
bevuxna öar här och var uppträda räckor aY mindre skoglösa kobbar. 
Detta är fallet isynnerhet i det söder om \'ahterpää-landet 'belägna om
rådet. Här finnas de kala \'inbergshäll, Österhäll och Yästerhäll. Till dessa 

ansluter sig delvis Bisapalln; på denna kobb har dock tidigare en god skog 
varit för handen. För 25-30 år sedan förstörde den av en skogsbrand 
och har icke senare haft möjligheter att konstitueras på nytt. Nu ifråga
varande kalzon finner synbarligen sin förklaring däri, att nyssnämnda land 
äro höga och ur havet brant uppstigande kobbar, varför någon skogsvege

tation icke haft möjlighet att komma till utveckli?g på de sterila granit

hällarna. 
Alltsedan HÄY'REN år 1900 i sin skrift >>Längs-zonerna i Ekenäs skärgård ·; 

som den första uppdelat ett skärgårdsområde i med kustens längdriktning 
mer eller mindre parallellt löpande zoner, har denna zonering beaktats i de 
flesta botaniska arbeten rörande skärgårdsområden ,-id Finlands kust. Häyn!n 
har i flere intressanta skärgårdsundersökningar (1903, 1909, 19'1 3, 1914, 
1917, 1931, 1939-1940, 1948, 1950 a , b) återkommit till de redan 1900, 
s. 234, uppställda 4 längszonerna: 1. •>den yttersta zonen (hafsbandet)•>, 2. 
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>>den yttre zonen (yttre skärgården)•> , 3 . >>den inre zonen (inre. skärgården )•> 
och 4. »den innersta zonen (kusten )>>. 

W. BRE"-rNER (192'1 b, s. 50-53) har för Barösunds skärgård i stort sett 
följt Häyrens indelning, men upptager blott trenne zoner: l. havszonen. 
2. de yttre skären och 3. de inre skären. 

ULVIXEC\ ( 1937, s . G-\:1) tramhåller med rätta att en gränsdragning i 
hans undersökningsområde (skärgården vid Kymmene älvs mellersta myn
ningsarrn) är förenad med svårigheter. Han kommer till det resultatet, att 
här endast tvenne zoner kunna urskiljas: >>der äussere und der innere Schären

hof s.lat.•> Den sistnämnda kan i Mussalo-området, såsom en följd av inverkan 
från Langinjoki (Kymmene älvs mellersta mynningsarm), uppdelas vidare i 
tvenne zoner. Ulvinen kommer sålunda beträffande Mussalo-området att 
röra sig med trenne zoner: l. •>der äussere», 2. >>der innere•> och 3. •>der innerste 
Schärenhof>>. Zon 2 motsvarar HÄVRENs zon •>de inre skären•>; Uh·inens zon 
3 finner närmast en motsvarighet i Häyrens zon 4 >>den innersta zonen eller 
fastlandskusten». För överskådlighetens skull benämner Ulvinen sin zon 2 

>>der ,eigentliche innere Schärenhof (innerer Schärenhof s.str.) •> samt zon 3 
>>Schärenhof der Flussmiindung•>. I Clvinens undersökningsområde äro emel
lertid icke överallt samtliga zoner för handen. Sålunda saknas zon 3 i Häst

holmen-Steisnäs-Krokö-arkipelagen (hos Ulvinen Hevossaari-Koukku
saari); nordstranden av Ayspääfjärden utgör åter ett område, där endast 

zon 1 är för handen . 
På s. 7 i sitt arbete a\· 1937 meddelar ULv-mE:-: trenne kartor, som visa de 

olika längszonernas förlopp i Ekenäs, Barösund och Mussala skärgårdar. En 
jämförande granskning av- dessa kartor ger följande resultat: 

'1. Gränsen mellan den yttre och den inre skärgårdszonen har ett mycket 
jämnare förlopp i Ekenäs och Barösunds skärgård än i Ulvinens område. 

2. Som en följd av den stora örikedomen kommer den inre skärgården 
i Ekenäs och Barösunds skärgårdar att fä ett avsevärt större djup än i Ulvi
nens, där denna zon (»der eigentliche innere Schärenhof•>) representeras av 
ett smalt bälte; zonen kan ju också saknas helt, såsom ovan framgått. 

Då Ulvinens undersökningsområde även omfattar en del av mitt skär
gårdsområde, ansluter jag mig närmast till honom. Karta 3 visar gränserna 
för längszonerna i Strömfors-Pyttis skärgårdsområde. Grunderna för gräns

dragningen äro desamma som hos ULVll·tEN (1937, s. 6--8): 

•Die Grenzen der versch.iedenen Zonen haben sich durch Beobachtung der verschie
denen Grösse der m arinen sowie der binnenländischen Faktoren, d.h. der \·erschiedenen 
Intensität des \\'ellenganges, Salzgehaltes des Wassers, u.dgl., in den \·erschiedeuen Tei
len des Untersuchungsgebietes ergeben. \"or allem ist aber die Aufruerksarnkeit auf die 
\"erbreitungsgrenzen der einzelnen Pflanzenarten gerichtet worden. \ ' iele von diesen 

gelten närnlich sicherlieb als die besten Indikatoren der genannten Faktoren.• 
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Karta 3. Längszonerna i Strömfors-Pyttis skärgård. (Linjen A = den yttre skärgårds
zonens inre gräns, linjen I = den inre skärgårdszonens inre gräns. ) 

Karte 3. Die Längszonen im Schärenbof von Strömfors-Pyttis. (Die Linie A = die innere 
Grenze der äusseren Schärenzone, die Linie I = die in nere Grenze der 

inneren Schärenzone.) 

En gränsdragning blir inte i alla fall odelat lätt, då svårigheter yppa sig 
vid fastställandet av de olika faktorernas relativa inverkan. Då några full
ständiga normer ännu icke fastställts för gränsdragningar av dylikt slag, 
komma dessa att bliva mer eller mindre subjektivt betonade. Detta gäller 
gränslinjernas detaljer; de stora dragen, vilka dessa linjer väl närmast vilja 
återgiva, få helt säkert ett mer eller mindre tillförlitligt uttryck. 

I anslutning till ULVINEN (1937) särskiljer jag sålunda i Strömfors-Pyttis 
skärgårdsområde trenne längszoner: 1. den yttre, och 2. den inre skärgårds
zonen, vartill ännu kommer 3. fastlandszonen. 

Någon havszon, sådan den beskrives hos H.ii.YRE:--1 och W. BRENNER, kan 
inte urskiljas här (se ovan s. 22). Man kunde dock möjligen teoretiskt räkna 
med en sådan havszon, som dock här är så obetydlig i djup, m.a.o. så inklämd 
mot den yttre skärgårdszonen, att den i praktiken sammangått med denna. 
Den yttre zonens inre gräns visar ett lika buktigt förlopp som motsvarande 
gränslinje hos ULVINEN. Det stora flertalet öar hör till denna yttre zon; de 
längsta strandsträckorna höra också hit. 
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Såsom i skärgården väster om Kotka inskränker sig den inre skärgårds
zonen till ett mycket smalt bälte eller rättare sagt till obetydliga arealer. 
Flerstädes saknas den helt och hållet. 

Den främsta orsaken till att denna inre zon kommer att inskränkas till 
den obetydliga areal, såsom här är fallet , har man att söka i den omständig
heten, att den tredje längszonen, fastlandszonen, sträcker sig långt ut i skär
gården. Detta synes åter bero på följande omständigheter: 

l . De stora huvudlanden äro belägna utmed fastlandskusten och oftast 
från denna avskilda endast genom mycket smala sund . Dessa huvudland 
framstå till sina norra partier som delar av fastlandszonen. 

2. Nu ifrågavarande huvudlands norra partier äro sedan länge utsatta 
för ett starkt inflytande från sötvattendrags sida. I fjärdarna norr om huvud
landen mynna betydande älvar: tvenne av Kymmene älvs västligaste myn
ningsarmar, Labby å och Broby å i områdets östra del. Flere faktorer, 
som höra de söta vattnen till , komma sålunda att göra sig gällande långt ut 
i den egentliga skärgården. Här synes föreligga en vacker parallell till för
hållandena i Ulvinens Mussalo-område. 

B. Geologiska förhållanden. Landskapsbilden. 

Strömfors och Pyttis skärgårdar höra till det sterila granitområde, som 
ger sin prägel åt betydande delar av det sydfinska skärgårdsområdet (se 
K. MOBERG 1886, s. 19; 1895, s. 13). Graniten uppträder här för det mesta i 
form av grovkornig rapakivi. Denna granit varierar rätt mycket i färg; 
oftast är den rätt mörk. På sina ställen lyser den dock redan på långt håll 
i brunrött; så är fallet t.ex. med strandklipporna på Vahterpää-landets 
sydkust och på Mogenpörtö-landets sydkust. Några kalkförekomster äro inte 
kända. 

Av de lösa jordartema finnas lera , morän , sand och torv. Lerområdena 
äro främst inskränkta till de mot norr exponerade . huvudlanden, där sväm
lera, som medförts av de norrifrån kommande floderna, avlagrats. Isynner
het vattnet i Kymmene älvs västligaste mynningsgren har transporterat 
betydande mängder lera, som främst avlagrats vid flodmynningen, där bety
dande deltabildningar kommit till utbildning. Betydande mängder lera 
hava emellertid transporterats vidare ut i skärgården, där vattnen på rela
tivt kort tid blivit grundare och ofarbara för större fartyg. HuLTIN (1926 , 
s. 9) anför som ett exempel den s.k. Tyskfjärden (allmogen talar om Tuusk
fjärden) utanför en annan av Kymmene älvs mynningsarmar, den s.k. Stock
fors-grenen, vilken fjärd •>fordom var segelbar även för mer djupgående 
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fartyg, medan den nu genom oupphörligt fortgående uppslamning är så 

grund, att den endast kan befaras a\· smärre»1. De vikar, som äro belägna 

på hm·udlandens norra sida, bli Ya grundare för varje år som går. Som exempel 

kan nämnas Yikarna söder om ~vartbäc.ksfjärden samt de mindre vikar vid 

Tuuskas, där jag under en tidsrymd av ca 25 år kunnat följa med utveck

lingen. En fullt parallell företeelse omnämner redan S.-\ELA"' ( 1858, s. 13) 

från Borgå skärgård. 

Självfallet har det för vegetationens utveckling icke varit utan betydelse 

att de o\·an berörda avlagringarna kommit till stånd. Någon mera fram

trädande geografisk roll spela de icke, ity att de endast stå att finna i de 

stora huvudlandens norra delar; i största delen av området saknas lermarker 

helt och hållet eller upptaga de blott obetydliga arealer. 

Moränen och sanden äro däremot mera framträdande. Tvenne åsbildnin

gar äro för handen. Eliruä-Pyttis-åsen (K. :MoBERG 1 6, s. 58), en utlöpare 

från Salpausselkä, visar sig i typisk och vacker form på den s.k. Malmen 

mellan Tuuskas och Hinkaböle på l\Iogenpörtö-landet och fortsätter ut i 

havet, där den bl.a. i den karakteristiska långsträckta smala holmen Sand

öuren höjer sig över vattnet. Den långt ute till ha\·s liggande utskärsholmen 

Långviran \·isar en tydlig åskaraktär och bör synbarligen sättas i samband 

med nämnda åsbildning. Elimä-Pyttis-åsen är för det mesta täckt a\- sand 

och grus; på den ovannämnda :\Ialmen framträder emellertid på sina ställen 

dess kärna i form av betydande rullstensformationer. 

Den andra åsen sträcker sig i Pyttis sockens östra del från Lökören på 

fastlandskusten över Hästholmen till Steisnäs Krokö och Fagerö, där den 

framträder mycket tydligt, samt vidare ut mot Korsholm (Ristisaari), där 

den visar sig i öns norra del (jfr K. }lOBERG 1 "95, s. 24). 
Krossgrus, mera sällan sand, täcker för önigt största delen av den areal, 

som icke upptages av rapakivibergvidderna. 
Torven som lös jordart spelar icke någon nämnvärd roll. \"isserligen fin

nes på huvudöarna ett antal mossar, men den yta de intaga är procentuellt 

helt obetydlig. I fastlandszonen, främst då i de norra och nordöstra delarna 

av Pyttis socken, spelar torvtäcket däremot en vida större roll. Här utbreder 

sig bl.a. den vidsträckta torvmarken Aggmossen (~Iunasuo); se t.ex. K. Mo

BERG 1886, s. 74-76, 6; H ULTI"' 1926, s. 9. 
HYYPPÄ (1937) har utfört postglaciala strandlinjemätningar samt under

sökt torvmarkernas stratigrafi i Broby (Siltakylä) och Vesterby i Pyttis 

fastlandszon. Ur redogörelsen (!.c. , s. 77-91) framgår, att den högsta Litorina-

1 K . l\IOBERG (1886, s. 14) anför: + ... ja Tysk:fjärdillä Kymijoen suulla \·oi\·at suuret 

\·eneet kulkea ainoastaan itse \"irran uomaa pitkin, vaikka seudulla kerrotaan että noin 

60 tai 70 vuotta sitten voitiin kulkea mihin suuntaan tahansa•. 
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gränsen (•>L I •>) här kan lokaliseras till höjder om 2G-21 m; även tvenne 
andra strandlinj er från tiden för Litarirrahavets regression hava påvisats 

(•>L III•> = 20-21 m; •>L n·,,= 17 m; se diagrammet Appendix II). Genom 
de norra delarna a\· Strömfors-Pyttis skärgård har Hyyppä (l.c. , Appendix I ) 
dragit isobasen L I 2S m. Då därtill ännu beaktas, att det högsta berget 

i området ifråga är blott 36m (se s. 29) medan flertalet högre berg nå blott ca 
20 m, framstår det tydligt att Strömfors-Pyttis skärgårdsområde relativt sent 
stigit ur havet. Den karta (n:o 3) över landfördelningen i östra Nyland i 

början av Litorina-tiden , som CEDERCRE'l"TZ (1931, s. S7) publicerat (vilken 
karta dock icke till alla delar n:era gäller), visar samma förhållande. Ifråga
Yarande karta giver likaså en god bild a\· skärgårdens karaktär under nu 
ifrågavarande Litorinaperiod. 

Utan att ingå på landhöj n ingens fysikaliska förlopp (se t.ex. S.-n·R.uro 
1939 a och b) kan följande nämnas: 

\"id Finlands kuster är landhöj n ingen, som känt , störst i Österbotten, 
,·arifrån den a\·tager mot söder längs Bottniska ,-iken samt vidare längs 

Finska viken österut. Enligt tillgängliga uppgifter hos bl.a. SAUR.A:>ro (1928, 
s. 147) och REXQ\"IST (1936, s. 104) belöper sig landhöjningen i Strömfors
Pyttis skärgård till ca 20-2S cm/100 år. Om också denna sekulära land

höjning icke försiggått helt likartad under årtusendenas lopp (cfr SAUR.AMO 
1939 a och b), torde man dock kunna utgå från dessa talvärden vid beräk

nandet av tiden för de första landarealernas uppstigande ur havet. 
Mot bakgrunden av vad 0\·an nämnts om bergarternas och de lösa jord

arternas uppträdande kan det vara skäl att i korthet redogöra för landskaps
bilden i Strömfors-Pyttis skärgårdsom råde. Till det, som s. 20-22 redan 
framhållits beträffande öarnas antal, storlek och gruppering, må följande 
tilläggas: 

När man från haYet närmar sig den mera sammanhängande skärgården , 
frapperas man i allmänbet aY de redan på långt håll synliga kala, relativt 
låga strandklipporna samt den grönska i olika färgtoner, som vidtager strax 
bortom dessa klippor. ~Ied avseende å denna grönska förete områdets västra 
delar en rätt ljus valör, medan i de östra delarna en mörkare färgton gör sig 
gällande . Denna färgskillnad sammanhänger med skogsvegetationens väx
lande artsammansättning i skärgårdens olika delar. Barrskog dominerar i 

hela detta skärgårdsområde, men i dess västra delar sätt er ett mer eller mindre 
starkt inslag av lövträd en speciell prägel på skogens a llmänna utseende; 
därav den ljusare gröna färgtonen. Rätt sällan är det fråga om verkliga löv
skogar; mestadels uppträda lövträden blott i mindre grupper i den av tall 

och gran för övrigt dominerade terrängen . En tydlig gräns mellan dessa av 
olika färger präglade skogar kan iakttagas på Mogenpörtö vid öns mellersta 
i11snörda parti vid Tunskas by. Yid denna nästan knivskarpa gränslinje för-
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bytes den mer eller mindre lummigt ljusgröna färgton, som ger prägel åt 
betydande delar av Strömfors skärgård samt Mogenpärtö-landets västra del, 
i en mörkare grön, som sedan sträcker sig österut genom den återstående 
delen av skärgårdsområdet. Denna vid Tunskas by iakttagna gräns sträcker 

sig vidare ut i havet, ehuru den där inte framträder lika tydligt. 
Den ovan beaktade anmärkningsvärda vegetationsgränsen är till en bety

dande del betingad av edafiska förhållanden. Det bör beaktas, att man på 
Mogenpörtö, strax öster om Tuuskas, möter den o...-an (s. 26) nämnda Elimä
Pyttis-åsens utposter; terrängen domineras här i öns östra del av sterila 

krossstensgrus- och mosandmarker. I motsats härtill uppvisar skärgården 
österut förutom grus- och sandgrund en dominerande rapakiviberggrund , som 
emellertid inte i samma grad är uppspjäll..-t som Yäster om nämnda gräns
linje. 

Nu ifrågavarande gränslinje visar sig också som en gränslinje för markytans 
olika topografiska utformningar. Områdets västra del (hela Strömfors skär
gård samt Tunskas-delen av Mogenpörtö-landet) bär karaktär av en mycket 
>>sargad >> markyta. Den överallt dominerande berggrunden visar en långt 
gången förklyftning; djupa rämnor och branta stup giva ofta karaktär åt 

landskapsbilden. Mångenstädes synes det egentliga berget icke mera; i dess 
ställe uppträder ett otal större och mindre block, som göra terrängen mycket 
svårforcerbar. Såsom ett exempel på ett dylikt >>blockhav>> kan nämnas om
rådet norr och nordväst om Backmans Grannasäng i Tunskas by. I detta 

område göra sig främst de stora blocken gällande; förklyftningen synes ägt 
rum under relativt sen tid. Längre västerut på Mogenpärtö-landet (mel
lan Tunskas och Labböle) ser man resultatet av en betydligt äldre förklyft
ning i form av betydande arealer med avsevärt mindre block (diameter ca 

1 m) ; dessa block, som oftast ligga dolda av tjocka väggmossmattor, göra ter
rängen mången gång mycket besvärlig. Den blir ofta ännu mera ojämn genom 
mer eller mindre rikligt insprängda flyttblock av relativt stort format. Flytt
blocken framstå i landskapsbilden skarpast på stränderna, men även inne i 

land äro de inga sällsyntheter. 
Som en sammanfattande karakteristik av de allmänna naturförhållan

dena i områdets västra delar kan sålunda fastslås, att terrängen är mycket 
omväxlande. Därtill är markfuktigheten rätt betydande. Dessa tvenne om
ständigheter förklara delvis den högre grad av frodighet, som här gör sig 
gällande. Granskogarna täcka rätt betydande arealer, men lövträdens andel 

i dem är rätt framträdande. 
Öster om den fastställda gränslinjen genom Tuuskas utbreda sig, såsom 

ovan redan framgått , främst grus- och sandmomarker; de här uppträdande 
bergpartierna uppvisa inte en så långt gången förklyftning som längre väster
ut; fastmer möter man mer sammanhängande bergpartier, om ock med 
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rätt branta stup här och var. I denna >>lugnb> utvecklade topografi saknas 
självfallet icke på sina ställen >>störande>> element i form av större eller mindre 
flyttblock; sådana äro dock endast på stränderna mera framträdande. Mark
fuktigheten är över huvud rätt låg, vilket i förening med jordgrunden icke 
giver granen samma möjligheter som längre västerut. Tallen har därför 
kommit att bliva det viktigaste skogbildande trädslaget i denna östra del. 
Den torftighet, som i allmänhet här kännetecknar växttäcket, måste givetvis 
till en betydande del ställas mot bakgrunden av de nyss anförda allmänna 
naturförhållandena. 

Till denna allmänna översikt kan ännu tilläggas följande: 
Såsom fallet är med öarna över huvud i det östnyländska skärgårdsom

rådet, äro också de stora ölanden här relativt låga. En tydlig avflackning mot 
norr och nordost gör sig gällande. De högsta bergen finner man i allmänhet 
i områdets sydvästliga delar: i Vahterpää-området i Strömfors samt i den syd
västligaste delen av Mogenpörtö-landet. 

Det som ovan nämnts om de allmänna naturförhållandena hänför sig när
mast till de vid fastlandskusten belägna ölanden. I stort sett, med reservation 
för ön Korsholm (se nedan), gäller det sagda också den söder om dessa öland 
belägna övärlden. Då öarna här över huvud äro rätt små till arealen och då 
vidsträckta fjärdar åtskilja de olika öarna och ögrupperna, framträder den 
på s. 28 berörda gränslinjen ej fullt tydligt. Floran utarmas dock i betydlig 
grad öster om densamma, där också öarnas topografi och markbeskaffenhet 
ansluter sig till skärgårdsområdets östra del. 

Utskärsön Korsholm utgör ett undantag från den allmänna regeln. Be
träffande topografi och markbeskaffenhet ansluter sig ön fullständigt till 
områdets östra del, som den geografiskt tillhör, medan dess växttäcke helt 
ansluter sig till det i områdets västra del rådande. 

I varje skärgårdsområde spela strandpartierna i geografisk bemärkelse 
en synnerligen stor roll. Begreppet strand, som i denna studie icke blir 
föremål för en mera ingående diskussion, uppfattas här i den begränsning, 
som redan WARMING (1906, s. 5) givit detta begrepp och som senare kom
mit till uttryck hos olika forskare {LErviSKÄ 1908, W. BREN'NER 1916. 
ULVL'mN 1937). 

En närmare precisering av strandens övre och undre gränser, vilka hos 
olika forskare funnit en något växlande fL'<ering, är icke här av nöden. 

Med beaktande av det geologiska material, varav stränderna byggts upp, 
särskiljer WARMING (1906, s. 4-5) följande strandtyper: klipp-, block-, 
grus-, sand- och lerstränder. LEIVISKÄ (1908, s. 128) och ULVINEN (1937, s. 20) 
operera härtill med begreppet >>Wiesenufer» samt EKLuN'D (1924, s. 169) med 
begreppet >>gräsiga stränder»; harmonin med de övriga, på strandens geologi 
grundade begreppen har med dessa på vä:A.'tiäcket baserade beteckningar 
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blivit störd; se ENGLUN'D 1942, s. 56. Dylika inkonsekvenser borde därför 
undvikas, vilken omständighet ALvAR PALMGREX påpekat i ett ännu icke 
publicerat arbete. ULVINEN (1937, s. 20) behandlar grusstränderna i sam
band med blockstränderna. Det synes dock som om dessa strandtyper skulle 
hava rätt liten gemenskap. Om grusstränderna skola förenas med någon 
annan strandtyp, skulle väl sandstränderna närmast ligga till hands. Någon 
sammanslagning synes dock icke önskvärd redan på den grund, att dessa 
tvenne strandtyper uppvisa ett i väsentliga delar olika växttäcke. 

Utan noggranna mätningar i naturen kan man icke bilda sig någon exakt 
föreställning om de olika strandtypernas procentuella andel i strandlinjens 

hela längd. För övrigt är det inte alltid lätt att åtskilja dessa typer, då de 
enskilda strandpartierna rätt ofta uppvisa karaktärer utmärkande för flere 
olika typer. De värden , till vilka L\"1:--~x (1937, s. 21) genom noggranna 

mätningar kommit, synas i stort sett hava sin motsvarighet också för Ström
fors-Pyttis skärgård. Också här dominera i den yttre skärgården block
stränderna; härtill upptaga klippstränderna och sandstränderna betydande 
arealer. Lerstränderna äro däremot mycket litet framträdande. I den inre 
skärgården åter dominera de sistnämnda; klipp-, block- och sandstränderna 
spela här ingen större roll. Jfr även 0LAVI GRA::-<Ö (1953, s. 4). 

C. Klimat. 

För denna studie hava icke några mätningar utförts över de klimatologiska 
förhållandena. Ej heller upptager litteraturen några uppgifter därom. I hela 
kustområdet mellan Helsingfors och Kotka finnes inte någon meteorologisk 
statiop (se t.ex. LuNELUND 1942 a, s. 7, Abb. 1); från Söderskär i den yttre 
skärgården sydost om Helsingfors finnas dock mätningsresultat publicerade. 
Man är närmast hänvisad till meteorologiska normalvärden , baserade på 
regelbundna observationer under en lång följd av år, från Rankö (Rankki), 
Kotka, Someri och Hogland. På grundvalen av dessa är det möjligt att bilda 
sig en rätt tillfredsställande uppfattning om hithörande förhållanden också 

beträffande Strömfors-Pyttis skärgårdsområde. 
Tab. I visar temperaturförhållandena på Rankö, i Kotka, på Someri och 

på Hogland; i tabellen har införts medeltemperaturen för årets alla månader 
under tidsperioden 1901-1930. För jämförelsens skull hava därtill mot
svarande värden för Uttis införts. Dessa normalvärden äro för Uttis, Kotka , 
Rankö och Someri erhållna ur Meteorologiska Centralanstaltens publikation 
,>Månadsöversikt av väderleken i Finland,>, septemberhäftet 1946. Värdena 

för Hogland, som icke upptagas i denna månadsöv~rsikt , äro enligt ULVIN'EK 
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(1937 , s . 10), som bygger sina uppgifter på meddelanden från ::\1eteorologiska 

Centralanstalten. 

Ta b. J. Temperaturens medelvärden 1901 - 1930. 

Ta b. I. Mittlere Temperaturwerte 1901 - 1930. 

l YII lnii 
1 

IX l x XI XII 1 Års 
l 

I II III n· y Yl 
l 

l 
rttis ... - 8 .0 - ; .s - 4.0 2.! 8.3 1:l .S 16.6 14.1 9.1 3.8 - 1.6 -6. ! 3 .4 

Kotka - 6.5 -/ .0 -3 .5 l. s 8.0 13.2 1/ .J 15. 1 10.6 5.0 0.2 -~. 3 ~.l 

l Rankö -6 .1 -6 .9 -3 .; 1.0 6 .8 11.8 16.6 15.2 11.0 5.6 0.7 -3 .5 ft.o 

Someri - 6.1 -6 .6 - 3. 4 1.2 6.3 12.2 17.0 16 .1 11.8 6.1 1.6 - 2.7 ~ .5 

Hagland -5 .3 - 6 .2 -3 .4 1 ·> 6.9 l 1.9 16. 4 15 .6 11.7 6.2 1.8 -~. 3 .. , 
Ur tabellen ovan kunna flere anmärkningsYärda data utläsas. Följande 

äro av ett speciellt intresse: 
1. Normalvärdena för Uttis och Kotka uppvisa betydande olikheter. 

Annat vore knappast heller att vänta , då Uttis ligger i ett typiskt inlands

område och Kotka åter vid kusten. 
2. Jämförelsen mellan Kotka och Hagland visar, att våren och försom

maren (april-juli) äro något kallare på Hogland , medan sensommaren, bösten 
och vintern (augusti-mars) där äro betydligt varmare. Haglands temperatur
förbållanden visa sig sålunda hava en betydligt mera maritim prägel än 
temperaturförhållandena i Kotka. Också Rankö och Someri visa samma högre 
grad av maritimt klimat. På några mindre avvikelser när bilda dessa tvenne 
öar etappstationer i klimatets förändring mot ett allt maritimare vid en för
flyttning från Kotka till Hogland. 

Strömfors-Pyttis skärgård har ett betydande djup på ca 30 km. Också här 
göra sig helt visst olikheter i temperaturförhållandena gällande. Man har här 
såsom annorstädes (HÄYRE!'< 1914, s. 11; \V. BREN'N"ER 1921 b , s. 19-26; jfr 
också PANKAKOSKI 1935, s. 161- 164) att räkna med en betydande förskjut
ning av klimatet mot en allt mera maritim prägel vid förflyttning från de 
stora ölanden ut mot de ensligt belägna utöarna. De bär uppträdande stora 
fjärdarna komma synbarligen att i bög grad verka utjämnande på tempera
turförhållandena . 

Också vattentemperaturen är helt visst olika j olika delar av området. 
Några mätningar föreligga dock icke. 

Av övriga klimatologiska data må följande omnämnas: 
Arsnederbörden belöper sig i Kotka till 587 mm och på Hagland till 600 

mm. Snötäcket mäter j Kotka 52 cm men på Hagland blott 40 cm . 
Vindförhållandena äro bär såsom över huvud i skärgården av stor bety

delse vid konstjtuerandet av klimatet; olikriktade vindar hava gott spelrum 
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över de vida fjärdarna. Såsom vid Finska vikens kust över huvud äro SW
vindarna också här de dominerande. De största arealerna i området äro ut
satta för dessa från havet blåsande vindar. ULVI)<EX (1937, s. 9) belyser de 
olika vindarnas procentuella fördelning i Kotka med följande medelvärden 
för tioårsperioden 1911-1920: 

N NE E SE S S\V W J\TW vindstilla 

16.4 9.6 10.5 10.8 10.7 2l. 2 12.9 4 .5 3.4 

D. Hydrografi. 

ULVINENs (1937 , s. 15-17) undersökningar över havsvattnet i skär
gården väster om Kotka göra det möjligt att rekonstruera motsvarande för
hållanden i Strömfors-Pyttis skärgård, som delvis sammanfaller med det 
av Ulvinen undersökta området 

Vattnets salthalt varierar sålunda betydligt. Den yttre skärgården hör 
till saltvattenområdet, för vilket Ulvinen anför salthaltmedelvärdet 3 .35 
0

/ 00 (med maximum 5.sz 0 / 00 från det öppna havet utanför Rankö). Liksom i 
Mussalo-området gör sig också här det söta vatten, som floderna hämta med 
sig, gällande i den yttre skärgården. Som en följd av de växlande vindarna 
kommer ytvattnets salthalt att växla betydligt. Vid rådande nordliga vindar 
föres det mer eller mindre söta vattnet från de inre fjärdarna långt ut i den 
yttre skärgården; sydliga vindar åter föra det salta ytvattnet till den inre 
skärgården. 

Den relativt låga salthalten i den inre skärgårdens vatten sammanhänger 
självfallet med det rikliga tillflödet av sött vatten genom floderna. Därtill 
är att beakta, att de inre skärgårdsfjärdarna blott genom relativt smala 
sund stå i förbindelse med de saltare yttre vattnen. Vattnet i den innersta 
delen av dessa sålunda delvis >>tillbommade>> inre fjärdar blir, liksom i Mussalo
området (ULVINEN Le. , s. 16). praktiskt taget sött; detta gäller speciellt 
själva flodmynningsområdet. 

Strömfors-Pyttis skär~ård liknar också i det fallet Mussalo skärgård , 
att också här tvenne betydande vattenströmningar göra sig gällande. De i de 
inre fjärdarna utmynnande flodgrenarna av Kymmene älv åstadkomma en 
flodströmning, som är iakttagbar också i den yttre skärgården. Här gör sig 
dock främst gällande en helt annan vattenströmning: havsströmmarna. Helt 
visst hava dessa tvenne olikartade strömningar i betydande grad satt sin 
prägel på växttäcket. Nedan s. 175 upptagas dessa strömförhållanden och 
det inflytande de utöva på växttäckets utformning till närmare diskussion. 
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Isförhållandena i Finska viken hava varit föremål för ingående studier av 
]URVA (1937 a, 1937 b) . Då det insamlade materialets detaljer icke ännu 
publicerats, har det inte varit möjligt att upptaga isförhållandena till en ut
förligare diskussion, huru önskvärd en sådan i detta sammanhang än synts 
vara. Det synes uppenbart, att också isförhållandena på ett avgörande sätt 
medverkat vid konstituerandet av växttäcket i skärgårdsområdena. Om man 
också enligt min mening i någon mån har överdrivit möjligheterna för diaspo
rer att över isen sprida sig till mer eller mindre avlägset belägna områden, 
kvarstår dock det faktum, att en sådan spridningsväg stått och alltfort
farande står växterna tillbuds. Olika isförhållanden erbjuda växterna i 
sådant hänseende självfallet olika goda möjligheter. 

Såsom en exponent för dessa olika isförhållanden kan istäcket som sådant 
(tjocklek och varaktighet) uppfattas. Om hithörande förhållanden lämnar 
]URVA (1937 b, s. 27) överskådliga och övertygande uppgifter i ett stort antal 
diagram. Uppgifter av ovan berört slag äro desto mera värdefulla som i dia
grammen förhållandena vid Boistö, Orrengrund och Fagerö (Kaunissaari), 
vilka orter höra till skärgården i Strömfors-Pyttis, direkte kunna jämföras 
med förhållandena på ett betydande antal orter i den sydfinländska skär
gården från Russarö i väster till Seivästö i öster; jämförelsematerial står där
till till buds även från utöarna i Finska viken. Liknande diagram äro även 
utritade för Bottniska viken med Kvarken, Bottenhavet och Skärgårdsha
vet, Ålands hav och norra Östersjön. De i diagrammen angivna värdena för 
isens tjocklek motsvara förhållandena under nonnala vintrar (•>d.h. einem 
W in ter, der von mittlerer Länge und entsprechend von •nnittleren> Käl te 
ist.>: ]URVA 1937 a, s. 97). Då isförhållandena variera i hög grad på de olika 
stationerna under olika år kunna några mera långt gående slutsatser an
gående isförhållandenas inverkan på växttäckets utformning icke utläsas ur 
dessa diagram. För problemets lösning synas grundliga specialstudier vara 
av nöden. 

E. Vegetationens huvuddrag. 

Ehuru vegetationen i undersökningsområdet i denna studie endast delvis 
blivit föremål för en mer ingående granskning, må dock följande översikt 
givas. 

Såsom helhet betraktad uppvisar vegetationen icke några större avvikel
ser från förhållandena vid den sydfinska kusten i allmänhet. I varje händelse 
ansluter sig växttäcket rätt nära till det växttäcke, som är för handen i om
givande områden. Vid en jämförelse med det mer avlägsna västra Nyland 

3 
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kan en anmärkningsvärd avvikelse annoteras. Den ljusa grönska, som mån
genstädes västerut sätter sin prägel på landskapet och som är en följd av 
lövträdens mer eller mindre framträdande andel i vegetationen, har i Ström
fors-Pyttis-området, såsom i östra Nyland över huvud, förbytts i en betyd
ligt mörkare grön färgton, förorsakad av barrträdens dominerande ställ
ning, en färgton, som yttermera företer en tydlig förskjutning mot allt 
mörkare ju längre österut man färdas. Denna successiva förändring i det 
nyländska landskapets färgton österut återspeglar tydligt en mot öster allt 
mer tilltagande torftighet i vä.-..;:ttäcket över huvud. 

Barrskogen, som t äcker de största arealerna, uppträder i olika gestalt. I områdets 
västra delar är granen förhärskande, medan tallen är dominerande i de östra delarna. 
På vartdera hållet gives det avvikelser från denna allmänna regel. 

G r a n s k o g e n är för det mesta a\· _"\Jyrtillus-typ enl. CAJ A:-."DERs terminologi ( 1916, 
s. ~53). I de täta skogarna täckes marken av tjocka mossmattor, där framför andra mos
sor Hylocomium proliferum är framträdande. Lokalt spelar också Ptilimn crista eastrensis 
en stor roll. Artantalet är över huvud mycket ringa; på stora arealer består marktäcket 
enbart av enstaka blåbärsris i den enhetliga mossmattan. På grund av markens ojämna 
topografi kommer växttäcket att växla rätt mycket. Synnerligen karakteristiskt i om
råden med stora stenblock är, att den högre vegetationen krupit upp på dessa block, 
medan den egentliga markytan uppvisar nästan ett rent mosstäcke. Detta karakteristiska 
drag i vegetationen, som återkommer också i andra typer av de friska hedskogarna, 
kommer s. 128-130 att bliva föremål för en förberedande diskussion. 

Mångenstädes påträffas i dessa granskogar lövträd, främst björk och asp, mera säl
lan sälg. Lövträden spela dock sällan någon mera betydande roll. Här och där uppträda 
dock frodigare granskogar av Oxalis-illyrtillus-typ, ehuru blott på små arealer. Förutom 
björk och asp föreko=a även rönn och hägg samt stundom enstaka lindar samt, ehuru 
mycket sparsamt, lönn. Också markväxttäcket uppvisar en högre grad av frodighet i 
det att flere s.k. lundväxter visa sig. Så är fallet med Anemone hepatica, som nästan enbart 
står att finna i barrskogar av denna typ, Gali1m1 triflormn, Stellaria longifolia samt många 
andra. Dessa Oxalis-Myrtillus-skogar synas mångenstädes ersätta de icke förhanden
varande lundarna. 

Till denna sistnämnda typ ansluta sig flerstädes i skärgårdsområdet rätt karakteristiska 
granskogar med synnerligen framträdande växttäcke av ormbunkar. En försumpning är 
här alldeles i sin början; vitmossor får man förgäves söka efter. I dessa skogar, där fram
om andra arter Dryopteris austriaca gör sig gällande, men där också flerstädes vackra 
bestånd av Struthiopteris filicastrum möta exl.-urrenten, är artantalet redan betydande, 
åtskilligt högre än i de två ovan anförda typerna. 

Granskogen visar sig vackrast i den innersta skärgården, men också rätt långt ut i 
havet kan man p å ställen, där granskog haft möjligheter att ko=a till utveckling, finna 
samtliga tre ovan nämnda typer representerade. Den ormbunksrika granskogen uppträder 
kanske i sin vackraste form just i denna yttre skärgård. 

På grund av den växlande topografin ko=er granskogen i Strömiors-Pyttis skär
gårdsområde ingenstädes att t äcka större 6a=anhängande arealer. Detta är däremot 
fallet med t a Il s k o g e n, som på de rätt vidsträckta åspartierna i skärgårdsområdets 
östra delar haft möjlighet att utveckla sig jämnt över större områden. 

Tallskog av Calluna-typ påträffas isynnerhet på :Uogenpörtö-landet, där betydande 
delar av den s.k. Malmen mellan Tunskas och Hinkaböle täckas av tallskog av denna typ 
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Också mellan Hinkaböle och Mogenpört är denna typ förhärskande på vidsträckta 

arealer. Samma är fallet med Fagerö. Skogar av Vaccinium-typ äro rikligt för handen 
också på Mogenpörtö-landet samt på Fagerö, men täcka ej lika vidsträckta arealer som 
Ca/luna-typens skogar. Såsom fallet också är i andra delar av södra och mellersta Fin

land äro dessa tallhedar mycket fattiga på arter. I landskapsbilden spela de dock en syn
nerligen betydande roll och giva vidsträckta områden karaktär. 

Då tallskogen uppträder på berg, såsom fallet är isynnerhet i de västra delarna av nu 

ifrågavarande skärgårdsområde, får den en helt annan prägel. Glest stående, ofta rätt 
lågvuxna tallar med vridna, krokiga stammar giva skogen här en särprägel, som åter
kommer överallt i Finlands skärgårdsområden (=»Der Spergula-Typus'> hos PALMGREN 
1922 b, s. 42). Ju längre ut i skärgå rden man kommer, desto mera fantastiska former 
visa de enskilda tallarna. De glesa skogarna på de yttre skärens berggrund avvika helt 
från de lugna tallskogar man p åträffar inomskärs. 

Om också lövträden uppträda i relativt stor mängd äro dock egentliga lövskogar säll
synta. Detta gäller speciellt de östra delarna av området. Man finner här blott en eller 
annan dunge av asp eller björk och då ofta med ett något frodigare markväxttäcke med 
framträdande Convallaria mafalis, Ma fanthemum bifolium, Rubus saxatilis o.a. arter. I 
det västra området påträffas däremot här och var mera betydande lundar med en rätt 
intressant flora av mera fordrande arter. Dylika lundar finnas i Strömfors på Vahterpää
Reimars-landen samt p å Byskär i den yttersta skärgården. I Pyttis äro lundarna mycket 

sparsa=a. Större sammanhängande sådana påträffas egentligen blott på Korsholm, 
där dessutom också en vacker örtäng kommit till utveckling. Smärre lundar av relativt 

obetydligt omfång ser man också på Mogenpörtö-landet i dess västra delar. Då dessa lundar 
och därtill anslutande örtängar upptagas till en noggrannare diskussion i kap. V, berö

ras de icke i detta sammanhang utförligare. Här må blott erinras om, att lundvegetationen 
mången gång är inskränkt till de mer eller mindre smala strandlundar med förhärskande 
klibbal, vilka såsom en mer eller mindre obruten bård kanta ölaoden och öarna. 

Den ovan relaterade olikheten i lövskogsmarkernas fördelning finner delvis sin för
klaring i de tidigare s. 28 påpekade topografiska olikheterna mellan områdets östra och 
västra delar. Här återspeglas helt visst den av CEDERCREUTZ (1931, s. 14) för hela östra 
Nyland uttalade satsen: tDiese offenbare Armut an artenreichen Laubwiesen wird sicher 
zum grossen Teil von der Topographie bedingh, vilket redan LINKOLA (1922, s. 2-6) för 
Orimattila sockens vidkommande påpekat. 

Torvmarkerna, som i det angränsande fastlandsområdet, speciellt i norra Pyttisr 
intaga betydande arealer, spela i skärgårdsområdet blott en underordnad roll. På de stora 
huvudlanden träffar man visserligen flerstädes torvmarker, främst i sänkor mellan bergen 

i den västra delen, men ingenstädes intaga de några större sa=anhängande arealer. 
Här och var påträffas de också i miniatyrformat på de längre ut till havs belägna öarna. 
Dessa skärgårdstorvmarker äro relativt torra; endast laggpartierna uppvisa samman
hängande smala mossar. Torvmarkernas yta täckes överallt av rismyrar med Ledum 
palustre, Vaccinium uliginosum och V. myrtillus som dominerande element; lokalt kan Cha
maedaplme calyculata spela en framträdande roll, såsom fallet är på Sandviksmossen på 
Vahterpää-landet i Strömfors (FAGERSTRÖ~1 1950 a, s. 42). I samband med granskogarna 
påträffas här och var grankärr, som dock ingenstädes intaga större arealer. Också gung
flyna äro synnerligen sparsamma. Gungflyartade samhällen, som påträffas isynnerhet 
vid källorna, äro blott sällan mera framträdande, såsom vid sydstranden av Hamnfladan 

i Strömfors skärgård (FAGERSTRÖ~1 1950 a, s. 37). 
Stränderna, som uppträda i olika gestalt (se s . 29-30) och som tillsammans bilda 

mycket långa, ehuru för det mesta smala bräm, uppvisa en rik och mångformig vegeta-
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tion, som varierar i mycket hög grad allteftersom strandens geologiska byggnad 
växlar. 

Vattenvegetationen har lika litet som strandvegetationett hittills varit föremål för in
gående studier. Beträffande vegetationen i havet hänvisas till ULVD.'"EXs arbete av 1937. 
- Större vattensamlingar med sött vatten äro synnerligen sparsamma. På Fagerö finnes 
områdets enda träsk, Kangaslampi. Därtill kommer Hamnfladan i Strömfors, som tack 
vare landhöjningen håller på att förlora förbindelsen med h ave t, och de norr om Hamn
fladan belägna Fladorna, som äro delar av en norrifrån inskjutande havsvik mellan Vah
terpää-landet och Svartholmen. Här och där påträffas därtill mindre avsnörda tbottnan, 
som endast vid högsta vattenstånd genom obetydliga grunda och smala sund stå i för
bindelse med h avet. slutligen finnas alldeles obetydliga sötvattensamlingar i hällkaren på de 
yttre skären. Också de söta vattnens vegetation har hittills beaktats blott i förbigående. 
Dessa sötvattensamlingar erbjuda ett stort intresse och inbjuda till specialstudier. Detta 
gäller främst de avsnörda vikbottnarna samt speciellt Hamnfladan och de till denna 
anslutna övriga Fladorna, som inom en icke alltför avlägsen tid ko=a att representera 
verkliga sjöar, om blott utvecklingen fortgår i samma riktning som bittills varit fallet. 

Bergen giva karaktär å t hela området. Ovan s. 35omnämndes redan de karakteristiska 
tallskogar av Spergula-typ, som kommit till utveckling överallt på skärgårdens berg. 
Mångenstädes sakna bergen trädskikt; bergytorna äro bär dels helt vegetationslösa, dels 
hava på dem utvecklats intressanta kryptogamsambällen. Speciellt de rikligt förekom
mande mer eller mindre brant stupande bergväggarna uppvisa en rik och mångformig 
moss- och lavvegetation. Också på de •kala• klipporna i den yttre skärgården förefinnes 
en egenartad vegetation med en alldeles specifik lad1ora. 

Växttäcket har också i Strömfors-Pyttis skärgårdsområde rönt inflytande av kul
turen. Detta inflytande synes emellertid vara rätt ringa, närmast som en följd av den 
glesa bosättningen. Ruderatväxterna påträffas huvudsakligen i anslutning till denna. 
Därtill uppträda tillfälliga element numera också i de rätt starkt avverkade skogarna. 
Den yttre skärgårdens öar, som ännu under förkrigsåren mångenstädes hyste ett mer 
eller mindre jungfruligt vä..xttäcke, hava under de senaste krigsåren på ett ofta brutalt 
sätt kommit i kontakt med kulturen, som lämnat spår i vegetation och flora. Det natur
liga växttäcket visar dock här en stor livskraft, varför man kan boppas på en snart in
trädande jämvikt och en återgång till det ursprungliga. Man har dock att räkna med 
att åtminstone n ågra under senare tid införda främmande element komma att samman
smälta med områdets flora. 

F. Kultur och bygd. 

Tidigare ansågs det allmänt, att Kymmene älvdal hörde till de tidigast uppodlade 
delarna av vårt land (ALLARDT 1923, s. 10). Numera tror man dock icke (HULTL'< 1926, 
s. 2}, a tt älvdalen under förhistorisk tid haft att uppvisa en högre grad av odling. Till 
denna uppfattning har man kommit bland annat på den grund, att fynd från stenåldern, 
brons- och järnåldern varit ytterst få. Några gravkummel i \'abterpää visa emellertid, 
att Strömfors skärgård redan under bronsåldern >ar bebodd. Den allmänna uppfatt
ningen torde vara, att Strömfors-Pyttis skärgårdsområde tidigare koloniserats än mot
svarande fastlandsområden längre norrut. För antagandet att detta uppland mycket 
länge varit utan bosättning talar bl.a. den karga naturen och Kymmene älvs vildhet, 
likaså det faktum, att älvdalen länge hörde till ett stort gränsområde mellan den väst-
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liga och östliga bosättningen i vårt land (HULTIN 1926, s. 2). I skärgårdsområdet voro 
odlingsmöjligheterna i allmänhet mycket små; havet var däremot fiskrikt och skogen 
rik på villebråd, vilket gav människan tillfredsställande möjligheter att komma till rätta. 
Om denna skärgårdsbefolknings tidigare öden vet man ytterst litet. År 1422 (möjligen redan 

1380) bildades Pyttis kyrkoförsamling; i medlet av 1500-talet funnas alla nuvarande 
byar i Pyttis (HULTIN 1926, s . 3) . 1• 2• 3 Likaså är den äldsta bosättningen i Strömfors 
skärgård höljd i dunkel. Man vet, att handlingar från 1500-talet omnämna Gedd

bergsö ( = nuvarande Reimars; namnet Geddbergsö synes syfta på en mansperson med 
namnet Gedde); vidare vet man, att Vahterpää-landet redan under 1500-talet hade lika 
många hemmanslotter som 1923 (ALLARDT 1923, s. 12-14).4 

Beträffande den egentliga bebyggelsen kan man uppenbart räkna med en rätt bety
dande expansion under de senaste århundradena. Det ökade antalet lägenheter har dock 
i rätt ringa grad medfört en ökning av den odlade markens areal. Man bör nämligen 

l Ovan den södra ingångsdörren till Pyttis kyrka läses i en på latin avfattad inskrip
tion året 1320 som kyrkans tillblivelseår. Uppgiften måste dock redan på den grund 
dragas i tvivelsmål, att Borgå kyrka är uppförd först 14.14.; Borgå är ju hela östra Nylands 
moderförsarnling. Troligt är därför, att Pyttis kyrka uppförts först på HOO-talet. HULTIN 

(1926, s . 22) anser det dock icke osannolikt, att det i gamla urkunder uppträdande årtalet 
1320 skulle avse en äldre kapellkyrka av trä, belägen på samma plats, där det åldriga 
gråstenstemplet nu reser sig. 

2 En av de första urkunder, som belysa Pyttis fordomdags, daterar sig från år 1357. 

Detta år förlänade konung i\fagnus Eriksson (Smek) hela den östra svenska kolonin av 
Ny land, däribland även Pyttis med dess fiskerier, åt cistercienserklostret Padis i Liv land. 
Mellan klostret och de finska biskoparna uppstod en långvarig tvist om rätten till fiske

rierna; 1428 tillöste sig Magnus Olai Tavast klostrets rättigheter.-Namnet på en 
liten i älven belägen ö, Klåsarö (Klosterö), torde härröra sig från den tid, då Padis 
kloster ägde fiskerätten i älven (HULTr::-< 1926, s. 22) . 

3 Enligt ett kungligt brev av 1396 hade Malms gård på Mogenpörtö hemfallit under 
kronan. - Av de första jorde- och skattelängderna år 1540 framgår, att Mogenpärt 

(Monepört, Mågenspört) räknade 6 skattepliktiga bönder. - 1544 tillhörde Hinkaböle, 
Malm och Gumböle kronan. -Enligt ett av konung &Göstaf>) i Wadstena 1552 utfärdat 

brev bekräftades äganderätten till »1/ 4 skat i Mogen Pört i Pij tis sochm åt Peer Christof
fersson, vars farfar Michil Skönebeck, inkommen till Sverige med Gustaf Wasas första 
gemål Katarina, erhållit Malm och Hinkaböle i förläning. - I kungliga brev av 1584 
och 1588 under Johan III:s tid talas om Päder Christoffersson till Hinckeböle och hans 
broder William Christoffersson till Malm å Mogenpört. - Enligt ett annat kungligt brev 
av 1588 innehades Malm detta år även av Ernst Creutz. - I 1592 och 1599 års räken
skaper upptagas &Hinckaböle& och tMalmem som frälsegods. Fagerö nämnes som kyrka
och prebendegods. - Sedan medeltiden hade under Pyttis kyrka hört bl.a. ett gods i 

Hinkaböle, ett i Gumböle, 3 på Fagerö. Alla dessa indrogos 1555. 

4 151,1, var mantalens antal i Öster-\'ahterpä 2 och i Väster-Vahterpä 1; rökarnas 
eller hemmanslotternas antal var 4 resp. 3. Av dessa 7 bestod 1560 1 av en skattejord 

eller ett mantal, 1 av en halv skattejord, 3 av 1/3 skattejord och 2 av 1/4 skattejord 
(ALLARDT 1923, s. 24-25) . Det mantal, som avses ovan, infördes av Gustaf Vasa och 
grundar sig på j ordetalet ( = arealen) och icke på böndernas förmögenhetsbelopp såsom 
det ganlla mantalet. Skattehemmanen på Vahterpää-landet förlänades under 1600-talet 
åt släkten Creutz; i slutet av seklet indrogos de till kronan. 
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beakta, att de odlingsbara markerna sedan länge varit i bruk1 . Möjligheterna att vinna 
nya odlingsarealer äro över huvud mycket små. Det är främst genom landhöjningen 
dylika nya arealer vunnits. Då denna landhöjning här är helt obetydlig ko=er den i 
blott ringa grad att öka den odlingsbara markens yta. Som ett exempel kan nämnas, att 
på den s.k. Ryssängen under en tid av ca 50 år endast ca 1,5 ha åker utvunnits. 

Karta 4 visar bosättningen i Strömfors-Pyttis skärgårdsområde. Områdets västra 
del är mycket glest bebyggd; några egentliga byar finnas knappast alls; gårdarna ligga 
över huvud isolerade från varandra. Endast i Söderby2 i Strömfors och i Tunskas i 
Pyttis är det fråga om by-liknande samhällen. Den odlade arealen i denna västra del är rätt 

obetydlig, beroende främst på den ojämna och för odling mindre lämpliga topografin. 
I områdets östra del äro byarna större och likaså den odlade arealen. Egentliga by

samhällen äro här Hinkaböle, Mogenpärt på Mogenpärtö-landet samt Steisnäs Krokö 
och Fagerö. De tvenne sistriämnda skilja sig dock från de tvenne föregående däri, att 

den odlade arealen är obetydlig. Den tätare bebyggelsen på dessa öar beror på att fisket 
här är huvudnäringen. Förutom nu nämnda större samhällen finnas också i denna östra 
del enstaka skärgårdshe=an, samtliga på Mogenpärtö-landet och här ganska jämnt 

spridda; bosättningen i den yttre skärgården är helt obetydlig. 

1 178t. låter C. P. Hagström oss veta, att Reimars he=an tvar betaget allt tillfälle 

att utvidga eller förbättra sina ägor så till åker som äng• (ALLARDT 1923, s. 104). 
2 Betr. ortsnamnen se kartbilagan. 
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I detta sammanhang bör ännu beaktas, att Svartviran tidigare varit bebodd, visser
tigen blott av en enda familj . P å Lövöjen fanns tidigare ett eget samhälle, där lotsar på 
kronans mark uppfört egna bostäder. Under ofärdsåren vid senaste sekelskiftet ansägo 

sig dessa lotsar icke kunna medverka till lotsverkets förryskning. Som en följd av detta 
blevo lotsarna avskedade; de m åste därtill riva sina hus. Husen flyttades över till mot
satta stranden av Vahterpää-landet; Söderbyn uppkom p å detta sätt. I Mörtviken i W
delen av Mogenpärtö-landet fanns tidigare blott en stuga, som långa tider var obebodd. 
194.8-194.9 uppstod h är ett litet samhälle, omfattande 5 gårdar, då evakuerade haglän
ningar h ä r få tt sig tilldelade nya marker i stället för de under vinterkriget förlorade 
områdena. 

De ovan givna exemplen Yisa med a ll tydtighet huru bosättningen också i ett till 

arealen obetydligt skärgårdsområde inom en relativt kort tid kan förändras. Denna för
skjutning i bosättningen ha r helt visst satt sin prägel även på växttäcket och dess ut
veckling. 

Också den befolkning, som bygger och bor i Strömfors-Pyttis skärgård, bör finna 
ett omnä mnande. Befolkningen hör till ävenägande del till den svenskspråkiga språk

gruppen; endast i områdets östtiga del finner man övervägande finskspråkig bosättning. 
Man möter överallt i skärgården en intellektuellt högtstående befolkning, som under 
hå rda levnadsförh ållanden får sträva sig fram ; i denna kamp för tillvaron h a r den lärt 
sig värdera livets djupare värden. ::lied detta sammanhänger synbarligen den stora gäst
frihet, som möter besökaren i snart sagt a lla delar av Strömfors-Pyttis skärgård .1 

l ALLARDT ( 1923, s. 191- 192) karakteriserar mycket träffande skärgårdsbefolkrlin

gen i Strömfors med följande ord: 
>> För frisk bris h a skärgårdsborna i Strömfors varit vana att segla. Innehavarna av 

lotshemmanen i Osterby, Bullers och Reimars och deras män blevo från unga år härdade 
under k ampen nwt storm och vreda vågor. Som kronolotsar växt e de upp till ett kraft
fullt och dugande släkte, som d å signalen gaYs, voro redo a tt ställa plikten framom far

hågan för livet. De gemensa=a mödorna, farorna och an svaret gav hos dem upphov 
till en sällsynt sam- och solidaritetskänsla ... & 

Följ ande spridda data ur gångna tiders skärgårdsbors verksamhet torde belysa deras 
vakenhet och företagsamhet: 

a) \'id Karl X I :s reduktion förvandlades lotshemmanens innehavare till kronobönder. 
Lotsarna i Strömfors skyndade sig nu att begagna sig av en dem tidigare beviljad förm ån 
att lösa sina hemman till skatte. 17 59 löser Mats Matsson hela R anas i Os ter by till skatte 
och grannen Samuel Henriksson Björkman hela Mickos. Följande år köper Arvid Buller 
hälften av sitt hemman till skatte och 1 763 erhåller Mårten Mårtensson skattebrev på 
sitt hemman Reimars (ALLARDT 192 3, s. 83). 

b) I ett bouppteckningsinstrument på Björkmans he=an i Osterby upptages 1790 

bland jordbruksredskap en harv med järnpinnar (ALLARDT 1923, s. 106) . Denna till 
synes obetydliga detalj Yittnar om husbondens vakenhet p å jordbrukets område vid en 

tidpunkt, då man endast på de under Strömfors bruk hörande lägenheterna börjat an
vända en sådan jä rnh arv. 

c) Anmärkningsvärt är det skeppsbyggeri, som igångsattes under Krinlkrigets dagar 
i Tunskas på Mogenpörtö; skeppsbyggeriet fortsatte senare p å olika h åll både i Pyttis 
och Strömfors. I samband med skeppsbyggeriet står bildandet av ett litet rederi på 
Mogenpörtö, som idkade fraktfart på Petersburg och Reva! (HULTIN 1926, s. 134.-137; 

ALLARDT 1923, s. 128). 
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Då Strömfors-Pyttis skärgård i tiden befolkades, inbjöd den oländiga sterila terrän
gen icke till nämnvärt idkande av jordbruk. De omgivande vattnen med stor fiskrikedom 
och de vidsträckta skogarna med synnerligen rikligt villebråd gåvo nykomlingarna till

räckligt av livets nödtorft. Fisket har sålunda gamla anor här. Då uppgifterna om fisket 
under äldre tider äro mycket sparsamma, har man icke någon egentlig måttstock över de 
mängder fisk, som då kunde erhållas. Man torde dock kunna antaga, att fisket tidigare 
varit en mera framträdande och framförallt en mera lönande näring än i närvarande 
tid1. Detta torde gälla förhållandena inom den största delen av skärgården; endast för 
Fagerö och Steisnäs Krokö torde fisket alltfortfarande spela en ungefär lika stor roll 
som tidigare. Orsakerna till denna utveckling kan man söka i följande omständigheter: 

1. På de stora ölanden har jordbruket med åren få tt en allt större betydelse. Detta 

utvidgade jordbruk har bundit allt mera arbetskraft, varför man ej mera haft lika stora 
möjligheter att bedriva fiske. 

2. En viktig orsak har man att söka i den omständigheten, att fisket blivit en med 

åren allt mindre lönande näring. 
3. Den viktigaste orsaken är dock den stora förändring fiskstammen uppvisat. 

Tidigare voro också de flesta fjärdarna inomskärs goda fångstplatser. Numera få fiskarna 
för det mesta söka sig rätt långt ut till ha•s för att kunna påräkna större fångster. Men 
också här längre ut slår fisket mången gång fel. Tidigare voro skärgårdsvattnen mycket 
rika på lax och sik. Numera är det rentav ett under om någon fiskare lyckas få n ågon 
enstaka lax i sina bragder. Den minskning av fiskstammen, varom ovan varit tal, sam
manhänger som det synes intimt med det ökade utnyttjandet av Kymmene älvs vatten
och kraftreserver. Fiskens försvinnande från den inre skärgården synes i mycket sam
manhänga därmed, att med Kymmene älv allehanda adall från de vid älven belägna 
industrierna föres ut i skärgården. Detta avfall täcker redan betydande bottenarealer av 
de inre fj ärdarna och kommer helt visst med tiden att göra allt mera förfång för fiskens 

trevnad. 

Strömmingsfisket spelar dock alltfortfarande en stor roll. Strömnling fiskas numera 
i rätt ringa grad med not såsom tidigare var fallet; notens roll har övertagits av strömnlings
ryssjan och framförallt av strömnlingsskötarna, med vilka fisket bedrives långt ute till 
havs. Over huvud finner all den fisk, som erhålles utöver det egna behovet, avsättning i 

Kotka. Endast under våren, d å priset på fisk år lågt, samt i övrigt vid rikligare fångster 
också i grannskärgårdarna, lönar det sig icke att sända fisken till försäljning. Är det 
fråga om strömming, saltas den för avyttring längre fram; annars får man vräka fångsten 

tillbaka i ha vet. 
Om också fisket sålunda i betydande grad gått tillbaka som n äring, utgör det dock 

för en betydande del av skärgårdsbefolkningen alltfortfarande en huvudnäring. Det med 

åren allt mindre lönsamma fisket är måhända en av orsakerna till att jordbruket under 
de senaste årtionden a uppvisat ett starkt uppsving. Då den odlingsbara arealen är rela
tivt sparsamt för h anden, har man för en bättre utko~st från åkrarna varit tvungen att 
ägna så mycket mer tid och intresse åt skötseln av denna jord. Som en följd av detta 

finner man nu flerstädes i Strömfors-Pyttis skärgård mönsterjordbruk. 
Uppgifterna om jordbruket i Strömfors skärgård under gångna tider äro sparsamma. 

Nedan nämnda enstaka data (Ar.LARD'J' 1923) visa dock tydligt, att jordbruket här på ~ 

1500- och 1600-talet var obetydligt. Enligt 1555 års tionderegister utgjorde Reimars {/ 

1 För detta antagande talar även den omständigheten, att de 4 hemmanslotterna 
Osterby med deras små åkertäppor år 1544 värderades till 2 mantal (Ar.LARDT 1923, s. 39) 
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skördebetopp 2 spänn 4 vackar1; 1624 års skörderesultat 1 tunna 28 kappar stämmer väl 
med resultatet 1555; något uppsving förmärkes icke. Först under 1 700-talet vinner åker
bruket i betydelse. Följande exempel må förtydliga det sagda: 176 7 såddes åkrarna på 
Mickos hemman med 2 tunnor utsäde, 1839 med 3 tunnor höst- och vårsäd. 

På Reimars åkrar utsåddes 1624 6 kappar råg och 6 kappar korn men 1801 ca 2 tun
nor råg och 2 tunnor korn . 

Att jordbruket var efterblivet också i Pyttis skärgård på 1500-talet uppvisa följande 
u tsädesvärden för 1544 på några kronan tillhöriga lägenheter (HULTI:-.r 1926, s. 56): 

R åg 

Hinkeböle . . . . . . . . . . . . 6 skålpund 
Malm ........ . ......... 3 

Gumböle ..... .. ........ 2 

Korn 

3 skålpund 

1 

Havre 

2 skålpund 

1 

Övriga näringsgrenar spela icke någon nämnvärd roll. Boskapsskötsel och trädgårds
odling bedrives för husbehO\·. Under de senaste årtiondena har den betydande industrin 

framförallt i Kotka men även i Pyttis och Strömfors fastlandsområde i n ågon m ån kom
mit att bliva en näringsgren också för skärgårdsbefolkrllngen. Tillfälliga utkomstmöjlig
heter gives befolkningen i lastningsarbeten samt vid de skogsavverkningar, som isynner
het sedan kriget bedrivits i olika delar av skärgården. 

Om också Strömfors-Pyttis skärgårdsområde sålunda icke helt undgått kulturens 
negativa inflytande, uppvisar det dock alltfortfarande av kulturen mer eller mindre 
oberörd natnr, där goda tillfällen givas till studium av flere växtgeografiska problem. 
Med a ll sannolikhet komma de oberörda markernas areal i framtiden i någon mån att 
minskas. Den positiva inställningen till naturen befolkningen här visar utgör dock kanske 

en garanti för att en skövling, som p å m ånga ställen i andra delar av vårt land gått över 
det naturliga växttäcket, åtminstone inte under den närmaste tiden är att befara. Natu
ren själv inbjuder kanske icke heller till en sådan vandalisering. 

KAP. III. ARTFÖRTECKNING. 

edanstående förteckning upptager samtliga hittills i Strömfors-Pyttis 
skärgård funna fanerogamer och kärlkryptogamer. Förutom mitt eget ma
terial hava de i litteraturen omnämnda arterna2 samt de i Herbarium Musei 
Fennici befintliga växtproven beaktats. 

Förteckningen gör icke anspråk på fullständighet. Den floristiska under
sökningen av området är, såsom redan s. 8, 17 framhållits, ännu icke slutförd. 
Också ett mindre örikt skärgårdsområde, sådant som Strömfors-Pyttis 

1 1 spann= ca 1/ 2 tunna; 1 vacka = 10 l; 1 tunna= 147 l; 1 kappe= ung. 4.61; 
skålpund = ca 425 gr. Beträffande de gamla m å tten bör beaktas, att deras värde rätt 

starkt varierat under olika tider och i olika delar av det svenska riket samt även med 
avseende å olika varor. Se framställningen hos JA..'<'SSON {1950). 

2 Beträffande områdets botaniska utforskning se FAGERSTRÖM (1954). 
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skärgård, fordrar för en mer eller mindre noggrann floristisk utforskning 
mångåriga studier (jfr PALMGREN' 1933-1935, s. 400-401). Vid exkursio
nerna, speciellt vid sådana, som gjorts i syfte att eftersöka vissa speciella 
arter, har icke alltid uppmärksamhet i tillräcklig grad ägnats de s.k. allmänna 
arterna. Det erfordras kompletterande undersökningar för att fylla flere 
luckor i materialet, som synbarligen icke äro för handen i naturen. 

Nomenklaturen följer beträffande kärlkryptogamerna HoLMBERG (1922) 
samt beträffande kärlväxterna LINDMAN (1926), dock med följande avvikelser: 

Paa pratensis uppfattas kollektivt; i detta namn innefattas sålunda även 
P. angustifolia och P. irrigata. 

Atriplex latifolium Wg uppfattas enligt ALMQUisT 1929, s. 537; i detta 
namn innefat tas A. deltoideum och A. prostratum. 

Polygonum oxyspermum Mey. et Bge enligt SAMUELSSON' 1931. 
Alehemilla vulgaris uppfattas kollektivt (se s. 43). 
För Rosa-formerna användas, såsom även hos PALMGREN (1915-1917), . 

CEDERCREUTZ (1927) och EKLUND (1931), de i Finland sedan gammalt be
gagnade kollektivnamnen. 

Euphrasia officinalis och Taraxacum officinale fattas kollektivt, likaså 
Ranunculus auricomus och Potentilla argentea. Av Hieracium-formerna upp
tagas endast kollektivarterna H. pilosella och H. $tmbellatum. 

De i området funna kärlväxterna fördelas på tvenne kategorier: 1) ur
spnmgliga arter och 2) antropochora arter. Denna tudelning är självfallet 
mycket vag; det ställer sig ju mången gång svårt att fastslå, om en art är 
ursprunglig eller antropochor. Till den senare gruppen ha förts de arter, 
vilkas uppträdande i ett eller annat avseende står i samband med männi
skan och kulturen. I gruppen ursprungliga arter inrymmes vid sidan av 
arter, vilkas ursprunglighet knappast kan betvivlas, även ett antal arter, om 
vilkas ursprunglighet man kan vara av olika mening. 

Med avseende å en del arters sannolika eller påtagliga ursprunglighet 
må följande nämnas: 

Beträffande Avena pubescens, Bromt{S mollis, Allium oleraceum, H1,mul1H lupult,s, 
Draba nemorosa och Pyrus malus h än visas till kap. \'III, där arternas förhållande till och 

beroende av kulturen upptages till diskussion. 
Nedan nämnda torde här kunna behandlas samfällt: Polygo?~um hydropiper, Atriplex 

patulum, Mentha arvensis, Gnaphalium uliginost,m, Artemisia vulgaris och Cir:;ium arvense. 
Samtliga dessa arter uppträda i vårt land ofta som helt tillfälliga element på kultur
ståndorter (i diken, på åkrar, gårdsplaner etc.). De växa emellertid i Strömfors-Pyttis 
skärgård också som mer eller mindre framträdande element på havsstränderna, bl.a. p å 
tångvallar; arterna synas h är vara ursprungliga. På havsstränderna representeras Arte
misia vulgaris av var. coarctata, Cirsium arve ~tse av var. horridum. 

Till ovan nämnda arter ansluter sig Ratnmcttltts sceleratus, som är funnen på t ång

vallar p å utskären. Också denna art uppträder företrädesvis som en människans mer eller 
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mindre tillfälliga följeslagare på mer eller ntindre kvävehaltigt underlag, på vägar, , -id 
bostäder osv. 

Cuscuta europaea är mest känd som en trogen följeslagare till Urtica dioeca vid män
niskoboningar. Som sådan uppträder den också i Strömfors-Pyttis skärgård; dessa före
komster böra uppfattas som antropochora. Därtill växer den här som en typisk strand
växt på ett flertal olika arter. Detta uppträdande synes vara fullt ursprungligt. Måhända 
bar arten härifrån sökt sig till de rena kulturståndorterna. Det bör uttryckligen fram
hållas, att det här är fråga om Cuscuta europaea och icke om C. halophyta. Den sistnämnda 
arten är känd endast från en lokal, Orrengrund i Strömfors yttersta skärgård, insamlad 
därstädes 3.7.1937 av C. G. TIGERSTEDT (prov i H}IF). C. halopliyta är känd även från 
den angränsande skärgården i Pernå ( LE~!BERG 1936-1938, s. 14) och Aspö (KROHN 
1933 a, b, 1934; FAGERSTRÖ~1 1953, s. 65; jfr även KUJALA 1939, s. 173, samt Ur.n:-..e:-1 
1946, s. 97). 

Dianthus deltoides, Lathyrus pratensis, Cartmt carvi, Galium mollugo, Knautiu arvensis, 
Chrysanthemum leucanthemum och Gentaurea jacea bilda en enhetlig grupp. Samtliga dessa 
arter äro framträdande element i lövängsvegetationen, där de i sitt uppträdande på intet 
sätt ski lja sig från de med säkerhet ursprungliga arterna. Då arterna emellertid ofta växa 
på mer eller ntindre rena kulturståndorter, har deras ursprunglighet av olika forskare 
ifrågasatts. Om de också måhända med människan förts till dessa lövängsmarker, vilket 
synes vara mycket svårt att med säkerhet påvisa, synas de dock numera vara helt natura
liserade och till sitt uppträdande likvärda med områdets ursprungliga arter. I ingen hän
delse kunna de föras till antropochorerna med den begränsning kategorin i denna studie 
givits. 

Till de nyss nämnda arterna ansluter sig Achillea ptarmica. Denna främst p å olika 
kulturståndorter uppträdande art ingår i Strömfors-Pyttis skärgård också i ltivängs
vegetationen samt framförallt i strandvegetationen som ett framträdande element. Här 
synes arten vara spontan eller å tminstone sedan länge helt naturaliserad. 

Chelidonium majus och Geranium palustre uppträda i lövängsvegetationen i området. 
Den förstnämnda är här en starkt iögonenfallande art; den bildar ofta vid boningar stora 
sammanhängande bestånd . Den ingår härtill i lundarnas vegetation på flere ställen i skär
gården. Antagligt är, att arten från den till synes naturliga växtplatsen i lunden sökt 
sig till kulturmarkerna, där den haft synnerligen goda förutsättningar att sprida sig och 
frodas. 

Geranit•m palustre är känd från en enda lokal i Strömfors yttre skärgård (FAGERSTRÖM 
1950 a, s. :!9). Allt tyder på, att arten bibehållit sig på den ursprungliga lokalen vid t Kungs
hamns torp>, d ä r den blev funnen redan 1861 av C. J. ARRIIE:-IIUS. I ingen händelse har 
den under de senaste 50 å ren Yisa t några tecken på att söka sig utanför denna lokal. Då 
till denna växtplats för Geranit•m palustre ansluter sig fyndplatser för sådana med 
säkerhet ursprungliga arter som JI,Jelampyrum nemorosum, Acer ptatanaides och Tilia 
cordata, synes det uppenbart att arten här är ursprunglig. Den uppträder ju oftast blott 
en kortare tid på Yäxtplatser av tillfällig karaktär, sådana som vägkanter och diken. 
Till denna art har jag orsak å terkomma i annat sammanhang. 

Kollektivarten Alehemilla vulgaris omfattar helt olika element med avseende å för
h å llandet till kulturen. A Ichemilla-formerna äro inte ännu fullt utredda i området; \id 
sidan av de mer eller mindre an tropochort betonade A. pastora/is och A. acutangula före
kommer här i varje händelse A. filicaulis, om vilken forms ursprunglighet man icke torde 
behöva tvivla. 

Draba verna uppträder, såsom fallet är i södra Finland över huvud, på berg och berg
knallar i samband med eller i nära anslutning till bebyggelsen. Dessa växtplatser torde 
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dock kunna räknas till artens naturliga växtplatser. - R ubus arcticus växer flerstädes, 
också i den yttre skärgården, p å mer eller mindre fuktig ängsmark, där den stundom 
(t. ex. sommaren 194.9 i Pyttis: Hinkaböle) är rikt fruktificerande. Till dessa växtplatser 

synes arten knappast hava kommit med människans tillhj älp. 
Beträffande Epilobium adenocaulons ursprunglighet hänvisas till min tidigare fram

ställning (FAGERSTRÖM 194.1- 194.2 b, 1944. a). J ag har uppfatta t arten som ursprunglig. 
Chamaenerium angustifoliums ursprunglighe t har tolkats på olika sätt. P å grund av 

artens enorma spridningskapacitet tack vare de för spridning välkonstruerade talrika 
små fröna finnes den numera överallt i skärgården. Flertalet fyndplatser faller på mark, 
d är människan på något sätt varit verksam. Den uppträder emellertid också i lövängs

vegetationen samt p å berg i den yttersta skärgården; här synes arten såsom en stark 
apofyt vara ursprunglig. 

Beträffande den olika uppfattning om de ovan nämnda arternas ursprunglighe t som 
gjort sig gällande hos olika forskare h än visas till skrifter av bland andra PAL~JGRE:-< 

(1915-1917), LINKOLA (1916, 1921), W. BRE:-<l\'ER (1921 b), CEDERCREUTZ (1927, 1931), 

EKLUND (1931) och OLAV! GRANÖ (1953). 

De i den botaniska litteraturen från Strömfors-Pyttis skärgård om
nämnda arterna Carex vaginala och Veronica spicala hava ej medtagits i nedan 
stående förteckning över områdets ursprungliga arter. Bägge äro omnämnda 
från Korsholm (Ristisaari) i Pyttis yttersta skärgård, den förra av CEDER
CREUTZ (1931, s. 31), den senare av ULVINE~ (1931-1932 b, s. 257). Jag 
har eftersökt arterna vid tre exkursioner på nämnda ö, men utan resultat. 
Sommaren 1948 trodde jag mig hava funnit Carex vaginala, men ett tillvara
taget prov har vid senare granskning av GUNN'AR :MARKLUND visat sig tillhöra 
C. panicea. Den på Korsholm funna formen är mycket grovvuxen och av 
nästan rent mörkgrön färgton utan den blågrå anstrykning, som karakteri
serar typisk C. panicea. Den typiska formen förekommer flerstädes på nämnda 
ö. Då CEDERCREUTZ inte från sitt besök på Korsholm medfört något växt
prov, har hans uppgift med avseende å arten inte kunnat kontrolleras. Det 
synes dock antagligt, att här föreligger en felbestämning av en om C. vaginala 
habituellt starkt påminnande typ av C. panicea. -På Korsholm uppträder 
en Veronica longi folia-form av egendomligt utseende. Ett i HMF uppbevarat, 
av ULVIN'EN under namn av Veronica spicala inlämnat prov tillhör en icke 
ännu fullt klarlagd fonn av V eronica longifolia. Måhända är det här fråga 
om en form identisk med den av WITTE (1906 a, s. 71 ) från Kleva hed i Väs

tergötland omnämnda . 
Beträffande den av E. NYLANDER anförda förekomsten av alm på Bissön 

hänvisas till FAGERSTRÖM (1954). 

Ursprungliga arter. 

Följande 425 som ursprungliga uppfattade arter äro hittills kända från 

Strömfors-Pyttis skärgårdsområde: 
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Lycopodium selaga 
I,. annotinum 
L. clavatum 
L. camplanatum 
IsoHes echinosporum 
Equisetum arvense 
E. silvaticum 
E. p a lustre 
E. limasurn 
Oph.ioglossum vulgatum 
Botrychium lunaria 
Polypodium vulgare 
E upteris aquilina 
Asplenium trichomanes 
A. septentrionale 
Athyrium filix femina 
Dryopteris spinulosa 
D. austriaca 
D . fi!Lx mas 
D. thelypteris 
D. phegopteris 
D. linnaeana 
\ :Voodsia ilvensis 
Cystopteris fragilis 
Struthiopt eri s filicastrum 
Juniperus communis 
Pinus silvestris 
Picea Abies 
Typha la tifolia 
T. angustifolia 
Spargallium minimum 
Sp. Friesii 
Sp. simplex 
Patamageton filiformis 
P. pectinatus 
P . p anormit anus v. minor 
P . pusillus 
P. n a tans 
P. perfoliatus 
Ruppia rostellata 
Zannichellia repens 
raj as marina 

Triglochin m aritima 
T. palustris 
Scheuchzeria palustris 
Alisma plantago-aquatica 
A. gramineum ssp . \ :Vahlen-

bergii 
Butomus umbellatus 
Typhoides arundinacea 
Anthoxanthum odoratum 
Hierochloe odorata 
Milium effusum 
Alopecurus ventricosus 
A. genieulatus 
Cinna latifolia 
Agrostis stolonifera 

A . capillaris 
A. canina 
Calamagrostis a rundinacea 
C. neglecta 
C. lanceola ta 
C. purpurea 
C. epigejos 
Deschampsia caespitosa 
D. flexuosa 
Avena pubescens 
Arrhenatherum elatius 
Phragmites communis 
Sieglingia decumbens 
:\folinia coerulea 
Melica nutans 
Dactylis gloruerata 
Paa trivialis 
P. pratensis (coli .) 
P. nemoral is 
P. palustris 
Glyceria finitans 
G. maximal 
G. lithuanica 
P uccinellia retroflexa 
Festuca arundinacea 
F. rubra 
F. 0\·ina 
B rom u s mollis 
Nardus stricta 
Agropyron caninum 
A. repens var. maritimum 
Elymus a renarius 
E riophorum polystachyum 
E. latifolium 
E. vaginatum 
Scirpus silvaticus 
S. marit irnus 
S. rnfus 
S. Jaenstris 
S. Tabernaemontani 
S . acicularis 
S . pauciflorus 
S. palustris 
S. uniglumis ssp. fennicus 
Rhynchospora alba 
Carex pauciflora 
C. l eporina 
C. glareosa 
C. norvegica 
C. loliacea 
C. brunnescens 
C. canescens 
C. stellulata 
C. elongata 
C. elata 
C. Goodenowii 
C. aquatilis 

C. digitata 
C. globularis 
C. p allescens 
C. p anicea 
C. magellanica 
C. limosa 
C. Oederi (coli. ) 
C. pseudocyperus 
C. infla t a 
C. vesicaria 
C. ripa ria 
C. lasiocarpa 
Calla p alustris 
Lemna trisulca 
L. minor 
Juncus effusus 
J. con glomeratus 
J. filiform is 
J . lampaearpus 
J. nodulasus 
J. supinus 
J . Gerardi 
J. bufonius 
J. r anarius 
Luzula pilosa 
L. m ultiflora 
Allium oleraceum 
A . schoenoprasurn 
Majanthemum bifoliurn 
Polygonatum officinale 
P. multiflorum 
Convallaria majalis 
Paris quadrifolia 
Iris pseudacorus 
Orcl1is iucarnatus 
O. maeulatus 
Platauthera bifolia 
Helle bor i n e latifolia 
Listera eardat a 
Goodyera repens 
Coralliorrhiza trifida 
Malaxis paindosa 
Populus tremula 
Salix rosmarinifolia 
S. aurita 
S. einerea 
S. caprea 
S . phylicifolia 
S. pentandra 
Myrica gale 
Bet ula verrucosa 
B. pubescens 
Alnus glutinosa 
A. incaua 
Humulus lupulus 
Rumex hydralapathum 
R . aquaticus 

4.5 

1 Glyceria maxima t orde med störs ta sannolikhet höra till områdets ursprungliga ele
ment. Se LL><KOLA (194.2) ; jfr också SAELAN (1858, s. 24). 
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R. crispus 
R. acetosa 
R. acetosella 
Polygonum amphibium 
P. tomentosum 
P. minus 
P. h ydrapiper 
P . heterophy llum var. lito-

r ale 
P . oxyspermum 
P. dumetorum 
Atriplex patulum 
A. latifolium coli. (omfattar 

å tminstone A. deltoideum 
Bab. och A. prostratum 
Boucher) 

A. litorale 
Salsola k ali 
Montia fon tana 
Stellaria n emorum 
S . holostea 
S. palustris 
S. graminea 
S. longifolia 
Cerastium caespitosum 
C. semidecandrum 
Sagina nodosa 
S. procumbens 
Honekenya peploides 
Moehringia triner via 
Arenaria serpyllifolia 
Spergula vernalis 
Spergularia salina 
Visearia vulgaris 
V. a lpina 
Silene inflata (Salisb.) Sm. 

f. litoralis (Rupr.) M. & 
C. (HIITONEN, 1933 , s. 
32 1 ) 1 

S. nutans 
Lychnis flos cuculi 
Melandrium dioecum 
Diauthus deltaides 
Nymphaea candida 
N. alba 
Nuphar luteum 
Ceratophyllum dem ersum 
Caltha palustris 
Actaea spicata 
Anemone hepatica 
A. nemorosa 
Ranunculus flarnmula 
R. r eptans 
R. seeleratus 
R. auricomus (coll. ) 
R . acris 

R. repens 
R . polyanthemus 
R. Baudotii 
R. confer voides 
R . circinatus 
Thalictrum flavum 
Chelidonium rnajus 
Subularia aqu atica 
Cochlearia danica 
Cakile maritima 
I sa tis tinctoria 
Barbaraea stricta 
Radieula palustris 
Cardamine pratensis 
Draba verna 
D. nemorosa 
Arabidopsis tbaliana 
Turritis glabra 
Arabis suecica 
E rysimum hieraciifolium 
Drasera rotundifolia 
D . anglica 
D . intermedia 
Sedum t elephium 
S. annuum 
S. acre 
Tillaea aquatica 
Farnassia palustris var. 

tennis 
Ribes Schlechtendalli 
R. alpinum 
Cotoneaster integenimus 
Pyrus rnalus 
Sarbus aucuparia 
Rubus idaeus 
R. sa.··mtilis 
R. arcticus 
R. chamaemorus 
Fragaria vesca 
Comarum palustre 
P otentilla argentea (coli .) 
P . erecta 
P. anserilla 
Geum urbanum 
G. rivale 
Filipendula ulmaria 
Alehemilla vulgaris (coli.) 
R osa cinnamomea 
R. coriifolia 
R . glauca 
Frunus p adus 
Trifolium medium 
Lotus corniculatus 
Vicia t etraspenna 
V. s ilvatica 
V. cracca 

V. sepium 
Lathyrus palustris 
L. maritirnus 
L. pratensis 
L . vernus 
Geranium palustre 
G. silvaticum 
G. robertianum 
Oxalis acetoselia 
E uphor bia palustris 
CaJlitriche verna 
C. autunmalis 
Acer platanoides 
Impatiens noli t angere 
Rhamnus frangula 
T ilia eardata 
Hypericum maeulatum 
H. perforatum 
E latine hydrapiper 
E. triandra 
Viola palustris 
V. riviniana 
\ -. montana 
V. tricolor 
Peplis portula 
Lythrum salicaria 
Epilobium montanum 
E. collinum 
E. adenocaulon 
E. palustre 
Charnaenerium augustifo-

lium 
Circaea alpina 
Myriophyllum spicatum 
M. alterniflorum 
Hippuris vulgaris 
Chaerefolium s ilvestre 
Cicuta virosa 
Carum carvi 
Pinlpinella saxliraga 
Aegopodium podagraria 
Selinum carvifolia 
Angel ica silvestr is 
A. Iitaralis 
Peucedanum palustre 
Cornus suecica 
Empetrum nigrum 2 

Chimaphila umbellata 
Pyrola chlorantha 
P. rotundifolia 
P. media 
P. minor 
P. secunda 
P. uniflora 
)Ionotropa hypopitys 
Ledum palustre 

l Under detta namn för jag den på havsstränderna i östra Nyland förekommande 

formen. 
2 E. hermaphrodttum ej iakttagen! Se 1YIARKLUXD (1940 d). 
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Andromeda polifolia 
Charnaedaphne calyculata 
Arctostaphylos uva ursi 
Oxycoccus quadripetalus 
Vaccinium vitis idaea 
V . uliginosurn 
V. myrtillus 
Calluna vulgaris 
Samolus valerandi 
Lysimachia vulgaris 
Naumburgia thyrsiflora 
Trientalis europaea 
Glaux maritima 
Fraxinus excelsior 
Centaurium erythraea 
:\Ienyanthes trifoliata 
Convolvulus sepium 
Cuscuta europaea 
C. halophyta 
:\Iyosotis scorpioides 
Sentellaria galericulata 
Glechoma hederacea 
Frunella vu lgaris 
Galeopsis bifida 
Stachys palustris 
Satureja acinos 
Lycopus europaens 
:\lentha arvensis 
Solanum dukamara 
\'erbascum thapsus 
Linaria vulgaris 
Scrophularia nodosa 
Limosella aquatica 
Veronica longifolia 

V. verna 
\'. an·ensis 
V. sentellata 
V. chamaedrys 
\-. officinalis 
Melampyrum nemorosum 
:\L pratense 
:\f. sih·aticum 
Odontites Iitaralis Fr. ssp. 

fennica :\larkl. (in sched.; 
ined.) 1 

Euphrasia officinalis (coli.) 
Rhinanthus minor 
Pedicularis palustri:o 
Utricularia vulgaris 
U. intermedia 
U. minor 
Plantago major var. inter-

media2 
P. maritima 
Asperula odorata 
Galium uliginosum 
G. palustre 
G. trifidum 
G. triflorum 
G. boreale 
G. verum 
G. mollugo 
Viburnum opulus 
Lonicera xylosteum 
Linnaea borealis 
Valeriana officinalis (co11.)3 
Snccisa pratensis 
Knautia arvensis 

Antropochora arter. 

Campanula rotundifolia 
C. persicifolia 
Lobelia dartmanna 
Eupatorium cannabinum 
Solidago virgaurea 
Aster tripolium 
Trimorpha acris 
Antennaria dioeca 
Gnaphalium uliginosum 
Inula salicina 
Bidens tripartitus 
Achillea ptarrnica 
A. millefolium 
Matricaria i;:;odora ssp. 

maritima 
Chrysanthemum lencan-

themum 
Tanacetum vulgare 
Artemisia campestris 
A . vulgaris var. coarctata 
Senecio silvaticus 
Cirsium palustre 
C. heterophyllum 
C. arvense var. horridum 
Centaurea iacea 
Leontodon ·autumnal is 
Crepis tectorum 
Sonchus arvensis var. mari-

timus• 
Lactuca muralis 
Taraxacum officinale (co!J.) 
Hieracium! pilosella (coli.) 
H. umbelatum (coli.) 

Till kategorin antropochora arter höra följande 78 arter: 

Phleum pratense 
!dopecurus pratensis 
Apera spica venti 
Poa annua 
Festuca pratensis 
Lolium remotum 
Urtica dioeca 
U. urens 

Rumex domesticus 
R. maritirnus 
Polygonum aviculare (coli.) 
P. calcatum 
P. persicaria 
P. convolvulus 
Chenopodium album 
stellaria media 

Spergula arvensis 
Spergularia rubra 
Scleranthus annnus 
Agrostemma githago 
Melandrium album 
Delphinium consolida 
Myosurus minimus 
Pumaria officinalis 

l En!. muntligt meddelande av Gu:-<Xo\R :\1:-\RKI:,U:-<D uppfattar han num~ra den ny 
ländsk-sydkarelska Odonliles-havsstrandsformen, som han 1940 kallat O. verna, som en 
underart av O. litoralis. 

2 Se MARKLUND (1940 b}. 
s Valeriana-formerna hava icke varit föremål för närmare studium; insamlade prov 

hava visat sig tillhöra V. officinalis L., V. excelsa Poir. och V . excelsa X officinalis (det. 
Ilrnari Hiitonen). V. salina Pleijel, som synes vara den allmännaste Valeriana-formen i 
Aspö skärgård (FAGERSTRÖM 1953, s. 65). torde vid närmare efterforskning kunna på
visas även för Strömfors-Pyttis skärgårdsområde. 

4 Se MARKLUND (1940 c). 
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Lepidium ruderale 
Thlaspi arvense 
T. alpestre 
S isymbrium sophia 
S inapis ar vensis 
S. a lba 
Brassica campestris 
Raphanus raphanistrum 
Barbaraea vulgaris 
Capsella bursa p astoris 
Vogelia paniculat a 
Erysimum cheiranthoides 
Bunias orientalis 
Potentilla norvegica 
Melilotus albus 
Trifolium agrarium 
T. spadiceum? (se s. 89) 
T. repens 
T. hybridum 

T . pratense 
Malva pus illa 
Viola arvensis 
Lycopsis arvensis 
Myosotis arvensis 
Galeopsis tetrahit 
G. speciosa 
G. ladanum 
L amium album 
L. purpureum 
L. hybridum 
Hyoscyamus niger 
Solanum nigrum 
Veronica ser p y llifolia 
Rhinanthus major 
Galium Vaillantii ssp. spu

rium 
Camparru la rapunculoides 

C. patula 
T rimorpha canadensis 
Gnaphalium si!vaticum 
Anthemis tinctoria 
A. arvensis 
Matdcaria suaveolens 
Artemisia absinthium 
Tussilago farfara 
Senecio vulgaris 
S. viscosus 
Arctium minus 
A. tomentosum 
Carduus crispus 
Cirsium lanceolatum 
Centaurea cyanus 
Lapsana communis 
Sonchus oleraceus 
S. asper 

Då adventivfloran icke hittills varit föremål för ett mera ingående stu
dium, kommer ovanstående förteckning måhända vid fortsatt undersökning 
att tillföras en eller annan art. P å grundvalen av de hittills vunna resultaten 
bör antalet antropochorer dock uppfattas som rätt litet; det utgör blott 15,5 % 
av hela artantalet (503) i området. 0LAVI GRANö (1953, s. 30) meddelar, att 
19 % av kärlväxterna i Borgå skärgård äro >>Kulturankömmlinge>> .1 

Beträffande adventivfloran kan ännu följande preliminärt meddelas. 
Det ringa antalet antropochorer står givetvis i samband med den om

ständigheten, att kulturståndorter över huvud i blott ringa omfattning stå 
dessa växter till buds. Några industrisamhällen, kvarnanläggningar eller 
större hamnplatser äro inte för handen.2 Den odlingsbara jorden är sedan 
länge i användning; det uppsving jordbruket uppvisat har också minskat 
möjligheterna för de främm ande elementen att göra sig gällande. Om ut
vecklingen fortgår längs samma banor som hittills, har man icke att vänta 
sig större förändringar i positiv riktning med avseende å adventivfloran; 
rr:era antagligt är, att denna efter hand kommer att utarmas allt mer. Flere 

l De ovan anförda t alen 1 ~.5 % för Strömfors-Pyttis skärgård och 19 % för Borgå 
skärgård äro icke direkt komparabla. 1rlitt begrepp antropochor vä:x:t och GRANÖs 
>>Kulturankömmlinge>> t äcka icke fullt varandra; därtill råda betydande olikheter i Granös 
och min begränsning och uppfattrllng av begreppet ursprunglig art ( = indigen art hos 
Granö). 

2 1887 lät A. Ahlström, d åvarande ägare av Strömfors bruk samt en del av Ranas 
hemman i Osterby på Vahterpää-landet, uppföra en ängsåg med 2 enkla ramar, en cirkel
såg och ett st ävverk på Brännholmen i Osterby. Sågen upphörde dock rätt snart med sin 
verksamhet. Så var även fallet med den såg med 2 ramar, som svenska undersåten Wal
demar Heym an i medlet av 1890-talet lät uppföra vid Långviken p å Mogenpörtö; en 
tillliörande kapsåg för props inrättades samtidigt på Langöuren. Den ursprungliga vege
t ationen t orde icke hava tagit skada av de kortlivade sågföret agen. Några frä=ande 
element i den nutida floran på de förra sågverksplatserna hava inte blivit funna. 
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tidigare påvisade tillfälliga växter hava sedan länge icke påvisats här. Sådana 
arter äro bl.a. Polygonum persicaria, Delphinium consolida, Sinapis arvensis, 
S. alba, Vogelia paniculata, M elilotus albus, Malva pusilla, vilka SAELAN (1858) 
omnämner från området.l Det bör beaktas, att tidigare med säden, som 
nästan enbart hämtades från Ryssland eller de baltiska länderna, ett fler
tal tillfälliga element kornmit till området. Sådana möjligheter erbjudas 
icke mera. 2 

Förteckningen ovan upptager blott de rent tillfälliga element som inte 
äro funna utanför kulturståndorterna. På dessa kulturståndorter uppträder 
härtill inom området, såsom även annorstädes, som tillfälliga element även 
ett flertal inom området ursprungliga arter. Detta är speciellt fallet på de 
under de senaste krigen uppkomna tillfälliga kulturmarkerna i den yttre 
skärgården, där allehanda befästningsarbeten utförts. Dessa •>krigets spår>> 
i floran (se LUTHER 1948--1949 b; BROR PETTERSSON 1944) hava blivit före
mål för blott en mycket bristfällig preliminär behandling {FAGERSTRÖM 
1948, 1950 a). 3 Också till de för hygge utsatta skogsarealerna har flerstädes 
från omgivningarna samlats ett större eller mindre antal ursprungliga arter, 
som bildat karakteristiska tillfälliga \·äxtsamhällen. 

1 De nämnda arterna med undantag för Polygonum persicaria och lM elilotus albus om
nämnas från Bullers och Reirnars i Strömfors skärgård. Arternas uppträdande torde 
kunna ställas i samband med den fraktfart skärgårdsbefolkningen ägnade sig åt sedan 

medlet av 1800-talet.- Cppträdandet a\' Polygonum persicaria vid Hinkaböle på Mogen
pörtö i Pyttis skärgård (SAELAX 1858, s. 5i) finner måhända en förklaring däri, att Hinka
böle varit ett urgammalt frälsehemman. På 1500-talet var gården bortförlänad åt adeln, 
senare ägdes den a,· herrarna till Stockfors. Lantbruksrådet Schatelovitz sålde 1835 går

den åt l\'lichel Simonsson Reimars Kampus; genom an· har gården gått från generation 
till generation a\· samrna släkt. 11åhända kunde man även räkna Polygonum persicaria 
som ett •>krigets spån efter lilla ofreden; se redogörelsen not 3 nedan. 

2 En egendomlig form av byteshandel ägde sedan urminnes tider rum mellan fiskarna 
i den finländska skärgården och lantallmogen i Estland. Fiskarna i Pyttis och Strömfors 
sålde sin strömming i mått och erhöllo i utbyte säd till samma belopp eller emellanåt 
t .o.m. två mått säd för ett mått fisk. Stundom kommo estländska uppköpare över Finska 

viken och tillbytte sig här strömming. Också fiskare från utöarna i Finska viken tjänst
gjorde som uppköpare av fisk eller förmedlare a\· byteshandeln. Då och då besöktes 
skärgården även a\· uppköpare från Petersburg. 

3 Strömfors-Pyttis har som gränsområde gång efter annan blivit utsatt för krigets 
härjningar. Under Johan III:s krig, under den oroliga tiden från 15?0-talet till161? samt 
framför allt under lilla ofredens dagar blev också skärgården, framför allt Pyttis skärgård, 

utsatt för krigets förödelse. Under lilla ofredens dagar brändes samtliga hus på Fagerö, 
inbyggarna flydde över till Estland och lägenheterna lämnades öde. På Hinkaböle var 
återväxten och ängarna till hälften nedtrampade, byggnaderna mer eller mindre spolie

rade, kreaturen till betydande delar bortförd osv. Helt visst hava dessa extraordinära 
förhållanden under gångna tider lämnat likadana spår efter sig i floran som i nutiden; 
spåren hava dock sopats igen under den långa tid av relativt lugn, som följt på de gångna 

4 
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KAP. IV. ARTANTALET I STRÖMFORS-PYTTIS SKÄRGÅRD 
GRANSKAT MOT BAKGRUNDEN AV ARTANTALET I BARÖSUNDS 

SKÄRGÅRD. 

Artantalet beaktas som växtgeografisk karaktär redan av DE CA~DOLLE 
i •1Geographie botanique raisonnee•1 (se exempelvis s. 1171). Det blev dock 
under en lång tid icke föremål för uppmärksamhet från växtgeografernas sida. 
Ett undantag utgör PAUL JACCARD. \ ' id detaljstudium av alpängarnas vege
tation fäster Jaccard (exempelvis 1902, s. 71 ) uppmärksamheten ej blott vid 
växtassociationernas blotta artsammansättning (•1composition florale•l) utan 
även vid deras artantal (m'chesse flora le•l) . Härtill observeras yttermera för
hållandet mellan antalet arter och antalet släkten (•lcoefficient generique>l) 
i associationen. Denna inställning belyses a Y J accard i ett flertal skrifter 
(t.ex. 1908), varvid även de sannolika grunderna till de funna växlingarna 
i artantalet i de undersökta associationerna bliva föremål för diskussion. 

År 1925 ägnar PALMGREX vid en analys ay Alands Yegetation och 
flora (i skriften •1Die Artenzabl als pflanzengeographischer Charakter sowie 
der Zufall und die säkulare Landhebung als pflanzengeographische Pak
toren . .. 11) en ingående uppmärksamhet åt landskapets artantal samt över 
huvud åt artantalet som växtgeografisk karaktär. Redan i skrifterna av 
1915-1917 (delvis i tysk översättning 1922) och 1921 hade frågan av honom 
preliminärt berörts. Som den första giver Palmgren 1925 frågan om art
antalet innebörd av ett självständigt växtgeografiskt problem. Se hans fram
ställning 1925 a , Kap. II 11Die Artenzabl als pflanzengeographischer Charakten, 
s. 18-32, ävensom 1948, s. 211-215. 

Att artantalet som växtgeografisk karaktär försummats tillskriver Palm
gren i första hand det sakförhållande, att det självfallet ställer sig svårt att 
med nödig exakthet för ett område, och änn för sådana av rätt obetydlig 
areal, fastställa artantalet samt att finna för komparationen lämpade om
råden. Se PALMGREN' 1925 a , s. 26, och 1948, s. 213-214. 

Det fastställda artantalet för ett visst område framstår som växtgeogra
fisk karaktär och får en växtgeografisk innebörd först vid jämförelse med 
komparabla tal för andra områden. I flertalet fall kommer intresset snarast 
att knytas vid en komparation av lika stora områden, belägna mer eller 
mindre nära intill eller fjärran från varandra och präglade av mer eller mindre 
likartade eller olikartade klimatologiska och edafiska förhållanden . Av in
tresse kan härvid exempelvis vara att fastställa huru artantalet under i 

oroliga tiderna. 111åb ända kunde förekomsten av Galeopsis ladanum p å Fagerö uppfattas 
som ett ~krigets spån från gångna tid«:r. Beträffande Polygontmz persicaria vid Hinkaböle 
se ovan. 
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övrigt möjligast likartade förhallanden ställer sig vid olikartade betingelser 
för beväxning eller att vid möjligast likartade betingelser för beväxning 
fastställa artantalets reaktion inför olikheter av klimatologisk och edafisk 
natur. 

Vilket syftemal med diskussionen aY artantalet än må vara, torde man 
alltid få räkna med svårigheter att till underlag för diskussionen finna kom
parabla områden. 

I de skärgårdsområden, som angränsa till Strömfors-Pyttis skärgård, 
hava botaniska forskningar visserligen utförts, men icke med den grad av 
fullständighet att några representativa artlistor kunnat uppgöras. Med av
seende a artantalet kan på denna grund icke en jämförelse med dessa när
liggande skärgårdar, där uaturen är likartad och där likheterna i florasam
mansättningen synas vara stora, anställas'. I västerled från området finner 
man först i Barösunds skärgård i västra Nyland ett område, med vilket en 
jämförelse kan tänkas äga rum , en omständighet vid vilken redan ULVNE~ 
(193/ , s. 134) fäst uppmärksamhet. Den åländska skärgården är främst tack 
vare PALMGRENs ingående undersökningar floristiskt väl utforskad. Det 
insamlade materialet är dock icke ännu i sin helbet tillgängligt för en jäm
förelse. 

I detta sammanhang bör ännu följande framhållas: 
Från utöarna i Finska Yiken, främst från Hogland, vilken ös flora under

sökts av v. BAER (Rl'PRECHT 1845), E. NYLA ...... --r>ER (1851), SAELAN & STRÖM
BORG (SAELAK' 1858), M. BREXSER (1870, 1871 , 1884, 1886), SAELAN (1900), 
KnKr (1919), HÄVREX (1943) och GRÖNBLAD (1947), föreligga talrika upp
gifter om vä.-.;:ttäcket. En jämförande undersökning av artantalen i Ström
fors-Pyttis skärgård och på Bogland har dock icke synts motiverad redan 
på den grund, att dessa tvenne områden i så många hänseenden icke tyckts 
komparabla. \"id en avvägning aY grunderna till växtvärldens i Strömfors
Fyrtis skärgård utformning, varvid såsom inverkande moment kan tänkas 
betingelserna för invandring, klimatets grad av maritirnitet o.a. växtgeogra
fiska och ekologiska faktorer, tyckas däremot förhållandena på Bogland 
lämna goda vittnesbörd. 

Mera direkte komparabel med Strömfors-Pyttis skärgård synes Aspö 
(Haapasaari) skärgård vara. Icke heller denna skärgårds artantal har dock 

kunnat läggas till grund för en jämförelse. KROHN' (1931) har visserligen läm
nat talrika uppgifter om växtvärlden , men hans arbete kan som sådant 
dock icke an\'ändas. \"id sidan av många Yärdefulla uppgifter vidlådes Krohns 

1 OLAV! GRA~Ö ( 195 :~, s. :10) meddelar, att han funnit 443 kärlväxtarter (av vilka 

indigen a 358) i sitt undersökningsområde ( = Borgå skärgård). Då han emellertid blott anför 

ovan n ämnda artantal utan att samtidigt meddela en artförteckning, kan en j äiniörelse 

meJJan a rtantalet i Strömiors-Pyttis och Borgå skärgårdar icke ännu verkstä11as. 
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arbete av ett betydande antal uppenbara fel, synbarligen i mångt beroende 
på en bristfällig artkännedom. Sådana fel har jag till ett avsevärt antal kun
nat konstatera genom besök på de av Krohn uppgivna platserna. Då belägg
exemplar av flertalet arter icke föreligga i de allmänna herbarierna, kunna 
Krohus bestämningar tyvärr icke kontrolleras. Krohus arbete blir svårt att 
använda också på den grund, att uppgifterna om de enskilda arternas för
delning inom hans område, som förutom Aspö skärgård (hörande till Haapa
saari kommun) omfattar även delar av skärgården i Kymmene (Kymi) 
och Veckelaks (Vehkalahti) kommuner, äro mycket vagt givna; närmare 
lokaluppgifter anföras i floradelen blott för ett fåtal arter. Visserligen givas 
talrika lokaluppgifter i det stora antalet anförda vegetationsanteckningar. 
men en sammanställning av dessa lokaluppgifter, en i och för sig arbetsdryg 
uppgift, giver ingen helhetsbild av de enskilda arternas fördelning. Utan en 
förnyad floristisk undersökning av Aspö skärgå rd synes Krohus arbete av 
193'1 icke kunna utnyttjas vid jämförelser av sådan art, som avsetts i denna 
studie. Tid för ett sådant studium har jag tyvärr icke kunnat disponera . 

I olika sammanhang har i litteraturen påvisats, hurusom floran i vårt 
land visar en successiY avmattning i riktning från väster mot öster. I hit
hörande diskussioner har man i allmänhet beaktat floran i områden av större 
utsträckning än vad det här är fråga om. Så anför PALMGREN (1925 a, s . 
54-55) ~om exempel värdena 650 arter för provinsen Alandia (1948, s. 215 
anfö res talet 663), 644 arter för provinsen Regio A boensis och 630 arter 
för provinsen Nylandia. Dessa Yärden, till vilka Palmgren kommit genom 
en kritiskt förd diskussion, äro som sådana värdefulla uppgifter, i det de 
framhäva ett allmängiltigt drag i vår sydfinska flora. De nämnda provin
semas areal ä r av rätt olika storleksordning. EnYar a,· dem omfattar del
områden av mer eller mindre specifik karaktär med avseende å rådande 
naturförhållanden och edafiska betingelser för vegetationen. Man kan där
fö r tänka sig, att de ovan angivna värdena icke återspegla förhållandena i 
likartade områden av mindre format i de olika provinserna. I denna studie 
har därför en dylik diskussion synts försvara sin plats. 1 

Bland de vanskligheter, som yppa sig, då artantalet upptages till diskus
sion, framträder i regel primärt den svårighet, som betingas av olika inställ
ning till kritiska artgrupper och mer eller mindre kollektiva artbegrepp, 
en omständighet, som PALMGREN (1925 a, s. 24) tydligt pointerat. Denna 
svårighet möter vid varje jämförelse mellan artantalen i tvenne eller flere 

l ULYINEX ( 1948} har mycket kortfattat behandlat de olika pro\·insernas artantaL 
Han nämner bl.a. för Al talet 'i/4, för Ab 80 1, för l\' /5/ och för Ka 719. De tre först
nämnda avvika som synes från PALMGRENs o\·an angivna. Palmgrens tal avse den ur

sprungliga floran sådan den a \- honom begränsats. lJ ldnen aner uppenbarligen floran 
i dess helhet; någon grund för fixerandet a\· artmaterialet nämnes dock icke. 
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områden . AnmärkningsYärt är ZETTERSTEDTS uttalande i denna fråga redan 

1863, s. 38: 

&Dt t torde knappt behöha erinras huru svårt det är för växtgeographen att lemna 

exacta numeriska jemförelser, d å de författare, från hvilka han i detta fall måste hämta 

sina data, p å ett helt olika sätt begränsa species, ja samma författare hah-a ofta olika 

åsigter i detta fall under olika perioder af sitt lif ... ~ 

SjälYa greppet på de olika formernas systematiska natur är mindre vik

tigt; av mycket större vikt är att greppet för de områden. man arbetar med, 

är enhetligt. I flertalet fall får man bygga artlistorna på litteraturuppgifter. 

Olika forskares olika uppfattning om formmaterialets systematiska valörer 

kommer här att spela in. Där olika uppfattningar i ett eller annat hänseende 

gjort sig gällande, bör materialet självfallet fi_'l:eras under samma systema

tiska synvinkel. Om exempelvis Polygonum nodosum hos en författare upp

tages som art, men som ssp. nodosum under P. lapathijolium hos en annan , 

vilken dessutom upptager ssp. lomenlosum av samma art, böra dessa beak

tas som skilda systematiska enheter. Om däremot Polygonum nodosum (men 

ej P. lapathijolium) upptages hos en författare , medan en annan författare 

upptager kollektivarten P . lapathijolium, böra dessa tvenne i diskussionen 

betraktas som likvärda. 
Idealet vid en jämförande undersökning av floramaterialet och dänned 

artantalet Yore att hela floran skulle beaktas. I praktiken är detta emeller

tid ogenomförbart. Tager man exempelvis i betraktande det utomordentligt 

stora antalet skorplavar, som uppträder hos oss, är det lätt att inse huru 

omöjligt det vore att fastställa samtliga i ett område förekommande syste

matiska enheter av denna växtgrupp. Man har därför i praktiken inskränkt 

sig till de lättare iakttagbara formerna , för det mesta till kärlväxterna. Vid 

en jämförelse mellan floran i tvenne områden av ringa omfång kan det dock 

vara möjligt att rätt noggrannt fastställa också vissa kryptogamers upp

trädande; ifråga om områden av redan något mera betydande omfång bliva 

möjligheterna för förbiseende av flere eller färre fonner så stora, att jäm

förelsen knappast mera kan lämna något tillförlitligt resultat. 

Självfallet blir jämförelsen lidande på denna begränsning av materialet 

(PALMGREN 1925 a , S. 26). 
Den nödiga begränsningen kan emellertid i ett flertal fall icke inskränkas 

till kryptogamerna; inskränkningar måste oftast yttermera göras med av

seende å kritiska fanerogamsläkten och -kollektivarter, detta redan på den 

grund, att kännedomen om dessa kritiska former och deras uppträdande 

är mycket bristfällig. Där exempelvis ett antal Hieracium-former uppgivas 

från tvenne diskussion underkastade områden, kunna dessa former icke 

tagas i betraktande vid en komparation av artantalet, för så vitt icke förut

sättningar finnas för att de upptagna arterna något så när fullständigt och 
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komparabelt representera floran. Man finner ofta i artförteckningar kritiska 
arter upptagna under kollektiva benämningar. Sådana kollektiva uppgifter 
utgöra emellertid icke alltid en verklig exponent för de i naturen rådande 
förhållandena. I Strömfors-Pyttis skärgård uppträda t.ex. blott några for
mer av kollektivarten Hieracium vulgatum, medan i Barösunds skärgå rd 
långt flere former äro för handen. Om någon åländsk skärgårdsdel skulle 
utgöra det andra jämförelseområdet, skulle de till kollektivarten Hieracium 
vulgatum hörande formernas antal yttermera ökas. Detta exempel belyser 
den heterogenitet, som sålunda kommer att vidlåda det kollektiva begrep
pet Hieracium V'ttlgatum. Till det faktum, att varje dylik jämförelse på basen 
av kollektiva begrepp kommer att förbliva behäftad med ovan framhållen 
inkonsekvens, torde dock i månget fall intet vara att göra. Riktigast vore 
måhända att helt utesluta dessa kritiska former. Det är härvid dock att 
beakta, att det hithörande artmaterialet (mikroarterna) kan utgöra en rätt 
avsevärd del av floran i dess helhet. Exempel härpå erbjuda släktena Rubt{S, 
Acacia, Hieracium, Taraxacum etc. Kollektiva begrepp kunna icke alltid 
undvikas. 

I den följande diskussionen hava följande begränsningar gjorts: 
Av Hieracium-formerna hava upptagits endast kollektivarterna H. pdo

sella och H. umbellatum. Taraxacum-formerna hava sammanslagits till kol
lektivarten T. officinale och Alehemilla-formerna till A. vulgaris. Likaså äro 
Carex Oederi, Paa pratensis, Polygonum lapathifolium, Atriplex latifolium, 
Ranunculus auricomus, Nymphaea alba, Potentilla argentea, Euphrasia offici
nalis och Valeriana offic·inalis kollektiva begrepp. Rosa-formerna upptagas 
med de namn, som vanligen använts för dem i vårt land (se s. 42). 

Genom begränsningar av ovan angivet slag kommer man icke att operera 
med det faktiska artmaterialet och artantalet. Om begränsningarna genom
förts enligt samma principer, erhållas dock talvärden, som väl kunna kom
pareras. I varje händelse giver det på anfört sätt begränsade materialet ett 
uttryck för florans kvalitativa karaktär i de områden, som äro föremål för 
jämförelsen. 

Att floran och därmed artantalet i mitt undersökningsområde belyses 
mot bakgrunden av flora och artantal i den västnyländska Barösunds skär
gård finner sin motivering främst i följande omständigheter: 

1. , Barösunds skärgård är ett relativt litet och rätt väl avgränsat skär
gårdsområde; det är beträffande landarealen i det närmaste av samma stor
leksklass som Strömfors-Pyttis skärgårdsområde. För Barösund anger 
W . BREID.'"ER (1921 b, s . 14) en östgräns av vidpass 16 kilometers längd samt 
en sydgräns av 15 kilometers längd. Brenners område upptar en areal av 
ca 240 km2 , varav >>vidpass 2/3 upptages av hav, endast 1/3 av land>> (BREN
NER Le., s. 14). Mot dessa värden svara i Strörnfors-Pyttis skärgård en 
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längd i NW-SE riktning av ca 22.5 km och en bredd i SW-NE riktning 

av ca 25 km samt en areal av i det närmaste 560 km2 • Av denna upptages 

blott ca 1/6 av land. 

2. Floran i Barösunds skärgård är tack vare W. BRENNERs studie av 

år 1921 rätt väl känd, varför ett gott och tillförlitligt jämförelsematerial före

finnes. Brenners fältstudier hava kanske inte alltid varit så grundliga som 

önskligt varit. Hans Barösunds-arbete har vunnit mycket därpå , att det 

till betydande delar bygger på uppgifter av den kritiske och synnerligen 

noggranne Em·. Hrs rKGER (1857). 
Jämförelsen försvåras dock av flere olikheter hos de nu ifrågavarande 

skärgårdsområdena. Av dessa olikheter böra följande främst nämnas: 

1. Ovan nämndes, att landarealerna i Strömfors-Pyttis och Barösund 

i det närmaste äro lika stora. Det förefinnes emellertid en väsentlig skillnad 

mellan dessa lika stora landa realer. BREXXER (1921 b , s. 14) karakt äriserar 

sitt skärgårdsområde på följande sätt: 

»En blick på kartan ,·isar oss, ,-ilket virn·arr a\· större och mindre öar och holmar, 

som utbreder sig inom denna jämförelse\·is ringa a real. Det ä r ej mindre ä n c:a 300 en

heter med en yta större ä n 3000 m 2 d här ha\·a att göra med, och det kan därför tryggt 

påst ås, a tt denna skärgård ä r en av de mest invecklade och i förhållande till storleken 

örikaste i hela landet. • 

Landarealen är sålunda i Barösunds skärgård söndersplittrad i ett stort 

antal enheter av rätt ringa omfång . 

I Strömfors-Pyttis-området är landarealen däremot fördelad på ett 

betydligt mindre antal enheter. De största arealerna höra till de tvenne 

stora ölanden Vahterpää och ~fogenpörtö. 

2. Som en direkt följd av denna olikhet i arealfördelningen följer en 

betydande olikhet i ståndorternas fördelning . PALMGREN har i olika samman

hang (t.ex. 1915-1917, s. 480; 1922 a , s. 4; 1925 b, s. 15-18; 1943-1944, 

s. :> 1-54; 1946, s. 152-153; 1948, s. 204-233) påvisat den betydande inne

börden i ett landskaps karaktär av skärgård. Han fäster uppmärksamheten 

bl.a. vid strandlinjens ökade längd (1948, s. 215-216). I ett sådant område 

som Barösunds skärgård med des flere hundra för det mesta små öar kom

mer strandlinjen att bliva ofantligt mycket längre än i den på öar betydligt 

fattigare Strömfors-Pyttis skärgården. Som en direkt konsekvens av den 

längre strandlinjen följa proportionsvis betydligt större arealer för strand

vegetationen än för skogar och torvmarker. Där bergstränder dominera och 

möjligheter för utveckling a\· en högre vegetation sålunda äro starkt redu

cerade, blir självfallet nu framhållna relativa försprång för strandvegetatio

nen dock mer eller mindre reducerat. Då fördelningen av olika strandtyper 

i geologisk bemärkelse i nu ifrågavarande områden icke varit föremål för 

studium, är det ej möjligt att med sifferuppgifter komparera förhållandena 
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i de tvenne områdena. Uppenbart är dock , att de ovan anförda synpunkterna 
icke få lämnas obeaktade vid en granskning av artmaterialet i de tvenne 
områdena. 

3. Som en direkt konsekvens av den olika landfördelningen och den 
sammanlagda strandlinjens olika längd följer mycket olika förutsättningar 
för växterna att sprida sig i de bägge områdena. Jag hänvisar till diskussio
nen hos PALMGREN (1946, s. 155-156). 

4. Om också berggrunden i Barösund till övervägande del består av 
kalkfattig granit och granitgneiss (W. BRENNER 1921 b , s. 17-18), finnas 
här dock några kalkförekomster; från Strömfors-Pyttis skärgård äro sådana 
icke alls kända. 

a. För Barösund och Strömfors-Pyttis gemensamma arter. 

I nedanstående förteckning har även medtagits ett antal av W. BRENNER 
(1921 b), men ej av mig, som mer eller mindre antropochora betraktade 
arter, utmärkta nedan med tecknet (A). Någon nämnvärd olikhet i deras 
uppträdande i de tvenne områdena torde inte föreligga. 

Lycopodium selago 
L. annotinum 
L. clavatum 
Equisetum arvense 
E. silvaticum 
E. limosum 
Ophioglossum vulgatum 
Botrychium lunaria 
Polypodium vulgare 
Eupteris aquilina 
Asplenium trichomanes 
A. septentrionale 
Athyrium filix fernina 
Dryopteris spinulosa 
D. fili..'l: mas 
D. thelypteris 
D. phegopteris 
D. linnaeana 
Woodsia ilvensis 
Cystopteris fragilis 
Struthiopteris filicastrum 
Juniperus communis 
Pinus silvestris 
Picea Abies 
Typha latifolia 
T. angustifolia 
Spargallium minimum 
Potamogeton filifonnis 
P. pectinatus 
P. panorrnitanus var. minor 
P. pusillus 
P. natans 

P. perfoliatus 
Ruppia rostellata1 

Zannichellia repens 
Najas marina 
Triglochin maritima 
T. palustris 
Scheuchzeria palustris 
Alisma plantago-aquatica 
Typhoides arundinacea 
Anthoxanthum odoratum 
Hierochloe odorata 
Milium effusum 
Alopecurus ventricosus 
A. genieulatus 
Agrostis stolonifera 
A. capillaris 
A . canina 
Calamagrostis arundinacea 
C. lanceolata 
C. purpurea 
C. epigejos 
Deschampsia caespitosa 
D. fleA'llosa 
Avena pubescens 
Phragrnites communis 
Sieglingia decumbens 
Molinia coerulea 
Melica nutans 
Dactylis gloruerata 
Poa tri v-ialis 
P. pratensis (coll .) 
P. nemoralis 

P . palustris 
Glyceria finitans 
Puccinellia retroflexa 
Festuca arundinacea 
F . rubra 
F. o\·ina 
Bromus mollis (A) 
Nardus stricta 
Agropyron caninum 
A. repens var. maritimum 
Elymus arenarius 
Eriophorum polystachyum 
E . vaginatum 
Scirpus silvaticus 
S . maritirnus 
S . rufus 
S. Jaenstris 
S . Tabernaemontani 
S. acicularis 
S. pauciflorus 
S . palustris 
S. uniglumis ssp. fennicus 
Rhynchospora alba 
Carex pauciflora 
C. leporina 
C. glareosa 
C. norvegica 
C. loliacea 
C. brunnescens 
C. canescens 
C. stellulata 
C. elongata 

l Hos BRJ<:NNER (1921 b, s. 64) under kollektivnamnet R. maritima. 
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C. Goodenowii 
C. digitata 
C. globularis 
C. pallescens 
C. panicea 
C. magellanica 
C. limosa 
C. Oederi (coli .) 
C. inilata 
C. vesicaria 
C. lasiocarpa 
Calla palustris 
Lemna trisulca 
L. minor 
Juncus effusus 
J. conglomera tus 
J. filiformis 
J. lampocarpus 
J. nodulosus 
J. Gerardi 
J . bufonius 
J. ranarius1 

Luzula pilosa 
L. multiflora 
Allium oleraceum 
A. schoenoprasum 
Majanthemum bifolium 
Polygonatum officinale 
P . multiflorum 
Convallaria majalis 
Paris quadrifolia 
Iris pseudacorus 
Orchis maeulatus 
Platanthera bifolia 
Listera cordata 
Goodyera repens 
Coralliorrbiza trilida 
Malaxis paludosa 
Populus tremula 
Salix rosmarinifolia 
S . aurita 
S . einerea 
S. caprea 
S. phylicifolia 
S. pentandra 
Myrica gale 
Betula verrucosa 
B. pubescens 
Alnus glutinosa 
Rumex aquaticus 
R. crispus 
R . acetosa 
R. acetosella 

Polygonum lapathifolium 
(coli .) 

P. minus 
P . hydrapiper (A) 
P . heterophyllum var. lito-

rale 
P. dumetorum 
Atriplex patulum (A) 
A. latifolium (colJ .) 2 
A. litorale 
Salsola kali 
:\1ontia fontana 
stellaria nemorum 
S . holostea 
S. graminea 
S. longifolia 
Cerastium caespitosum 
Sagina nodosa 
S . procumbens 
Honekenya peploides 
J\Ioehringia trinen·ia 
Arenaria serpyllifolia 
Spergula vernalis 
Spergularia salina 
\'iscaria vulgaris 
Silene inflata f. litoralis3 
Lychnis flos cuculi 
Melandrium dioecum 
)l"ymphaea alba (coll. )4 

Nuphar luteum 
Caltha palustris 
Actaea spicata 
Anemone bepatica 
A . nemorosa 
Ranunculus flammula 
R. reptans 
R. seeleratus 
R. auricomus (coli. ) 
R . acris 
R . repens 
R. polyanthemus 
R . Baudotii 
Thalictrum flavum 
Chelidonium rnajus (A) 
Cochlearia danica 
Cakile maritima 
!satis tinctoria 
Barbaraea stricta 
Radieula palustris (A) 
Cardamine pratensis 
Draba nrna (A) 
Arabidopsis thaliana 
Turritis glabra 
Erysimum hieraciifolium 

Drosera rotnndifolia 
D. anglica 
D. intermedia 
Sedum telephium 
S. annuum 
S. acre 
Tillaea aquatica 
Parnassia palnstris (A) 
Ribes Schlechtendalii 
R. alpinum 
Cotoneaster integerrimus 
Pyrus rnalus 
Sorbus aucuparia 
Rubus idaeus 
R . saxatills 
R. arcticus (A) 
R. chamaemorus 
Pragaria vesca 
Comarum palustre 
Potentilla argentea (coll .) 
P. erecta 
P. anseTina 
Geum urbanum 
G. rivale 
Filipendula ulmaria 
Alehemilla vulgaris (A) 

(coli.) 
Rosa cinnamomea 
R. glauca 
R. coriifolia 
Prunus padus 
Trifolium medium 
Lotus corniculatus 
Vicia tetrasperma 
V. silvatica 
V. cracca 
V. sepium 
Lathyrus palustris 
L. pratensis (A) 
L. vernus 
Geranium silvaticum (A) 
G. robertianum 
Oxalis acetosella 
Ca IIi t riche verna 
C. autumn alis 
Acer platanoides 
Impatiens noli tangere 
Rhamnus frangula 
Tilia cordata 
Hypericum maeulatum 
H. perforatum 
Viola palustris 
V. riviniana 
V. montana 

l Omnämnes ej av BREl'.'NER (1921 b). I HMF föreligger prov, seLnnmERG (1933-1935, 
s. 247). 

2 S .n . A. hastatum hos BRE!\~ER. 
3 S.n. Silene vulgaris var. litoralis hos BRENl'.'ER. 
4 BRENNER (1921 b, s. 84 ) upptager för Barösund endast N. candida. 
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V. tricolor 
Peplis portula (A) 
Lythrum salicaria 
Epilobium montauuru 
E. adenocaulonl) 
E. palustre 
Chamaenerium angustifo-

lium 
Circaea alpina 
Myriophyllum spicatum 
M. a lterniflorum 
Hippuris vulgaris 
Chaerefolium s ih·estre 
Cicuta virosa 
Carum carvi (A) 
Pimpinella saxifraga 
Aegopodium podagraria 
Selinum carvifolia 
Angelica silvestris 
A. li toralis 
Peucedanum palustre 
Cornus suecica 
Empetrum nigrum 
Pvrola chlorantha 
P: rotundifolia 
P. minor 
P. secunda 
P. uniflora 
Monetropa hypopitys 
Ledum palustre 
Andromeda polifolia 
Arctostaphylos uva ursi 
Oxycoccus quadripetalus 
Vaccinium vitis idaea 
V. uliginosum 
V. myrtillus 
Calltma vulgaris 
Lysimachia vulgaris 
Naumburgia thyrsiflora 
Trientalis europaea 

Glaux maritima 
Fraxinus excelsior 
Centaurium erythraea 
Menyanthes trifoliata 
Convolvulus sepium 
Cuscuta europaea (A) 
:Myosotis scorpioides 
Sentellaria galericulata 
Frunella vulgaris 
Galeopsis bilida 
Stachys palustris 
Satureja acinos 
Lycopus europaeus 
l\·Ientha arvensis (A) 
Solanum dulcamara 
Y er bascum thapsus 
Linaria ,-ulgaris 
Limesella aquatica 
Veronica longifolia 
\". arvensis (A) 
\·. ,-erna 
V. scatellata 
V. chamaedrys 
V. officinalis 
:Yielampyrum nemorosam 
M. pratense 
M. si lvaticum 
Odontites litoralis2 

Euphrasia officinalis (coll.)3 
Rhinanthus minor 
Pedicularis palustris 
Utricularia ,-ulgaris 
U. intermedia 
U. minor 
Plantage m ajor va r. inter-

media 
P. maritima 
Galium uliginosum 
G. palustre 

G . trifidum 
G. boreale 
G. verum 
G. rnollugo (A) 
\"iburnum opulus 
Lonicera xylostet11u 
Linnaea borealis 
\"aleriana officinalis (coli. )' 
Succisa prate nsis 
Knautia an·ensis (A) 
Campanula rotundifolia 
C. persicifolia 
Solidago virgaurea 
Aster tripolium 
Trimorpha acris 
Antennaria dioeca 
Gnaphalium uliginosum (A) 
Bidens tripartitus 
Achillea ptarmica (A) 
A. millefolium 
:\Iatricaria inodora ssp. 

maritima 
Chrysanthemum leucan

themum (A) 
Tanacetum ,-ulgare 
Artemisia vulgaris ,-ar. 

coarctata 
Senecio sih·aticus 
Cirsium palustre 
C. heterophyllum 
C. arvense 
Centaurea jacea (A) 
Leontodon autumna!is 
Crepis t ectorum 
Sonchus arvensis 
Lactuca muralis 
Taraxacum officinale (coli .) 
Hieracium pilosella (coli .) 
H. umbellatum (coli. ) 

b . I Barösund men ej i Strömfors-Pyttis. 

W. BRENNER (1921 b) anför från Barösunds skärgård följande från Ström
fors-Pyttis skärgård icke antecknade ursprungliga arters: 

J BRENNER {1921 b) omnämner ej arten; av mig anträffad (FAGERSTRÖ~! 1944 a, s. 32) . 

2 Under detta namn för jag den på havsstränderna växande ursprungliga formen. 

Osäkert om den i Barösunds skärgård växande formen är identisk med den i Strömfors

Pyttis skärgård växande. Se ovan s. 4 7 not. 

3 BRENKER (1921 b, s. 104) anför för Barösunds skärgård Euphrasia slricla, E. lem1is, 
E. curla och E. brevipila, av vilka de två sistnämnda uppfattas som apofyter, E . curla 
dock med en viss tvekan. E. stricta betecknas som antropochor, medan E. tenuis försetts 

med epitetet >) antagligen antropochor, men med mycket stor spridningsförmåga och 

självständighet». 
4 I HMF saknas Valeriana-material från Barösunds skärgård. Beträffande Ström

fors-Pyttis skärgård se s. 4 7, not 3. 

s Nomenklaturen och ordningsföljden är BRE:o;-NF.Rs, såsom över huvud i denna stu

die, då Brenners arbete utgör utgångspunkt för disl.."Ussionen. 



Botrychium Matricariae 
E quisetum pratense 
Lycopodium inundatum 
Sparganium affine 
S. glomeratum 
Zostera marina 
Ruppia spiralis 
Zannichellia major 
Z. pedunculata 
Eriophorum alpinum 
Scirpus pan·ulus 
Sc. mamillatus 
Carex contigua 
C. Pairaei 
C. in termedia ( = C. di-

sticha) 
C. tenella 
C. pilulifera 
Juncus campressus 
Luzula campestris 

Gagea minirna 
Listera ovata 
Achroanthes monophylla 
Salix depressa 
S. nigricans 
Corylus a,·ellana 
Quercus robur 
Polygonum \'iYiparum 
stellaria media 
~Ielandrium viscosum 
Ranunculus ficaria 
Corydalis solida 
Crarube maritima 
Cardamine hirsuta 
Draba incana 
Saxifr aga grannlata 
Chrysosplenium alternifo-

lium 
Filipendula hexapetala 

Agrimonia Eupatoria 
A. odorata 
Rosa villosa 
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Lathyrus tu berosus ( = L. 
montanus) 

Linum catharticuru 
Callitriche polymorpha 
Hippuris tetraphylla 
\' accinium *rnicrocarpum 
Primula veris 
Centauriurn pulchellurn 
Myosotis caespitosa 
~i. laxa 
M. collina 
Ajuga pyramidalis 
Sentellaria hastifolia 
Satureja vulgaris 
Thymus serpyllum 
Filago montana 

Till denna grupp torde ännu kunna föras Potentilla Crantzii och Trifo

lium arvense. Arterna upptagas av BRE:-.N'ER som antagliga antropochorer, 

men böra enligt min mening betrahas som ursprungliga. 

I listan ovan saknas Sonchus asper, ehuru arten av BRE~NER anföres 

som ursprunglig från havsstränder. Arten uppträder icke spontant i vårt land. 

Floran i Barösunds skärgård räknar sålunda 57 för Strömfors-Pyttis skär

gård främmande ursprungliga arter. 

Listan ovan upptager arterna Gagea minima och Stellaria media. Vardera 

förekommer också i Strömfors-Pyttis skärgård, men, som det synes, dock 

helt tillfälligt. Vad arternas uppträdande i Barösund med hänsyn till ur

sprungligheten vidkommer, synes det sannolikt, att Gagea minima bör upp

fattas som ursprunglig. Däremot är det svårt att uttala sig i frågan om Stel

laria medias hemortsrätt i den spontana floran. Artens uppträdande på havs

stränder långt ute i havsbandet tyckes tala för dess ursprunglighet. Här kan 

ännu nämnas, att KT.:JALA (1939, s. 170) anför stellaria media som ursprung

lig från östra Rymmenedalen (Itäinen Kymenlaakso). 

Vid en närmare analys a \· artlistan ovan bör följande beaktas: 

1. Beträffande Stellaria media se diskussionen ovan! 

2. Följande arter äro kända från Strömfors-Pyttis fastlandsområde , del

v is i omedelbar närhet till skärgårdsområdet : 

Sparganium glomeratum 
Carex Pairaeil 
Listera ovata2 
Salix depressa 

S . nigricans 
Corylus avellana3 
Rosa Yillosa 

i\Iyosotis caespitosa 
Ajuga pyramidalis 
Satureja vulgaris 

1 CEDERCREUTZ (1931, s. :H } upptager från östra Nyland C. muricata L. •Meistens, 

wenn nicht ausschliesslich , C. Pairaei F. Schultz.• Från Strömfors anföres blott en lokal: 

Tessjö. På grund a\· CEDERCREI:TZ' stilisering ovan kan tvivel råda om det ä r arten 
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För dessa arters vidkommande föreligger möjligheten , att de också före
komma i skärgårdsområdet, ehuru de icke ännu blivit funna därstädes. För 
en eller annan av dem bör man d,ock också räkna med möjligheten att de 

äro fastlandsarter , som icke här gå ut i skärgården, där kanske lämpliga 

ståndorter icke i nödig grad stå till buds. Detta kan Yara fallet speciellt med 
Listera ovata, A ju g a pyramidalis och Satureja t'Hlgaris. 

Det är av intresse att konstatera, att K UJ.UA (1939) aY arterna ovan för östra Rym

menedalen som fastlandsarter (betecknade med bokstaven B) betecknar Sparganium 
glomcratum, L islera ovala, Corylus avellana, vartill Salix depressa och S. nigricans [med be
teckning U (B)] betecknats som huyudsakligen fastlandsarter. 4 Carex muricala anföres 
av KrJALA som inlandsart och antropochor. Rosa villosa, Ajuga pyramidalis och Saturefa 
v11lgaris omnämnas icke av KcJALA. 5 

j\1yosotis caespitosa är i östra Nyland bunden ,;d fastlandszonen; den är här känd 
även från den innersta skärgården i östra Pyttis, som dock ej hör till området för min 
studie. I Barösund är arten däremot enligt BRE~~"ER (1921 b, s. 100), vars uppgift dock 
gäller arterna M. caespitosa och M. laxa samfällt, tydligt e:xtrataeniat. I förbigående m å 
nämnas att M yasotis scorpioides, som i Barösund enligt BRE=R (l. c., s. 1 00) är känd 
från en enda lokal, däremot är allmän i hela Strömfors-Pyttis skärgårdsområde. De 

nu nämnda Myasoti s-arterna uppträda sålunda helt olika i de tvenne områdena, vilken 
omständighet redan UL\TKE:-< {1937, s. 138-139) påpekat. - Från Aspö skärgård är 
endast M. scorpioides känd. - I Upplands skärgård är arten likaså extrataeniat (AL~I

QUIST 1929, s. 582; STER:-<ER 1933 , s. 261). 

3. Till arterna i förteckningen närmast oYan ansluta sig följande, vilka 
äro kända från ett eller flere angränsande områden utanför Strömfors och 
Pyttis sockengränser. Också beträffande dessa arter kan man räkna med 
en viss grad av bristfällig undersökning. Området synes icke befinna sig utan
för dessa arters allmänna utbredningsområde. 
Equisetum pratense 
Zannichellia pedunculata 
Eriophorum alpinum 
Scirpus parvulus 

Sc. mamillatus 
Carex contigua 
Carex tenella 
Juncus campressus 

Polygonum Yiviparum 
Corydalis solida 
Chrysosplenium alternifol. 
CaJlitriche polymorpha 

Pairaei eller conligua (eller bägge), som h är är representerad. Detta så mycket mer som 
C. contigua uppträder rikligt på den närbelägna Svartholms fästning i Lovisaviken. 

2 Listera ovala jämte ] uncus stygius och Carex Buxbaumii kända från Kortön, som 
på grund av sitt läge invid fastlandskusten i Strömfors icke i denna studie räknas till 

skärgårdsområdet. 
3 I Tuuskas p å Mogenpörtö-landet växa några hasselbuskar, som drivits upp från 

nötter, som i tiden hämtats från Estland. Hasseln synes trivas väl här; tecken härpå är 
den frodighet buskarna uppv;sa samt fertiliteten. Hasseln har sålunda goda existens

betingelser här. 
4 KROllN (1931, s. 263) anför från den sydvästkarelska skärgården b åde Salix depressa 

och S. nigricans med den allmänna frekvensuppgiften r. Salix depressa iakttogs icke 
av mig i Aspö skärgård sommaren 1950; S. nigricans blev däremot funnen på 5 av de 
av mig nämnda sommar närmare undersökta 25 öarna {FAGERSTRÖM 1953, s. 63). 

5 Betr. Rosa villosa och A fuga pyramidalis se CEDERCRErTZ (1931, s. 36 resp. s. 38), 

betr. Salt,reja vttlgaris s. 76 nedan. 
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De 0\·an upptagna vattem·äxterna Zannichellia pcdunrulata , Scirpu s paruulus och 
Sc. nzamillatus äro samtliga kända från det angränsande skärgårdsområdet ,-äster om 

Kotka (UL\T~\EX 1937, s. 4~ ) - Då detta område delvis även omfatta r Pyttis skärgård 
och har en r ä tt liten bredd, torde man för nu ifrågayaraude treune arter kunna räkna 

med en sannolik förekomst ä,·en inom mitt område, där st åndortsförhållandena synas 
vara desamma som i UlYinens område. - Kämnas bör, a tt en Zan~1ichellia-fonu, som 

närmast bör räknas som Z. pedunculata x repe>l s (det. Hans Luther), bli \"i t funnen i 
Strömfors inre sk ä rgård. LrTHER ( 195 1 b , s. l ~~. ) anför, att denna fo rm nästan alltid 
uppträder tillsammans med föräldrarna i Ekenäs skä rgård. Där den ena föräldra-arten 
sa knas, ä r denna dock alltid för handen i omedelbar närhet till ,-äxtplatseu för bastarden. 

För en del av arterna i listan ovan (Eriophorum alpiuum, Carex contiguu , 

Polygonunr viviparurn) saknas måhända lämpliga stå ndorter i Strömfors
Pyttis skärgård. Andra å ter hava möjligen förbisetts (Equisetum pratense, 

Carex tenella, Corydalis solida, Gallitriche polymorpha); dock kan man väl 
för dessa arter också räkna med mindre luckor i den allmänna utbredningen. 
Exkursionerna hava över huvud företagits först efter midsommar, då Cory

dalis solidas vegetationstid redan är förbi; det om Corydalis sagda kan också 
i någon mån gälla Chrysosplenium alternijoliurn. Den sistnämnda arten har 

länge i litteraturen beaktats såsom icke förekommande på de baltiska öarna 
(ScmiiDT 1855, s. 9; Y. SASS 1860, s. 606; Kt:PFFER 1925 , s. 117 m.fl. ); en gam

mal uppgift om artens uppträdande på Ösel hos ]OHKSOK (1850) har icke 
vunnit bekräftelse. Arten har emellertid i senare tid anträffats på en del 
västbaltiska öar; se GRÖXTV"ED (1927, s. 444), LrPPl\IAA (1931, s . 150) och 

HULTEN (1950, s. 249, karta 972). - KROHX (1931) anför icke arten från 
sitt område. 

K GJALA {1939) anför som inlandsarter i östra K ymmenedalen följande a\· 0\·an be
rörda arter: Eriophorum alpinum l , Carex tell ella, Polygonttlll viviparu>~/2 och Callitrichc 

polymorpha; J uncu.s campressus räknas a,- honom t ill de sällsynta ubik\•ista 
apophyterna (Ap-U-r). 

KUJALAS o \·an anförda uppgift beträffande j ttllCliS co111 pressus ä r märklig. Sommaren 
1950 fann jag arten som en för flertalet undersökta öar i Aspö skärgård typisk strand

klippart (se FAGERSTRÖ~l 1953, s . 62); blott sällan uppträder arten tillsammans med 
f. Gerardi på mjukare strandunderlag. juncus campress us är uta n t v ive l fullt spont an 
i Aspö skä rgård. Artens mycket rikliga uppträdande i denna skä rgå rds yttre delar har
rnonierar Yäl med artens uppträdande p å Hogland, där den a \· Magnus Brenner in

samlats redan 1868 . ~Iärkligt nog omnämner KROHX 193 1 icke j uncus compreSH<S från 
den sydvästkarelska skärgården. ::\Ied a Yseende å sin allmänna förekomst i Yårt land 
kan arten räknas till de arter, som haYa en Yästligt betonad förekomst. Huvudutbred

ningsområde t synes förlagt till Finlands västra kusttrakter och Åland, ,-a rifrån en t yd
lig förtunning förmärkes österut längs Finska Yikens kust och norrut längs Bottniska 

1 Uppgiften om artens uppträdande i Aspö-a rkipelagen hos KROHX ( 193 t , s. 234 ) 
har tillsvidare icke a,- mig kunna t bekräftas. 

2 Av KROHN (193 1, s , 254) anförd från lilko-Tammio i \ 'eckelaks yttre skärgård; 
uppgiften senare ej bekräftad. 
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vikens kust. \V. BRE~<NER (1921 b, s. i4) anför J. con,pressus som sällsynt från Barösunds 
skärgård. Arten är därtill känd från PeJlinge (H::\IF) och Pernå skärgård (LD!DERG l 9 ~ 6. 

s. 31, 40), men, märkligt nog, ej ännu funnen i Strömfors-Pyttis skärgård. :'lied beak
tande av artens rikliga uppträdande i Aspö skärgård samt dess förekomst i Pernå synes 

avsaknaden här vara blott skenbar. Arten torde dock i varje händelse icke kunna påd
sas i den inre skärgården, där den eftersökts under m ånga år. I Pellinge skärg&rd är 
juncus campressus en typyäxt för de yttre skären (meddelande a\· BROR PETTERSSO~j; 

den uppträder dock här äyen i den inre skärgården. Enligt meddelande a\· BERTEL LE~I

BERG är arten tiilsvidare funnen endast i de inre delarna ay Pernå skärgård. - Det bör 
beaktas, att F. \V. Ku~GSTF.DT icke funnit arten på sina exkursioner i Pern å och Ström

fors yttre skärgårdar. 
I Kymmenedalen uppträder J 1mcus c01npressus, såsom ock flerstädes i det inre a ,. 

vårt land, som en mer eller mindre ren antropochor. 

Till den sist anförda gruppen växter (förteckningen överst i detta moment) 
kunde måhända ännu följande tillfogas, beträffande vilka det dock bör be
aktas, att de äro sällsynta i hela östra Nylands och södra Karelens kust
trakter. Större eller mindre luckor i deras utbredning äro därför möjliga och 

högst antagliga. 

Carex in termedia ( = C. 
distichaj 

Luzula campestris 
Melandrium viscosum 
Ranunculus ficaria 

Cardamine hirsuta 
Draba incana 
Potentilla Crantzii 
Linum catl1articum 
Hippuris tetraphylla 

Primula veris 
Centaurium pulchellum 
:\Iyosotis collina 
Scu tellaria hastifolia 
Filago montana 

Av arterna ovan anföras Luzula campestris, lvfelandrium viscosum, Cardamine hirsuta, 
Potentilla Crantzii och S cutellaria hasti jolia icke av Kq.U..-\ ( 1939)1 . Som inlandsarter 

samt samtidigt som antropochorer uppfattar Kujala Care.r intermedia (s.n. C. disticha j 
och Filago montana (s.n. F. ar<•e~l s isj . De övriga arterna i ovanstående lista (Ranunculus 
jicarin, Draba i nca.na, Limtm catharticmn, Hi ppuris tetraphylla, Primula veris, Centauriu m 
pulchellum och ftf yosotis collina) räknas av Kuj ala tillhöra kustzonen, d är dock före
komsterna äro synnerligen sparsamma ; endast för Rammcu/us ficaria anföres frekvens

värdet r. 
Intressant är den relativt rikliga förekomst Ceutauriw n pulchellum uppYisar i Aspö 

skärgård. Arten omnämnes icke av KRo~ (193 1). Sommaren 1950 fann jag den här p å 
6 av 25 undersökta öar {FAGERSTRÖM 1953, s. 65) . Beaktas bör, att flere av de besökta 
öarna med sina klippstränder icke erbjuda arten lämpliga >äxtplatser. L:entaurium pul
chellu111S relativt allmänna uppträdande i Aspö skä rgård framstå r i rätt anmärknings
värd belysning vid en jämförelse med antalet fynd a ,· Centaurittm vulgare . Denna art 

blev funnen på 9 öar, på 6 tillsammans med C. p ulchellum . Troligt är, att sistnämnda 
art vid fortsatta studier skall bli>a funnen p å samtliga de öar, som erbjuda lämpliga 
växtplatser. Ehuru någon olikhet i C. pulchellums uppträdande i Aspö skärgårds yttre 

och inre delar icke kunnat p åvisas på exkursionerna sommaren 1950, synes arten dock 
bär vara en främst för den yttre skärgården karakteristisk art. Märklig är artens a,·_ 
saknad både i Pernå och Strömfors-Pyttis skärgårdar. Om också Centattrium pulchellwn 
på exkursionerna lätt förbises (som icke blommande är den sd r att upptäcka i de gröna 

l Melandriu.m viscosum är dock för handen i Aspö-arkipelagen. KROH.."s (1931, s. 266j 

nppgift är fullt tillförlitlig (F.~GERSTRÖ~ 1953 , s . 6~ ); se även r u~ E~ ( 19 'o6, s . 97) . 
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strandängarna), kan man räkna med en lucka i artens fördelning just i den östnyländska 
skärgården. Beaktas bör, att lämpHga Yäxtplatser för arten blott sparsamt äro för han
den i Strömfors-Pytti5 skärgårds yttre delar. Enligt meddelande a\· BROR PETTERSSO~ 
itr Cen/aurium pulchel/um i Pellinge skärgård m åhända en allmännare art än C. t•ulgare. 
- F. \\'. KLI~GSTEDT, som p å sina exkursioner i Pernå och Strömfors skärgårdar spe
ciellt sökt Cenlaurium pulchrllum, har icke funnit den här. 

4. För följande arter synes avsaknaden a~· lämpliga ståndorter lämna 
en förklaring till arternas frånvaro i Strömfors-Pyttis skärgård: 

Botrychinm :llatricariae? 
Lycopodium inundatum 

Sparganium affine 
Carex pilulifera 

Achroanthes monopbylla 0 

\"accinium microcarpum 

Dieslutet är dock icke, att området utgör en lucka i de nämnda arternas 
allmänna utbredning. 

För l 'accinium mirrocarpum (s.n. Oxycocrus microcarpus Turcz. ) anger redan SAELA~ 
(1858, s. 55):»- förekommer likväl icke på kärren i hafstraktem. På s. 24 i samma skrift 
meddelar Saelan dessutom: ~ - .. Det egendomHga förhållande äger dock härvid rum, att 
på kärren i hafstrakten, der O. paluslris ännu i ymnighet förekommer, man icke är i 
stånd att finna O. microcarpus•. :IIärkHg är KUJALAS uppgift {1939, s. l J:.J), att arten är 
ubikYist (l', f q ) i östra Kymmencdalen. Sistnämnda uppgift är dock icke riktig beträf
fande As pö skärgård. K ROll~ (19:.! l, s. 2 ;2) anger förekomsten i den sydYästkarelska 
skärgården med beteckningen st r samt anför (l. c., s. l l O) arten i en Yegetationsanteck
ning från \'anhankylänmaa i Aspö skärgård. Sommaren 1950 eftersökte jag speciellt 
denna art, bl. a. på \ ' anhankylänmaa, dock utan att lyckas finna den . V a cc i niw11 oxycoc
rus uppträder flerstädes i denna skärgård i en späd om 1·. microcm-pum habituellt p åmin
nande form. Om V. microcarpum ÖYer hm·ud är för banden i Aspö skärgård, hör den till 
rariteterna. 

A chroanlhes monoph)'lla är sällsynt i hela landet, Yarför avsaknaden i Strömfors
Pyttis skärgård, där lämpHga ståndorter stå mycket sparsamt till buds, är lätt förklarlig. 
Så synes fallet Yara även med Botrychium J!atricariae. Kt") .-\LA (1939} anför ej dessa 
arter, ej heller KROIL">' (1931). 

Lycopodium immdatum är känd från lfl ngt flere fyndplatser i södra Finland än de 
td föregående arterna. KUJAU (19 39, s. 167) räknar den till de sällsynt förekommande 
nbikvisterna (U, r). Beträffande denna art bör beaktas, att man mången gång förgäves 
söker densamma p å ståndorter, som synas för arten specifika. Sannolikt är att artens 
ekologiska säregenhet icke ännu i detalj klarlagts. Artens fördelning synes betingad just 
av edafiska förhållanden. 

Spargan i u m a ffi n e är a Y \\', BRE~~ER (1921 b, s. 62-63) •antecknad uteslutande i 
yttre skärgården: små vattensamlingar å bergen , helst intill havsstrandem. DyHka vat
tensamlingar (se t.ex. LE\'A)."'DER 1900), rätt vanliga i ,·ästra Nyland, förekomma knap
past alls i Strömfors-Pyttis skärgård. Då dylika här uppträda, äro de alldeles små, 
oftast utan någon ut\·ecklad högre Yattenvegetation. SparganiHm affine ansluter sig 
beträffande sitt uppträdande till ScirpHs mamilla/us, men är icke som denna känd från 
det angränsande skärgård området Yäster om Kotka (UL\'l~EX (1937). Icke heller K t: 
JALA (1939) och KROHN (ln1) anföra arten fd.n östra Rymmenedalen resp. den syd
västkarelska skärgården. 

För Carrx pilu/ifera har man möjligen att räkna med en lucka i den allmänna före
komsten. Arten uppträder sparsamt i hela ::\'y land. CEDERCREt:TZ ( 193 1, s. 19} anför 
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den blott från landskapets västra och mellerta delar; numera ä r den dock känd också 

från Pernå och Elimä (prov i HMF). Tillsvidare är a rten inte annoterad från östra Kym

m enedalen. Den n ärmaste fyndplatsen österut är Säkkijärvi i K arelia a us tralis (prov i 

HMF). Från H ogland omnämnes den redan av SAELAX (1858, s. 10). 

5. Fölfande arter äga i vårt land ett förekomstområde, vars gränser falla 

utanför Strömfors-Pyttis skärgård: 

Zostera marina 
Ruppia spiralis 
Zannichellia m ajo r 
Gagea minima urspr. 
Quercus robur 
Crambe maritima 

Saxifraga grannlata 
Filipendula hexapetala 
Agrimonia Eupatoria 
A. odorata 
Trifolium an·ense 

La thyrus tu berosus ( = L. 
mon t .) 

Myosotis laxa ( = :\I. bal
tica) 

Thymus serpyllum 

A\· dessa arter omnämner KCJALA ( 19:l9) från östra Kymmenedalen endast Gagea 

minima, Filipe>~dttla hexapeta/a, Trifoli um arvense och Thymus serpyllum1• Gagea mi11ima. 

Filipendula och Trifol izmz arumse anföras av Kujala som antropochorer. Thymus ser

pyllum räknas av honom till de sällsynta inlandsarterna2 . 

Zostera marina är av UL\"I:s"E:s- ( 1940, s. 144) funnen drh·ande i Mussa lö skärgå rd 

väster om Kotka. LuTHER ( 1950; 195 1 b, s. 67) har dock funnit , att östgränsen för 

växande Zostera går i västra Nyland, i Ing~ skä rgård strax öster om Brenners Barö

sundsområdes östgräns. 

Den östligaste k ända iyndplatsen för Ruppia spira/is och Zallllichellia major vid 

den sydfinska kusten ä r Borgå: Herrskärs Sandö (LuTHER 1953, s. 4.2). De nordligaste 

kända fyndplatserna i Bottniska viken äro Oa, Närpes, resp. Ab, Iniö. Se närmare LL"THER 

1951 b, s. 134, 14.8. 

Beträffande Gagea minima se diskussionen ovan s. :.9. 

För Quercus robur ligger Strömfors-Pyttis skärgård i den lucka, som ä r belägen 

mellan artens t\·enne utbredningsområden i >årt land (se t .ex. THESLEFF 1895, karta). 

Det kan dock nämnas, att t .o.m. meterhöga ekplantor blivit funna i Stockfors gårds 

skogar i Pyttis fastlandsområde. Ekplantornas uppträdande här måste synbarligen 

ställas i samband med en spridning av ekollon från ekplanteringar ,;d Abborrfors gård 

(vid gränsen mellan Strömfors och Pyttis kommuner i fastlandsområdet) medels nöt

skrikan, som är rikligt för handen. 

Crambe maritima är k änd från ett rätt begränsat antal fyndplatser i , ·årt land med 

tyngdpunkten i utbredningen förlagd till Åbolands yttre skärgård. EKLL"-"D ( 193 1, s. 

101, 125, Fig. 30 ; 1931-1 932 d ) ha r kartlagt artens finländska förekomster och sam

tidigt upptagit frågan om artens uppträd ande i det •ostbaltiska• området. Han har 

tyckt sig finna ett samband mellan artens förekomstområde och salinitetskurran fö r 

6 °J00 ; se även EKLL"-"D (1928 d) . Enstaka förekomster, bl. a. just Rarösunds-förekomsterna, 

samtliga sparsamma, falla utanför denna kurva. Beträffande denna art hänvisas också 

till PALMGREK (192 7 v, s. 83-84). 

l KUJALA upptager i sin växtförteckning (1939, s. 1/2) Latflyrus tuberosus; med 

detta namn avses emellertid den a\· LL'>":-IE under detta namn urskilda arten, hos oss 

känd endast från några lokaler, bl.a. Kotka, och icke den av BRF.Y~>'ER upptagna L. 
tuberosus , som är identisk med Orobus tuberasus L . och Lathyrus monta11us Bernlt. 

3 En uppgift om artens uppträdande på Kilpsaari i Aspö skärgård hos KRO EL'< ( 1931 , 

s. 270) har jag sommaren 1950 ,-id ett besök på ön icke kunnat bekräfta. 
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KROliN {1931, s. 231) upptager Cmmbe maritima fr ån lokaler i den sydvästkarelska 
skärgården: Koivuluoto (Veckelaks) och Yanhankylänmaa (Aspö). Vid besök på den 
senare av de nämnda lokalerna sommaren 1950 stod arten icke att finna; den andra 
lokalen fick jag icke tillfälle att besöka. 

Det synes uppenbart, att Krohn fön·äxlat Crambe maritima med l satis tinctoria, 
vars sterila bladrosetter kunna n å en h alv meter i diameter och till sin starkt blågröna 
färg p åminna om Crambe maritimas blad. Sådana sterila bladrosetter såg jag sommaren 
1950 p å flere öar i Aspö på mer eller mindre vegetationslösa sand- och framförallt på 
grusstränder av örtyp. KUJALA omnämner icke 1939 Crambe maritima. 

Saxijraga granulata, Filipmdula hexapetala, Agrinwnia odorata, Trifolium arvense 
och Lathyrus montanus äro goda representanter för den åländska och västfinska löv
ängsfloran, som hava sparsamma enstaka utposter i de västnyländska bygderna. För 
Saxifraga granulata går förekomstområdets östgräns i Borgå skärgård, medan Agri
monia odorata icke är känd öster om Ingå. För Filipmdula hexapetala, Trifolium arvense 
och Lathyrus manianus är det vanskligare att uppdraga förekomstornrådets östgräns, 
då dessa arter som antropochora uppträda utanför det egentliga förekomstområdet. 
Filipendula hexapetala är sedan länge representerad i HMF av prov från Sibbo och Pernå. 
HJELT {1919, s. 162) frambåller dock att dessa uppgifter böra kontrolleras. Då arten 
under senare tider anmälts varken från Sibbo eller Pernå är det antagligt, att östgrän
sen går västerom Helsingfors i Esbo-Kyrkslätt. Artens uppträdande i Kotka är helt 
visst tillfälligt. 

Lathyrus montamts' förekomst i vårt land är kartlagd hos CEDERCREUTZ {1927, s. 
177, Karte 53). Ostgränsen för artens Yästligt betonade förekomst (provinserna Al, 
Ab, N, St och Ta) går i Borgå-trakten. Därtill är arten i HMF representerad av prov 
från en lokal p å Karelska näset (Sakkola) och från Teuya i Oa och Ähtäri i Tb. Dessa 
provs tillförlitlighet synes dock kunna sättas i fråga; i varje händelse är arten knappast 
ursprunglig på ifrågavarande lokaler; HnTONEX {1933, s. 4 '15) beaktar dem icke 
heller. 

Vanskligare är det att draga östgränsen för Trifolium arvenses spontana förekomst 
vårt land. Artens ursprunglighet över huvud har redan ifrågasatts. Dess uppträdande 
landets sydvästra delar torde dock i ingen händelse nämnvärt skilja sig från arters, 

vilkas ursprunglighet inte ifrågasatts. Som sådan uppträder den ännu i Barösundsom
rådet, där östgränsen måhända bör dragas. Som rent tillfällig synes den uppträda utmed 
Finska vikens kust ända till den tidigare riksgränsen i öster. 

Agrimonia Eupatoria äger i vårt land en starkt västligt betonad huvudutbredning, 
ehuru enstaka sparsamma förekomster äro kända även från de östligaste provinserna 
T<a, lk, Sa och Kl (se HJELT 1919, s. 152-153). 

Också Myasotis la:~a äger i vårt land en starkt västligt betonad förekomst; se LIND

BERG {1915, s. 76) och HJELT {1919, s. 435-436). Ostgränsen för utbredningen går i 
skärgården strax väster om Helsingfors (prov i HMF från Esbo: Pentala). 

För Thymu.s serpyllum1 skulle man vänta fullt goda betingelser på åsarna och övriga 
sandmarker i Strömfors-Pyttis skärgård. Då densamma trots ivriga eftertorskrungar 
icke hittills blivit funnen i skärgården, tyckes man berättigad att räkna med att detta 
område ligger utanför artens förekomstornråde. För detta antagande talar också KUJALAs 
{1939, s. 1 73) meddelande, att arten blott som inlandsart förekommer i östra Kymmene-

1 Om odlingen av Thymus serpyllmn i Nyland se TY1-.TNI {1937, s. 80) och OLA VI GRANö 
{1953, s. 19, 30). Märkligt nog meddelar varken GROTEm:ELT {1915, s. 30) eller ENEBERG 
{1915, s. 21) något om artens odling i vårt land. 

5 
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dalen. - KROIL'l'S (1931, s. 270) uppgift om artens uppträdande på Kilpsaari i Aspö 
skärgård har icke av mig kunnat bekräftas. Måhända har arten tidigare varit för han
den på denna tidigare bebodda ö som inplanterad. Beträffande artens uppträdande i 
östra Nyland och södra Karelen hänvisas till ] ALAS (1947, s. 59). 

Till grupp 5 ansluta sig måhända ännu de till grupperna 3 och 4 förda 
arterna (s. 60-64), för vilka luckor i den allmänna utbredningen ansetts 
möjliga. 

6. Såsom ur diskussionen ovan framgått, har man att räkna med moJ
ligheten, att flere av de i tabellen s. 59 över de för Barösunds skärgård 
specifika arterna vid fortsatta studier skola upptäckas i Strömfors-Pyttis 
skärgårdsområde. Detta synes särskilt vara fallet med följande: 

Equisetum pratense 
Spargallium glomeratum 
Zanllichellia pedunculata 
Eriophorum alpinum 
Scirpus parvulus 
Sc. mamillatus 
Carex contigua 

C. tenella 
C. pilulifera 
Juncus campressus 
Polygonum viviparum 
stellaria media (som spon-

t an)1 

Corydalis solida 
Chrysosplenium alternifo-

lium 
Callitriche polymorpha 
Hippuris tetraphylla 
Myasotis caespitosa 

7. De för Barösund specifika arterna fördela sig på olika vegetations
typer som följer: 

L övängsarter: 
'Botrychium Matricariae 
Equisetum pratense 
Carex contigua 
C. Pairaei 
C. pilulifera 
Luzula campestris 
Gagea minima 
Listera ovata 
Salix depressa 
S. lligricans 
Corylus avellana 

Torvmarksarter : 

Lycopodium inundatum3 
Spargallium glomeratum 

Strandarter: 

Scirpus parvulus 
Sc. mamillatus 
Carex intermedia 
Juncus campressus 
stellaria media 

Quercus robur 
Polygonum viviparum 
Ranunculus ficaria 
Corydalis solida 
Cardamine hirsuta 
Saxifraga granulata 
ChrysospL alterllifolium2 
P o ten till a Cran tzii 
Filipendula hexapetala 
Agrimollia Eupatoria 

Eriophorum alpinum 
Carex tenella 

Melandrium viseasurn 
Crambe m aritima 
Draba incana 
Linum catharticum 

1 Beträffande denna arts urspnmglighet se s. 59. 

A. odorata 
Rosa villosa 
Trifolium arvense, 
Lathyrus tu berosus ( = L. 

mon t.) 
Primula veris 
Myasotis collina 
Ajuga pyramidalls 
Satureja vulgaris 
[Linum catharticum] 

Achroanthes monophyllos 
Vaccinium microcarpon 

Centaurlon pulchellum 
Myasotis caespitosa 
M. laxa 
Sentellaria hastifolia 

2 BRENNER (192 1 b, s. 89) anför arten från talsnår vid ett utfallt. 
3 BRENNER (192 1 b, s. 61) anför arten från skärgårdsområdet från ten Sph[agnum] 

magellanicum-mosse alldeles nära havsstrandem. - Arten k'Ullde måhända lika väl 
föras till strandarterna. 
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Vattenväxter: 
Sparganium affine 
Zostera marina 
Ruppia spiralls 

Övriga arter: 
Thymus serpyllum 

Man finner sålunda: 

Zannichellia major 
Z. pedunculata 

Filago montana 

Lövängsarter 
Torvmarksarter .......... . .... . 
Strandarter ... . .......... . .... . 
Vattenväxter 
Övriga arter 

Callitriche polymorpha 
Hippuris tetraphylla 

30 (29)1 
6 

12 (13)2 

7 
2 

c. I Strömfors-Pyttis men ej i Barösund. 

Följande 54 i Strömfors-Pyttis skärgård förekommande arter omnäm
nas ej av W . BRENNER (1921 b) från Barösunds skärgård och hava icke hel
ler senare uppgivits därifrån3• Nomenklaturen och ordningsföljden den , som 
användes i denna studie. 

Lycopodium camplanatum 
Isoetes echinosporum 
Equisetum palustre 
Dryopteris austriaca 
Sparganium Friesii 
S. simplex 
Allsrna gramineum ssp. 

Wahlenbergii 
Butornus umbellatus 
Cinna latifolia 
Arrhenatherum elatius 
Glyceria maxima 
G. lithuanica 
Eriophorum latifolium 
Carex elata 
C. aqua tilis 
C. riparia 
Juncus supinus 
Orchis incarna tus 

Helle borine la tifolia 
Alnus incana 
Humulus lupulus 
Rumex hydralapathum 
Polygonum amphibium 
P. oxyspermum 
stellaria palustris 
Cerastium semidecandrum 
Visearia alpina 
Silene nutans 
Ceratophyllum demersum 
Ranunculus confervoides 
R. circinatus 
Subularia aquatica 
Draba nemorosa 
Arabis suecica 
Lathyrus maritirnus 
Geranium palustre 

Euphorbia palustris 
Elatine hydrapiper 
E. triandra 
Epilobium collinum 
Chimaphila umbellata 
Pyrola media 
Chamaedaphne calyculata 
Samolus valerandi 
Cuscuta halophyta 
Glechoma hederacea 
Utricularia intermedia 
Asperula odorata 
Galium trifidum 
G. triflorum 
Lobelia dartmanna 
Eupatorium cannabinum 
Inula salicina 
Artemisia campestris 

En analys av arterna i ovanstående lista, motsvarande den som s. 58-
67 gjorts beträffande de för Barösunds skärgård specifika arterna, lämnar 
följande resultat: 

1 Siffran 30 erhålles, om Linum catharticum räknas till lövängsarterna. 
2 Siffran 13 erhålles, om Linum catharticum räknas till strandarterna. 
3 Efter Brenners studie hava som nya tillkommit endast Juncus ranarius och Epilo

bium adenocaulon. Beträffande dessa se s. 57 och 58. 
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1. Kända från fastlandszonen (BRE:'\~ER 1921 b, s . 113-114) men icke 
från Barösunds skärgård: 

Lycopodium camplanatum 
Equisetum palustre 
Sparganium Friesii 
S . simplex? 
Butornus umbellatus 
Carex aquatilis 
C. riparia 

Juncus supinus 
Alnus incana 
Polygonum amphibium 
stellaria palustris 
Visearia alpina 
Subularia aquatica 
Dra b a nemorosa 

Elatine hydrapiper 
E. triandra 
Chimaphila umbellata 
Pyrola media 
Utricularia intermedia 
Galium trifidum 
Lobelia dartmanna 

BREXXER {1921 b, s. 113-114) uppfattar samtliga dessa arter, med undantag för 
Sparganittm simplex, vilken arts förekomst i Ingå socken han (Le., s. 63) betvivlar, samt 
Carex riparia, vilken arts uppträdande i Fagervik: Brandmossen (prov i HMF) han läm
nat obeaktat, som exklusiva fastlandsarter. Om denna uppfattning är riktig, uppvisa 
dessa arter i Barösundstrakten väsentliga olikheter i sitt uppträdande jämfört med 
förhållandet i Strömfors-Pyttis. Anmärkningsvärt är, att de av BRENNER som exklusiva 
fastlandsarter betecknade A/nus incana, Visearia alpina och Draba nemorosa i Ström
fors-Pyttis-området uppträda blott i det yttersta havsbandet. Något tvivelsmål om 
att dessa tre arter verkligen saknas i Barösunds skärgård behöver man icke hysa. 

Vad vattenväxterna i närmast m·anstående förteckning beträffar, föreligger den 
möjligheten, att deras uppträdande i Barösundstrakten (i den vidsträcktare bemärkelsen 
ovan) samt i Strömfors-Pyttis-området är helt olika betingad. Man har särskild anled
ning a tt beakta olikheten i vattnets sälta. I Strömfors-Pyttis skärgård gör sig det söta 
vattnet gällande långt ute i skärgården, såsom s. 25 redan framhållits. Detta har redan 
SAELAN 18 56 beaktat i sin reseberättelse. Saelan skriver här bl.a.: 

~r denna skärgård [Strömfors och Pyttis skärgård] eger det egendomliga förhållande 
rum, att söt- och hafs-wattenwäxter, som annars ha ett mycket bestämdt område, här 
förekomma om hvarandra. Man kan t.ex. se Subularia aquatica L. och Elatine-arter 
wäxande utmed samma strand, som Polamageton marinus L. och pectinatus L.; pi en 
holme bredwid kan man påträffa Gakile och Siltme maritima With. Detta härrör af det 
myckna söta watten, som af eliven k ast as i hafvet.t 

Ett stöd för min t anke, att ett antal vattenväxters uppträdande i Barösundstrakten 
och Strömfors-Pyttis skärgård verkligen är olika betingad och att en ren tillfällighet 
icke föreligger, finner jag hos LuTHER 1945. I denna studie (s. 13) betecknas för Pojo
viksområdet, som rätt n ära ansluter sig till Barösundsområd.'!t, bl.a. följande av arterna 
i förteckningen ovan som ostiotaeniater, varmed LUTHER (Le., s. 12) avser arter, som 
»äro helt eller i huvudsak inskränkta till Pajoviken och eventuellt till bäckmynningars 
närmaste n ärheh: 

Butornus umbellatus 
Juncus supinus 
Polygonum amphibium 

Subularia aquatica 
Elatine hydrapiper 

E . triandra 
Utricularia intermedia 

För dessa arter torde sålunda 
skärgården vara utmärkande. l 

västra Nyland; en förekomst blott i den innersta 

1 Av de ovan nämnda vattenväxterna omnämner Al.MQUIST (1929, s. 64) från bräckt 
,·atten i Uppland bLa. Isoetes echinosporum, Polygonum amphibium, Sttbularia aquatica 
och Elatine hydropiper. Märklig är ULVINENs (1937, s. 142) uppgift att de t venne 
sistnämnda i Mussalo skärgård äro strängt bundna vid sött vatten. 
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För de övriga arterna i listan s. 68 kan man räkna med en bristfällig 
undersökning som en grund för avsaknaden i Barösunds skärgård. Uteslutet 
är dock icke att för någon av dem Barösunds skärgård ligger utanför artens 
förekomstområde i dessa trakt er. 

2. En i viss grad bristfällig tmdersökning lämnar kanske förklaringen 
till följande arters frånvaro i listan från Barösunds skärgård: 

Dryopteris austriaca 
Carex ela t a? 
Cera tophyllum demersum 

Ranunculus circinatus 
Arabis suecica 

Epilobium collinum 
Glecl1oma h ederacea? 

Det sagd a gäller speciellt Dryopteris austriaca, Arabis suecica och Epilobium colUnu111, 
för v ilka arter tj änliga förhållanden syn as vara för h anden i Barösunds skärgård. F ör de 
övriga har m an möjligen att räkn a med luckor i förekomsten . Lu THER (194.5 , s. 12) anför 

dock Ceratophyllum demersum och R anunet<ltts circinattts från det närbelägn a området 
i v äster (Ekenäs sk ärgård). Arterna ä ro h är intra t aenia t er s.lat. - Beaktansyärt är 
HÄYRE~s (1 94.9, s. 16) uttalande om Ranunculus circinatus (s.n. Batrachium circinatum) 
uppträdande i Stor-Pernåviken i öst ra Nyland: tArten uppträder i P ernå-området ofta 
blommande (vilket ä r sällsynt inom övriga hittills undersökta skärgårdar i Finland)~. 

3. Följande arter sakna måhända lämpliga ståndorter i Barösunds skärgård: 

Isoetes echinosporum 
Eriophorum latifolium 
Orchis incarnatus 

Humulus lupulus 
Rumex hydralapathum 
Cerastium semidecandrum 

Ranunculus confe rvoides 
Lathyrus maritim us? 
Cuscuta halophyta? 

Av arterna ovan betraktas I soetes echinosporum och Ranunculus confervoides a v LUTHER 

(194.5, s. 1 3) som ostiotaeniater i Pojoviksområdet; dessa arter ansluta sig till de ovan 
som ostiotaenia ter från samma område anförda jut,cu s supinus, P olygonum am phibium, 
Subularia aquatica, Elatine hydropiper, E. triaf'dra och Utricularia intermedia. 

För en del av arterna i förteckningen närmast ovan har man m åhända 
att räkna med en lucka, som betingats av edafiska omständigheter; för andra 
kan denna lucka vara förorsakad av historiska omständigheter. Beträffande 
Eriophorum latijolium och Orchis incarnatus bör beaktas, att deras utbred
ning över huvud uppvisar större eller mindre luckor. Lämpliga ståndorter 
synas ej stå dessa arter i större grad till buds i Barösund. Avsaknaden här 
kan dock knappast enbart vara betingad av de mindre lämpliga ståndorts
förhållandena. Antagligt är, att också historiska orsaker spelat in. Eriopho
rum latifolium coh Orchis incarnatus kunde därför med lika stor rätt föras 
till följande grupp, liksom även Rumex hydrolapathum. Sistnämnda art är 
känd från Degerby socken, som i väster arrgränsar till Ingå socken. 

4. För de nedan uppräknade arterna torde orsaken till deras avsaknad 
i Barösundsområdet stå i samband med arternas allmänna utbredning: 

Alisma gramineum ssp. 
Wahlenbergii 

Cinna la tifolia 
Arrhenatherum elatius 
Glyceria maxima 
G. lithuanica 

Helleborine latifolia 
Polygonum oxyspermum? 
Silene nutans? 
Geranium palustre 
Euphorbia palustris 
Chamaedaphne calyculata 

Samelus valerandi 
Asperula oderata 
Galium triflorum 
Inula salicina 
Artemisia campestris 
Eupatorium cannabinum 



70 Lars Fagerström: Växtgeografiska studier i Strömfors-Pyttis 

Beträffande Cinna latifolia, S ilene 11utans, Geranium palustre, Aspenda odorata, Galitml 
triflorum och Artemisia campestris hänvisas till kap. \"III. 

Alisma gramineum ssp. TVahlenbergii, av STRÖMBORG och SA.ELAX funnen 1856 som 

ny för Finland i Pyttis: Hinkaböle, är för önigt känd från blott ett f åtal fyndplatser i 

Iandet (provinserna N, J(a, Ik, Oa, Om och Ob) (KOPPERI 1936; ERKAMO 1943 c; HERLIN 

1945; HA.APALA 1948); avsaknaden i Barösund är sålunda redan på denna grund på intet 

sätt anmärkningsvärd. 
För Arrhenatherum elatius faller huvudförekomsten på Åland och den övriga sydväst· 

finska skärgården. Efter en vid lucka, som omfattar mest hela Nyland, uppträder arten 

åter rätt rikligt i den sydkarelska skärgården. Till denna förekomst ansluter den spar

samma förekomsten i Pyttis sydöstra skärgård. 
Glyceria maxima omnämnes av BRE~~'ER (1921 b, s. 68; s.n. G. spectabilis) från Fager

dk-ån. Förekomsten betraktas dock som icke ursprunglig. LINKOLA {1942), som avhandlat 

denna arts uppträdande i vårt land, har funnit, att förekomsterna i landets västra delar 

kunna återföras på inplanteringar under gången tid. När Glyceria maxima inplanterats i 

Fagervik är enligt LINKOLA (!.c., s. 17) icke känt. Då emellertid HisiNGER icke i sin Flora 

Fagervikiensis {1857) upptager denna art, har den uppenbarligen först senare av honom 

inplanterats. Linkola anför Hisinger som en ivrig inplanterare av denna art. Det äldsta 

kända bevarade provet från Fagervik härstammar från 1874 (LINKOLA !.c., s. 17). I de 

östra delarna av Iandet är Glyceria maxima en ursprunglig art. Förekomsten i Kymmene

dalen synes enligt LINKOLA (!.c., s. 23-24) inte vara fullt klarlagd beträffande ursprung

ligheten . Linkola lutar dock själv för tanken, att arten vid Kymmene älvs mynnings

armar vore ursprunglig. Såsom s. 45 redan påvisats, synes förekomsten i Strömfors

Pyttis-området tydligt tala för ett ursprungligt uppträdande. - Barösundsområdet 

faller sålunda helt utanför artens egentliga förekomstområde. 

Glyceria lithuanicas förekomster i Finland har kartlagts av CEDERCREUTZ (1931, 

s. 62, Karte 23). Kartan visar tydligt artens karakteristiska utbredning med tyngd

punkten förlagd till provinserna Ta och Sb; därtill är arten känd från ett mindre antal 

lokaler i provinserna N, Ik, Kl, Kol, Tb, Kb, KOn, Kton, Ok, Kpor. Om en vidsträckt 

lucka i provinserna Ka och Sa frånses, framstår förekomsten som starkt östligt betonad. 

Arten har därför också ansetts som en invandrare till vårt land österifrån. Som den 

huvudsakliga invandringsvägen har Karelska näset betraktats (CAJANDER 1916, s. 654, 

1922, s. 13-14; CEDERCREUTZ 1931, s. 26). Antagligt är dock, av artens nuvarande före

komst att döma, att trakterna non om Ladoga utgjort en minst lika viktig invandrings

väg. Se HnTONEN (1946, s. 131) . De nyländska kustförekomsterna äro möjligen utlöpare 

från den relativt nkliga förekomsten i södra Tavastland. Utesluten är icke heller en 

invandring hit under sen tid från Ostbaltikum. Se nedan s. 194 diskussionen om Cinna 

lati{olias invandring till vårt land! På sin vandring västerut synes arten inte ännu hava 

nått Barösundsområdet. 
Chamaedaphne calyculata har redan av HJELT {1897, s. 162) påvisats äga en starkt 

östlig utbredning i vårt land. Väst- och sydvästgränsen för artens mer eller mindre all

männa uppträdande, vilken av HJELT (!.c., s. 163) drogs tfrån Gamlakarleby åt SE un

gt'fär till Gustaf Adolfs socken och sedan åt SSE till utloppet af Kymmene elft, har icke 

nämnvärt justerats. Ett antal enstaka sparsamma förekomster väster och sydväst om 

ovan nämnda linje har senare tillkommit, den sydvästligaste i Esbo i västra Nyland 

{FAGERSTRÖM 1950 a, s. 42). Dessa isolerade förekomster torde med ett visst fog kunna 

uppfattas som förposter i artens synbarliga vandring västerut och sydvästvart. - Icke 

heller denna art har ännu nått Barösundsområdet. 
Helleborine latifolia är känd från samtliga naturhistoriska prodoser i södra delen av 
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det ostfeunoskandiska området (Al-Kol) samt från detta områdes mellersta delars 
centrala och östra pro\inser (Tb-Kon). Överallt är arten dock en stor sällsynthet. 

Polygonum oxyspermum är i detta nu känd från de sydfinländska kustprovinserna 
.-Il, Ab, N, Ka och Ik, där den förekommer på sandiga stränder av dyn-typ; ingenstädes 
uppträder den dock i större mängd och hör sålunda till rariteterna i vårt lands flora. 
Endast ett begränsat antal fyndplatser ä r känt . Detta ringa antal betingas helt visst 

till en del av det relativt ringa antalet lämpliga växtplatser, som våra kusttrakter erbjuda 
växten . Dock har arten helt säkert blivit förbigången på en eller annan av sina växt
platser. I anseende till det sagda har Polygont4m oxyspennum blott med tvekan förts 

till föreliggande grupp. Den torde med lika stor rätt kunna föras till grupp 2 ovan. l'>findre 
skäl torde föreligga att föra den till grupp 3, för vilken grupp grunden till avsaknaden 
ställts i samband med brist på tjänliga ståndorter. Såväl för Polygonum oxyspermum 
som för den just berörda Helleborine latifolia föreligger möjligheten av mindre luckor 
i utbredningen, luckor, som betingas av andra omständigheter än de rent edafiska. Helt 
visst spela också invandringshistoriska omständigheter in i dessa arters allmänna ut
bredning. 

Samolus valerandi företer, såsom HJ ELT ( 191 O, s. 3 77) redan påvisat, i vårt land en 
betydande utbredningslucka mellan en västlig förekomst i åländska arkipelagen och en 
östlig i östra Nyland och västra delen av södra Karelen. Barösunds skärgård ligger just i 
denna lucka. 

Det vore motiverat att redan i denna studie upptaga Euphorbia palustris till en in
gående diskussion. Att så emellertid icke skett beror p å att ett antal problem, som äro 
förknippade med artens egendornliga uppträdande över huvud i vårt land, icke ännu 
p å <!tt tillfredsställande sätt kunnat lösas. Om också artens utbredning i Strömfors-Pyttis 
skärgård är klarlagd, fordras det dock ännu fortsatta studier med avseende å artens 
allmänna utbredning, förrän Euphorbia palustris-problemet allsidigt kan belysas. Preii
utinärt må dock följande redan nu framhållas: 

Euphorbia palt4Siris har i det ostfennoskandiska området tvenne från varandra isole

rade förekomster, en i öster i Viborgska viken och en i väster; den sistnämnda sträcker 
sig från trakten väster om Kotka till Borgå skärgård (se karta 1 7 hos UL VI~ N 193 i, 

s. 63; se vidare LEMBERG 1947 b, s. 108-109; SILKKILÄ 1945 a och HO:-i"K.UUES 1941 , 

s . 31-32). Artens huvudutbredningsområde synes falla på Strömfors-Pyttis skär
gårdsområde med tyngdpunkten förlagd till Strömfors, där förekomsten är rätt sam
manhängande. Till denna förekomst ansluta sig talrika förekomster i Pyttis västliga 
skärgård (Mogenpörtö-landets västra och nordvästra delar) . I socknens östra skärgårdsdel 
uppvisar arten en tydlig öartad förekomst (ULVll'."E:-i" 193?, s. 63, Karte 17). Detsamma 
är fallet längre västerut i den nyländska skärgården, där betydligt sparsammare före
komster äro kända från Pernå och Borgå skärgårdar. Barösunds skärgård ligger sålunda 
utanför artens utbredningsområde i vårt land. 

Det sagda är fallet även med Inula salicina. Denna art har tvenne huvudförekomst
områden. Det ena omfattar Åland samt enstaka förekomster i Regio aboensis (se EK
LUND 1931, s. 124, Fig. 28). På Åland, där arten enligt PALMGREN (1915-191?, s. 453) 

tillhör lövängsvegetationen, uppvisar den en rätt jämn fördelning. Det andra utbred
ningsområdet omspinner det sydfinska kustområdet från Helsingfors österut till trak
terna öster om Fredrikshamn med tyngdpunkten förlagd, som det synes, till Strörnfors
Pyttis skärgårdsområde. Här hör arten till typväxterna såväl i den inre som i den 
yttre skärgården samt därtill i fastlandszonen som ett viktigt element i strand vegeta
tionen. Rikligast förekommer arten dock här i den yttre skärgården, där den lokalt 

utgör ett betydande element också 1 lövängsvegetationen. Ett likartat uppträdande 
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uppvisar arten också i det angränsande området i öster (ULVIXEX 1937, s. 56, Karte 13) . 
Ulvinen för dock arten här till sin grupp Intrataeniaten s.lat. 

Till dessa huvudutbredningsområden ansluta sig sparsamma förekomster i inlandet 

i provinserna Ab, N och Ta. Därtill är arten känd från produserna Kl, Kon, Hpoc och K s. 
Inula salicina synes i Strömfors-Pyttis skärgård beträffande sitt allmänna uppträ

dande förete en viss anknytning till Euphorbia palustris; även beträffande hutla äro 
fortsatta undersökningar av nöden. 

Eupatorium cannabinu.m omnämnes av HJELT {1926, s. 1-2) från blott ett fåtal 
fyndplatser i provinserna Al, N (Kyrkslätt; Kvarnby). Ka, Sa, Kl och ]{b. Senare är den 
funnen bl.a. p å 2 lokaler i Ab (Korpo: Avensor och Bromarf; Solböle) och 3 nya lokaler 

N (Strörnfors: Abborrfors; Strömfors: Bullers; Elimäki: ~appa). 

Till nu diskuterade grupp 4 ansluta sig måhända några under grupp l 
och 3 anförda arter. 

5. Det har varit en synnerligen vansklig uppgift att försöka utreda i 
vilken grad en bristfällig undersökning kan tänkas ligga till grund för de ovan 
anförda luckorna i förteckningen för Barösunds skärgård. Uppgiften har 
varit mycket mera vansklig än motsvarande uppgift beträffande Strömfors
Pyttis skärgård, där naturförhållandena äro mig mer bekanta. Med hänvis
ning till framställningen ovan finner jag det sannolikt, att nedan anförda 
arter vid fortsatta undersökningar av Barösundsområdet ännu skola upp
täckas därstädes: 

Lycopodium complanatum 
Equisetum palustre 
Dryopteris austriaca 
Sparganium Friesii 
Carex elata? 

C. aquatilis? 
stellaria palustris? 
Ceratophyllum demersum? 
Ranunculus circinatus 
Arabis suecica 

Epilobium collinum 
Chimaphila umbellata 
Pyrola media 
Glechoma hederacea 
Galium trifidum 

6. De för Strömfors-Pyttis skärgård specifika arterna fördela sig på 
olika vegetationstyper som följer: 

Lövängsarter: 
Dryopteris austriaca 
Cinna latifolia 
Glyceria lithuanica 
Helleborine latifolia 
Alnus incana 
Humulus lupulus 

T orvmarksarter: 
Equisetum palustre 
Eriophorum latifolium 
Carex elata 

Strandarter: 
Arrhenatherum elatius 
Carex aquatilis 
Polygonum oxyspermu m 
Lathyrus maritimus 

Cerastium semidecandrum 
Silene nutans 
Draba nemorosa 
Geranium palustre 
Pyrola media l 

Juncus supinus 
Orchis incarnatus 

Euphorbia palustris 
Samolus valerandi 
Cuscuta halopliyta 

l Se diskussionen nedan s. 90. 

Glechoma hederacea 
Asperula odorata 
Galium triflorum 
flnula salicina] 
[Artemisia campestris] 

stellaria palustris 
Chamaedaphne calyculata 

Galium trilidum 
Inula salicina 
Artenlisia campestris 



V altenväxter: 

Isoetes echinosporum 
Spargallium Friesii 
Sp. simplex 
1\.lisma gramineum ssp. 

W a hl en bergii 
Butornus urnbellatus 

Övriga arter: 
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Glyceria maxirna 
Polygonurn arnphibiurn 
Ceratophyllum demersum 
Ranunculus confervoides 
R. circinatus 

Subularia aquatica 
Elatine hydrapiper 
E. triandra 
Lobelia dortmanna 
Utricularia intermedia 

/3 

Lycopodiurn camplanatum 
Carex riparial 

\"iscaria alpina 
Arabis suecica 
Epilobium collinum 

Chimapbila umbellata 
Eupatorium cannabinuml 

Rurnex hydrolapath uml 

Man finner sålunda: 

Lövängsarter 
Torvmarksarter .......... . .... . 
Strandarter ................... . 
Vattenväxter 
Övriga arter 

d. Sammanfattning. 

14 (16) 2 

7 
10 (8)3 
15 
8 

Diskussionen ovan s. 56-73 har lämnat följande resultat: 

Floran i Barösunds skärgård räknar . . . . . . . . . . . . 424 arter 
Floran i Strömfors-Pyttis skärgård räknar . . . . . . 421 

För Barösunds och Strömfors-Pyttis skärgårdar gemen
samma arter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 

För Barösunds skärgård specifika arter . . . . . . . . . . . . . . 57 
För Strömfors-Pyttis skärgård specifika a rter . . . . . . . . . . 54 

Floran i Barösund är sålunda med sma 424 ursprungliga arter rikare än 
floran i Strömfors-Pyttis skärgård med dess 421 ursprungliga arter. Om 
också dessa talvärden genom fortsatta studier kunna tänkas i någon mån 
modifierade, torde dock proportionen komma att bibehållas. Såsom s. 66 
och 72 förutsatts, kommer kanske en del av de som specifika för någotdera 

1 Cat·ex Yiparia, Rumex hydralapathum och Eupatorium cannabi11um ä ro visserligen 
samtliga funna på stränder i Strömfors; jag uppfattar dem dock icke som specifika strand
arter, i varje händelse icke som direkt komparabla med arterna ovan i gruppen strand
arter. 

2 Talet '16 erhålles, om Inula salicina och Artemisia campestris medtagas som lö\·
ängsarter. 

3 Talet '10 erhålles, om Inula salicina och Artemisia campestris medtagas som strand
arter. 
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skärgårdsområdet angivna arterna senare att påträffas också i det andra om
rådet. Med stor sannolikhet kommer dock en dylik förändring i det ena om
rådet att uppvägas av en liknande förändring också i det andra området. 
Proportionen rr.ellan de angivna talvärdena torde i stort sett kunna väntas 
förbliva konstant. 

Det har synts ändamålsenligt att i den följande diskussionen utgå från 
talvärdena 57 och 54, d.v.s. från de talvärden, som angiva de för vartdera 
området specifika arternas antal. 1 aturligtvis kunde man också utgå från 
talvärdena 424 resp. 421. Däremot synas procenttal för de specifika arternas 
antal, i förhållande till hela artantalet i respektive områden, mindre lämp
liga i detta sammanhang. 

Vad kan då utläsas ur dessa tal 57 för Barösundsområdet och 54 för 
Strömfors-Pyttis området? 

Först och främst angiva t alen ovan, att floran i det förra området är 
rikare än i det senare. Skillnaden är 3 till förmån för Barösunds skärgård. 
Kan denna skillnad tillmätas någon nämnvärd betydelse vid en jämförelse 
mellan artantalet för de bägge skärgårdsområdena? 

Såsom ovan och redan s. 66 och 72 framhållits, komma talen 57 och 
54 ovan med stor sannolikhet att i någon mån förändras; förändringen kan 
dock för bägge talens vidkommande motses gå i samma riktning: en för
ändring för det ena området kan motses komma att uppvägas av en liknande 
förändring för det andra området. Talet 3, skillnaden i artantal, kommer 
att ersättas av ett annat tal, som med sannolikhet kommer att stå i samma 
förhållande till de nya talen för de båda områdenas specifika arter, som talet 
3 står till talen 57 och 54. Talet 3 tyckes därför böra tillmätas ett visst värde 
som ungefärlig exponent för olikheten i artantal för de båda jämförelse
områdena. 

Talet 3 till Barösundsområdets förmån synes oväntat lågt och avsevärt 
lägre än man a priori hade väntat sig i anseende till områdets i många hän
seenden gynnsamma betingelser för en artrik flora. Jag annoterar följande 
omständigheter: 

Barösunds skärgård uppvisar ett antal positiva drag, som kunde tänkas 
hava inneburit förutsättningar för en avsevärt artrikare flora än den nu 
rådande. Ett sådant positivt drag är framförallt den s. 56 berörda större till
gången på kalkhaltig jord. En annan omständighet, som i detta samman
hang icke bör förbigås, är att Brenners område äger ett artrikt uppland 
samt därtill västerut angränsar till floristiskt rika trakter. I motsats härtill 
är Strömfors-Pyttis skärgårds uppland synnerligen sterilt, vartill kommer, 
att de angränsande områdena varken i väster eller i öster utmärka sig genom 
samma frodighet, som fallet är med en del av de till Barösunds skärgård 
angränsande områdena. Härtill synes Barösunds skärgård äga ett betydligt 
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fördelaktigare geografiskt läge med avseende å betingelserna för invandring 

från västerut belägna artrika områden, ett positivt drag, som icke i samma 

grad gör sig gällande för Strömfors-Pyttis skärgård. Havsvattnets högre 

salthalt utgör likaså ett positivt drag för Barösunds skärgård; ett antal vid 

högre salinitet bundna arter är för handen här, men saknas i Strömfors

Pyttis skärgård. Härvid bör dock beaktas, att vattnets högre sälta också 

innebär ett negativt drag, i det flere i Strömfors-Pyttis skärgård förekom

mande arter icke finna betingelser för förekomst i Barösunds skärgård med 

dess högre salinitet. 
Ett positivt drag är för Strömfors-Pyttis skärgård i varje händelse den 

redan ovan nämnda lägre salthalten, betingad av de i skärgården utmynnande 

söta vattnen samt flodströmningarna, som göra sig gällande också i den yttre 
skärgården. Denna lägre salthalt har inneburit existensbetingelser för en 

hel del arter, som i Barösund äro mer eller mindre exklusiva fastlandsarter. 

Det geografiska läget återspeglar såtillvida ett positivt drag, att några för 

Barösund främmande östliga element här förekomma. 
Vid en avvägning av de ovan anförda positiva och negativa betingel

serna för de båda jämförelseområdenas flora, vilken avvägning självfallet är 

en synnerligen vansklig uppgift, synas de positiva dragen för Barösunds 

skärgård vara av en högre storhetsordning än motsvarande för Strömfors

Pyttis. Min uppfattning ovan s. 74, att skillnaden i artantal mellan de tvenne 

områdena vore att betrakta som oväntat låg, synes häri finna ett stöd. Vid 

jämförelse med Barösunds-området torde i anseende till det sagda artantalet för 

Strömfors-Pyttis skärgård kunna anses vara oväntat högt. 

De för Barösund och Strömfors-Pyttis specifika arterna låta, såsom 

s. 67 och 73 anförts, i följande proportion fördela sig på de olika vegeta

tionstyperna: 

Lövängsarter .............. . 
Torvmarksarter. . .. ....... . 
Strandarter .............. . 
Vattenväxter. ............ . . 
Övriga ........ ... . ... . .... . 

Barösund 

30 (29) 
6 

12 (13) 
7 
2 

Strömfors-Pyttis 

14 (16) 
7 

10 (8) 
15 
8 

Denna tabell synes utgöra en god grund för en fortsatt diskussion av 

problemet artantalet. 
Om också lövängsvegetationen och -floran blir föremål för en närmare 

behandling först i följande kapitel, har det synts motiverat att redan här 

upptaga artantalet för denna vegetationstyp till diskussion. 

CEDERCREUTZ (1931, s. 13) har vid sin jämförelse mellan lövängsvegeta

tionen i västra och östra Nyland funnit, att av Nylands 269 lövängsarter 
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261 förekomma i västra men endast 234 i östra Nyland. Cedercreutz räkn ar 
med 8 för östra Nylands lövängsvegetation specifika arter; motsvarande tal 
för västra Nyland är 35. 

Beträffande dessa tal 8 och 35 bör följande beaktas. Till de 8 för östra 
Nylands lövängsvegetation specifika arterna höra (l.c., s . 13) bl.a. Allium 
ursinum, Helleborine palustris, Arabis hirsula och Gentiana *lingulata. Samt
liga dessa 4 arter äro i >>Östra Nyland•> (och för övrigt i landskapet i dess helhet) 
inskränkta till ett mycket begränsat förekomstområde i landskapets mel
lersta delar; de tre förstnämnda äro kända från Pellinge skärgård utanför 
Borgå, den sistnämnda endast från en lokal i Sibbo skärgård. För östra Ny
land i övrigt kvarstå sålunda endast 4 specifika lövängsarter: Cinna latifolia, 
Glyceria lithuanica, Gentiana *axillaris och Polemonium coeruleum. 

Talet 35 som exponent för västra Nylands specifika lövängsarter kan 
icke mera användas. CEDERCREUTZ upptager bland dessa 35 arter Allium 
oleraceum, Satureia vulgaris och Artemisia campestris . Genom ett förbiseende 
har han icke beaktat, att redan SAELA.t'< och STRÖMBORG funnit Satureja 
vulgaris i Pyttis (prov i HMF); de tvenne övriga arterna hava senare blivit 
funna i Strömfors-Pyttis området. Talet 32 är därför ett riktigare uttryck 
för antalet för västra Ny land specifika arter. 

Mot de ovan nämnda talen 32 och 8 för västra, resp. östra Nyland stå talen 
30 (29) och 14 (16) för Barösund resp. Strömfors-Pyttis. Talen 32 och 30 (29) 
stämma väl överens; talet 8 harmonierar däremot icke väl med talet 14 (16). 

Vad kan utläsas ur denna disharmoni? 
Såsom CEDERCREUTZ (1931, s. 13-14) framhållit, äro de tvenne om

råden, västra och östra Nyland, vilkas lövängsflora han jämfört, i det när
maste ·lika stora. Likaså torde landarealen för Barösunds och Strömfors
Pyttis skärgårdar kunna anses vara av något så när samma storleksklass. 
Som grund för diskussionen föreligga sålunda de till storleken komparabla 
>>västra>> och >>Östra>> Nyland samt de även med varandra inbördes komparabla 
men till arealen mindre områdena Barösunds och Strömfors-Pyttis skär
gårdar inom västra resp. östra yland. För västra resp. östra Nyland har 
talvärdena 32 och 8, för Barösund resp. Strömfors-Pyttis talvärdena 30 
(29) resp. 14 (16) ansetts som specifika exponenter. Då nu talvärdet 32 för 
västra Nyland i det närmaste är lika med talvärdet 30 (29) för Barösund, 
skulle man ä. priori vänta, att talet 8 för östra Nytand skulle motsvaras av ett 
lika stort talvärde för Strömfors-Pyttis. De funna talvärdena äro emellertid 
avsevärt olika. Talet 8 för östra Nytand motsvaras av värdet 14 (16) för Ström
fors-Pyttis, alltså ett dubbelt större tal än väntat. Detta faktum kan icke tydas 
på annat sätt, än att lövängsfloran i Strömfors-Pyttis skärgård är oväntat 
väl utvecklad. 

Strand- och vattenfloran i Barösund har tidigare hos ULVINEN (1937, s. 131o 
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-139) varit föremål för en jämförelse med motsvarande flora i skärgården 
väster om Kotka, ett område som delvis sammanfaller med undersöknings
området i denna studie. Då Ulvinen emellertid utgår från andra grunder än 
artantalet - han eftersträvar närmast en jämförelse mellan arternas all
männa förekomst i de olika längszonerna - har det synts nödigt att här 
företaga en jämförelse med utgångspunkt just i artantalet. I detta avseende 
är Ulvinens framställning icke helt genomförd och som sådan mindre bely
sande. Orsakerna härtill äro sannolikt många. Det är antagligt, att Ulvinen 
undvikit en mer ingående jämförelse bl.a. på den grund, att BRENNERs upp
gifter om strand- och vattenfloran icke synts honom tillfyllest exakta och 
som sådana icke fullt lämpade för en mera ingående diskussion. 

Att strand- och vattenfloran i Barösund i denna studie ansetts kunna upp
tagas till en dylik mera ingående jämförelse med artantalet som utgångs
punkt beror till en väsentlig del på den omständigheten, att floran i Barö
sund i och med LuTHERs (194.5, 1951 a, 1951 b) exakta undersökningar i 
det närbelägna Ekenäs skärgårdsområdet i betydande hänseenden kunnat 
kontrolleras. Strand- och vattenfloran i Brenners Barösund-arbete kan nu
mera anses vara betydligt mera jämförbar med andra områdens motsvarande 
flora än 1937, då U L VINEN gjorde sin jämförelse. 

Liksom talvärdena 30 (29) och 14 (16), vilka betraktats som goda expo
nenter för lövängsvegetationen (se ovan), torde också de i tabellen s. 75 
anförda talvärdena för kategorierna strandarter och vattenväxter avspegla 
verkligt betydelsefulla drag i de bägge områdenas strand- och vattenvegeta
tion. 

Vad strandvegetationen vidkommer, anger talvärdet 12 (13) det försprång 
denna vegetationstyp i Barösund företer framom Strömfors-Pyttis skär
gård med dess talvärde 10 (8). Vid en granskning av förteckningarna över 
de specifika arterna i de bägge områdena (s. 66 och 72) tycker man sig 
finna en viss förklaring till denna rikare utveckling av strandfloran i Barö
sund. Förteckningen över de specifika strandarterna för detta område (s. 66) 
upptager nästan uteslutande arter med tyngdpunkten i sin utbredning förlagd 
till betydligt västligare belägna skärgårdstrakter i vårt land. Crambe maritimas 
och Myasotis laxas förekomstområde når sålunda alls icke fram till Ström
fors-Pyttis område, medan för flertalet övriga arter blott enstaka fynd
platser äro kända så långt österut som i mellersta och östra Nyland, vilket 
även stöder uppfattningen om dessa arter såsom tillhörande ett västligt ele
ment. Också Myasotis caespitosa hör, så märkligt det än kan förefalla1 , ihop 
med de övriga såtillvida, att den som havsstrandsväxt uppträder ytterst 

l I anseende till att Myosotis caespitosas förekomst vid Nylands kust och i skärgårds
trakten är västligt betonad hade man för östra Nyland haft skäl att vänta dess före
komst i yttre skärgården med dess starkare salin. Se närmare s. 60. 
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sparsamt i östra Nyland och här, såsom ULVTh"EN (1937, s. 139) påvisat för 
skärgården väster om Kotka, kanske gynnad av flodmynningarnas söta vatten. 

En grund för den rikare strandfloran i Barösunds skärgård synes sålunda 
stå att finna i det positiva drag, som redan ovan s. 75 framhölls, nämligen 
det geografiska läget längre västerut. Härtill kommer den högst sannolikt betyd
ligt längre strandlinfen, som är en direkt följd av det större antalet geogra
fiska enheter. 

Mot talet 12 (13) för Barösund står, som ovan framgått, värdet 10 (8) 
för Strömfors-Pyttis. Vid granskning av hithörande arter finner man att 
blott för ett fåtal (Polygonum oxyspermum?, Lathyrus maritimus, Euphorbia 
palustris, I nula salicina? och A rtemisia campestris?) förekomsten i Strömfors
Pyttis möjligen kan ställas i samband med en allmän utbredningsbild av 
östlig karaktär. Det geografiskt mera östliga läget synes sålunda med avseende 
å strandfloran för Strömfors-Pyttis skärgård hava varit av avsevärt mindre 
betydelse än det geografiskt mera västliga läget för Barösund. - Det synes 
över huvud svårt att finna en fullt tillfredsställande förklaringsgrund till 
havsstrandsflorans relativa artfattigdom i Strömfors-Pyttis skärgård. De 
för detta område specifika strandarterna synas bilda en betydligt mera hete
rogen grupp än motsvarande grupp för Barösunds skärgård. Den betydligt 
kortare strandlinjen, betingad av det ringa antalet geografiska enheter, bör 
icke i detta sammanhang lämnas obeaktad. 

Vad vattenfloran vidkommer visar tabellen s. 75 ett motsatt förhållande 
än strandarterna. Mot 15 för Strömfors-Pyttis specifika vattenväxter svara 
blott 7 i Barösund. Detta sistnämnda tal 7 är dock synbarligen ett för högt 
t al, då bland hithörande arter ingår Gallitriche polymorpha, vilken art med 
stor sannolikhet blivit förbisedd i Strömfors-Pyttis skärgård. Till sistnämnda 
art ansluter sig måhända ännu Hippuris tetraphylla, som är känd från till 
Strömfors-Pyttis angränsande Pernå skärgård. 

Att olikheten i salinilet i hög grad varit bestämmande vid vattenvegetatio
nens olika utformning i de tvenne skärgårdsområdena är utan vidare klart. 
Bland de specifika vattenvä.xterna för Barösundsområdet (förteckning s. 67) 
framstå bl.a. Zostera marina, R~tppia spiralis, Zannichellia mafor och Z. pe
dunculata, för vilka arter en högre salthalt synes vara ett livsvillkor. 
J ag finner för de tre förstnämndas vidkommande stöd hos LUTHER (1945, s.11-
12), som för dem till sin grupp extrataeniater s.str. (bundna vid havszonen, 
yttre skärgården och den med dessa jämförbara yttre kustzonen). Av in
tresse är Luthers uttalande (Le., s. 12) » . .. Innergränserna för alla tre ar
terna böra anses betingade av den avtagande salthalten, i övrigt lämpliga 
lokaler stå till buds innanför gränsen och salinitetsgränsen sammanfaller 
med arternas salinitetsgräns i Östersjön som helheb>. Se även LuTHER 1951 a, 
s. 156-157. Den fjärde av arterna ovan Zannichellia pedunculata föres av 
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LUTHER (1945, s. 12) till gruppen intrataeniater s.lat. ()>ha sin huvudföre
komst i yttre skärgården men förekomma ännu sparsamt i inre skärgården»). 
För denna synes sålunda förutsättningar för förekomst i Strömfors-Pyttis 
skärgård förefinnas, såsom s. 60 och 66 antagits. - Ett stöd för antagandet 
ovan s. 60, att Gallitriche polymorpha med stor sannolikhet förbisetts i Ström
fors-Pyttis skärgård, synes man finna hos LuTHER (Le., s. 13), som för 
arten till sin grupp ostiotaeniater, för vilka en lägre salinitet är gynnsam. -
Hippuris tetraphylla måste lämnas utanför diskussionen, då jag icke kunnat 
finna någon annan rimlig grund för artens avsaknad i Strömfors-Pyttis 
skärgård än en bristfällig undersökning. - Av vattenväxterna bör, såsom 
s. 63 redan nämnts, Sparganium a/fine uppfattas som en ren sötvattensart, 
varför andra faktorer än saliniteten måste ligga till grund för artens före
komst i Barösund och avsaknad i Strömfors-Pyttis. 

De resultat, till vilka LuTHER vid sina undersökningar över vattenvege
tationen och -floran i västligaste Nyland kommit beträffande vattenväxternas 
beroende av saliniteten, synas även förklara ett betydande antal vattenväx
ters uppträdande i Strömfors-Pyttis och avsaknad i Barösund. Följande 
arter föras av Luther till gruppen ostiotaeniater: I soetes echinosporum, Buto
mus umbellatus, Polygonum amphibium, Ranunculus confervoides, Sub ulari:z 
aquatica, Elatine hydrapiper och E. triandra. För samtliga dessa arter synes 
en helt svag salthalt vara fördelaktig. I Strömfors-Pyttis hava de haft möj
ligheter att utbreda sitt förekomstområde till skärgården, vilken möjlighet 
icke synes hava stått arterna till buds i Barösund. Till arterna ovan ansluter 
sig i Strömfors-Pyttis Lobelia dortmanna, måhända även Sparganium 
Friesii. 

Ceratophyllum demersum och Ranunculus circinatus förekomma enligt 
LuTHER (1945, s. 12) i den nära Barösund belägna Ekenäs skärgård; han 
för dem till sin grupp intrataeniater s.lat.; se även LuTHER 1951 a, s. 157. 
Nära till hands ligger därför den möjligheten, att Brenner förbisett desamma. 
- A lisma gramineum ssp. W ahlenbergii måste i detta sammanhang lämnas 
utanför diskussionen, då dess ekologi tillsvidare ännu icke är känd. - Be
träffande Glyceria maxima ligger Barösund utanför artens förekomstområde 
som spontan. 

Såsom ur tabellen s. 75 framgår, är det för Strömfors-Pyttis anförda 
antalet .specifika torvmarksarter 7 något större än motsvarande tal 6 för Barö
sund. Olikheten kan vara blott skenbar, i det några för Strömfors-Pyttis till 
denna grupp förda arter måhända lika väl kunnat försvara sin plats inom 
någon av de andra grupperna. Uppenbart är dock, att torvmarksfloran i 
Strömfors-Pyttis hyser en del element, som av en eller annan orsak, bl.a. 
sannolikt invandringshistoriska, inte äro för handen i Barösund (t.ex. Erio
phorum latifolium, Orchis incamatus och Chamaedaphne calyculata). 
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Någon större olikhet beträffande min sista grupp (>>övriga arter>>) torde 
knappast heller i verkligheten vara för handen. Talet 8 för Strömfors
Pyttis innefattar 3 arter (Lycopodium complanatum, Arabis suecica och Epi
lobium collinum), vilkas avsaknad i Barösund s. 72 tillskrivits bristfällig 

utforskning. 
I den föregående diskussionen hava de olika artantalen i viss grad funnit 

en förklaring i rådande olikheter i edafiskt hänseende. Detta gäller främst vat
tenfloran, till en del kanske även strandfloran. Den sistnämndas rikare ut
veckling i Barösund synes dock till en icke oväsentlig del betingad av detta 
områdes geografiska läge längre västerut. Även strandlinjens betydligt större 
längd har helt visst spelat in. 

Såsom ett resultat av diskussionen i detta kapitel torde kunna fastslås: 
Artantalen i Barösunds och Strömfors-Pyttis skärgårdar hava visat sig vara 

oväntat lika. Barösunds skärgård uppvisar 424 av mig som ursprungliga upp
fattade arter; motsvarande tal för Strömfors-Pyttis skärgård är 421. 

Trots olikheter med avseende å landets konfiguration, olika längd på kus
ten, olikheter i m arkbeskaffenheten etc. hava dessa områden, som med av
seende å landarealen i stort sett äro likvärda, ansetts kunna läggas till grund 
för en diskussion a v artantalet som karaktär vid sidan av den kvalitativa art
karaktären. Fram ställningen ovan synes giva vid handen, att förutsättningar 
för denna diskussion varit för handen. 

Varpå beror denna otvivelaktigt anmärkningsvärda likhet med avseende 
å artantalet? En så stor likhet hade man icke utan vidare kunnat vänta. Såsom 
ur framställningen i detta kapitel framgått, tyckes en del omständigheter tala 
för sannolikheten av ett betydligt större artantal för Barösunds skärgård. 
Denna skärgårds västligare läge med härmed följande gynnsammare betin
gelser för en invandring av en artrik flora från västra Finland och Åland, 
ävensom till synes fördelaktigare edafiska förhållanden etc. har härvid beak
tats. Att trots allt detta artantalet i Strömfors-Pyttis skärgård visat sig vara i 
det närmaste lika stort som i Barösunds skärgård måste hava sin grund i en 
eller annan omständighet av sådan natur, som icke i samma grad som de för 
Barösunds skärgård så uppenbara positiva dragen utan vidare giver sig till 
känna. En möjlighet är att i Strömfors-Pyttis skärgård enskilda faktorer 
givits större spelrum. De sannolika grunderna tarva yttermera utredning. 

Som en vinning av diskussionen ovan s. 50-80 framstår i varje händelse, 
att uppmärksamheten kommit att riktas på en del frågor, som annars må
hända icke hade yppat sig. 
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KAP. V. ÖVERSIKT AV LÖVÄNGSVEGETATIONEN I STRÖMFORS
PYTTIS SKÄRGÅRDSOMRÅDE. 

A. Allmänt. 

Nedan följande översikt av lövängsvegetationen i Strömfors-Pyttis 
skärgårdsområde gives närmast med lövängsvegetationen på Åland samt i 
Nyland, sådan den beskrivits i litteraturen, som bakgrund. För förståendet 
av förhållandena i Strömfors-Pyttis skärgård har dock även litteraturen 
över vårt lands övriga delar varit av stor betydelse; nedan följer en för
teckning över de arbeten, som närmast beaktats i sådant hänseende, grup
perade efter provins. 

Arbeten med uppgifter från olika provinser, oftast mer eller mindre av allmän natur: 

CIJAl'.'DER 191 3, 1916, 1925; CAJAKDER-lLVESSALO 1922; ]ALAS 1950; KALLIOLA 1946; 

KGJALA 1924 a, 1936, 1951; NORRLIX 1910. 

Ab: AUER 1937; BERGROTH 1894; CAJ ."-'IDER 1902; FLINCK 1900; JAHNSSOX 1929; 

Lt:OTOLA 1931; REUTER 191 3; SELIX 1861; \'IERAS 1935. 

Ka: KROHX 1926, 1931; LAITAKARI 1931; Lic-.'DEX 1891; SAELAK 1858; TOIVARI 191.9 b ; 

\"ALLE 1918, 1919 a, b . 

/k: FAGERSTRÖM 1939- 1940 b; HIDEX (HIITONEX) 1925, 1946. 

St: HÄVREX 1909; POHJOLA 1934. 

Ta: ASPELIN-THUREN 1867; BJÖRKLUND 1938; BONSDORFF 1867; BRAJ\'DER 1951; 

KALLIOLA '1935; LEOPOLD 1880; LINKOLA 1934 a, b; ~f.~KELÄ 1936; NORRLL>< 1871 a; 

SAARNIJOKI 1942; Son;RI 1933; SövRIXKI 1946 a, 1952; TAPIO 1951, 1953; VAI~'<10 194 3. 

Sa: HULT 1878; TorVARI 1949 a. 

Kl : LINDEN 1891; LIN'KOLA 1916, 1931- ·1932; PAXKAKOSKI 1939; RÄSÄNEN 1944; 

H t:USKONEN 191t 5. 

Kol: ELFVING 1878; FAGERSTRÖ~! 1945; FAGERSTRÖM-LUTHER 1945; HUSTICH 1945 a . 

Oa: LAURE:-~ 1896; RAlLOXSALA 1931-1932, '1932- 1933. 

Tb: SöYRIXKI 191t5, 19'.6 b ; \"AIXIO 1878. 

Sb: LINKOLA 1941 a. 

/(b: AXELSON 1902; KOSKIMIES 1934 ; LIXKOLA 1936. 

Kon: FAGERSTRÖM- LUTHER 1946; NORRLIN 18/1 b. 

Om: BACKMA..c" 1909; HF.r.LSTRÖM 1879; LAURE::-< '1896. 

Ok: KYYHKYNEN 1919; ::11IKKOLA 1937. 

Ob: KECKMAN 1896. 

Nyländska lövängar hava främst undersökts av CEDERCREUTZ i tvenne 
skrifter (1927, 1931). Yttermera föreligga smärre skrifter av ÅRLA BACKMAK 
(1943), BRANDER (1953), FAGERSTRÖM (1946, 1948), FÄRDIG (1943), LEMBERG 
(1935-1936 c, d, 1944 b, 1946, 1947 c) , A~"KA Lrl\"KOLA (1917), STEN'Roos 
(1894) och TvN'Nr (1937). 

I sin avhandling av 1927 behandlar CEDERCREUTZ främst lövängarna i 
Esbo och Ky"rkslätt, i skriften av 1931. åter de östnyländska lövängarna. Om 

6 
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också Cedercreutz' lövängsstudier i östra Nyland icke utförts med samma 
utförlighet som i västra Nyland, lämnar arbetet av 1931 dock en god över
blick även av detta områdes lövängar. Då Cedercreutz' lövängsstudier er
bjuda en god bakgrund för den följande behandlingen av lövängsvegetationen 
och floran i Strömfors-Pyttis skärgårdsområde, synes en kort resume av 
de resultat, till vilka han kommit, vara på sin plats. 

CEDERCREUTZ (1931) konstaterar, att lövängarna spela en mycket mindre 
roll i östra Nyland än i landskapets västra delar; speciellt de typiska löv
ängarna (>>mit edlen Laubbäumen und anspruchsvolleren Hainkräuterm) 
intaga mycket mindre arealer än i västra Nyland (Le., s. 28). Däremut äro 
lundar av typen >>Haine mit n ur den gewöhnlichen Laubbäumen (Birken , 
Erlen und Espen) und allgemein verbreiteten Hainkräutern>> relativt talrika 
(Le., s. 14). Den sannolika grunden till den sparsamma förekomsten av 
typiska lövängar anger Cedercreutz med följande ord (Le., s. 14): >>Diese 
offenbare Armut an artenrekhen Laubwiesen wird sicher zum grossen Teil 
von der Topographie bedingt». Senare (s. 16) framhåller Cedercreutz det 
kallare klimatet som en av huvudorsakerna till det relativt låga lövängs
artantalet i östra Nyland. En mindre om också inte oväsentlig roll till
skrives den invandringshistoriska faktorn (s. 28) samt den s.k. kalkfaktorn 
(s. 29). 

B. Begreppet löväng. 

Vad innebär begreppet löväng? 
Svaret på denna fråga kan icke givas på några rader. 
För växtsociologen, som tilläventyrs icke varit tillfreds med begrepp av 

typen löväng, bör framhållas, att begreppet löväng icke avser någon växt
formation i växtsociologisk bemärkelse. Begreppet användes i rent topo
grafisk bemärkelse som benämning för en landskapstyp. Det är i anseende 
härtill självfallet mer eller mindre kollektivt och svårt att begränsa. 

Att >>lövängen>> icke representerar någon enhetlig växtformation framstår 
tillfyllest hos SERN'ANDER, PALMGREN, CEDERCREUTZ och ALMQUisT, vilka 
upptagit frågan om lövängarna till diskussion. Beträffande annan hithörande 
litteratur hänvisas till PALMGREN (1915, s. 12). Här må blott erinras om den 
indelning av lövängen HESSELMA.l..,.- (1904, s. 338) genomfört. Hesselman sär
skiljer sex huvudtyper: »Der Eschenhain, der Haselhain, das Wachholder
gebiisch, Geranium silvaticum-Wiesen, Sesleria-Wiesen, Geranium sanguineum
Wiesem>. Mångformigheten framstår redan ur detta. Av intresse är Hessel
mans uttalande (l.c., s. 337): 

t Die gegebene Schilderung gibt ein gutes Bild von der grossen 111annigfaltigkeit der 
Laubwiesenvegetation. Streng genommen diirfte man vielleicht bloss die Wiesen mit 
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den kleineren oder grässeren Beständen aus Esche, Ahorn, Mehlbeerbaum und Espe mit 
Unterholz aus Hasel- und anderen Sträuchern als Laubwiesen bezeichnen, aber da es 
alle möglichen Ubergänge von diesem Typus zu den Eschenhainen auf der einen Seite 
und den Wachholdergebiischen auf der anderen gibt, und da die meisten Arten gemeinsam 
sind, so scheint es mir fiir diese untersuchung am zweckmässigsten zu sein, a lle diese 
Varianten unter einen gemeinsamen Namen zusammenzufassen .. ·' 

Belysande är likaså ett uttalande tidigare (s. 315) i HESSEU.:lANs ovan 
berörda arbete: 

t Die Laubwiesen bilden so ein Glied in einer Reihe Pflanzenformationen, die vom 
slidlichen Schweden an bis weit nach Norden verbreitet sind, die je nach den äusseren 
Bedingungen, wie Feuchtigheit and Kahrungsvorrat des Bodens, Temperatur und Regen
menge, sehr wechselndes Aussehen haben, aber darin iibereinstimmen, dass in der \Vald
schicht, gewöhnlich ein Niederwald, aus verscbiedenen, vielen Laubbäumen und Sträu
chern gebildet, nicht ein oder zwei Arten, völlig dominieren, sondem mehrere mit ein
ander gemiscbt vorkommen . Im Scbatten der Bäume und Sträuchern gedeiht oft eine 
reiche Kräuter- und Gräserflora, und wo der Baumbestand grössere Liicken aufweist, 
bekommt die Yegetation einen wiesenähnlichen Charakter.t 

SERNAN'DER, den första som i Sverige utförligare avhandlat lövängen 
(1892, s. 33), karakteriserar 1900, s. 21-22, densamma bl.a. på följande 
sätt: 

tl löfängarna .. . , stå träd och buskar i grupper; mellan dessa grupper utbreda sig 
blomsterprydda gräsmattor, och det hela gör intryck af en vacker park i fri engelsk stiJ . 
Löfängarna äro ytterst rika på arter ... • 

Av intresse är vidare SER...'\'A.'-"DERs uttalande 1892, s. 38: 

tAuf Kalkgrund innerhalb unserer Eichenregion, z .B. auf Gottland, Öland, den Silur
getieten Westergötlands, den Ebenen Nerikes, aber auch in Urgebirgsgebieten werden 
diese hiibschen \VäJder wiedergefunden ... t 

SERN'Al\TDER och HESSELMA.'< använda, såsom ur citaten ovan framgått, 
begreppet löväng som en benämning för en karakteristisk vegetatioustyp. 
PALMGREN (1915, s. 24-36; 1943-1944, s. 23-27; 1946, s. 171) giver be
greppet en vidsträcktare innebörd. Redan med rubriken på sitt arbete av 
1915-1917 >>Studier öfver löfängsområdena på Åland . . . >> vill han betona, 
att han vid beteckningen löväng binder en landskapstyp. Detta framstår 
även klart ur följande citat ur s. 36 i ovan nämnda arbete: 

tPå föregående sidor har jag försökt gifva en bild af den landskapstyp, som vanligen 
går under det sammanfattande namnet löfäng och hvars vegetation här sammanfattats 
under benämningen löfvegetationtl. 

Beaktas bör dock, att PALMGREN också använder begreppet löväng för 
en enskild formationstyp; han anför 1915, s. 31: 

1 PALMGREN har senare utbytt beteckningen t!öfvegetationt, som han funnit mindre 
lämplig, mot beteckningen lövängsvegetation. 
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»Samthga nu berörda ståndorts- respekth ·e formationstyper: löfängen, blandlöfskogen, 
den slutna lunden, än gsbacken, back- och bergknallarna, berghällen och vissa strand
än gst y per bilda p å Åland i h varandra öh·ergående delar af ett naturligt helt, en land
skapstyp, där, beroende af terrängens beskaffenhet och - som vi längre fram skola se 
- graden af människans ingripande, än den ena, än den andra typen är rikligare före
trädd, men d är lötängen dock plägar vara den förherrskande. Samfäld t gifva de den 
m ark de upptaga dess från landskapet i öfrigt afvikande prägel. Måhända kunde man 
här af praktiska sk äl, såsom jag i min studie öfver hafstornet gjort (s. 4 1}, sammanfatta 
samtliga h är ofvan berörda ståndortstypers växtlighet under benämningen lötvegeta
tion ... »1 

Begreppet löväng uppjattas och begränsas i denna studie i stort sett som hos 
PALMGREN' (1915, s. 24-36; se framställningen nedan) ; en del smärre avvikel
ser i uppfattning bl.a. med avseende å begränsning av begreppet lövängsart 
framgår ur den följande fram ställningen. Med tanke på en jämförelse med 
CEDERCREUTZ, som liksom jag avhandlat lövängar i Ny land, hade det kunnat 
ligga närmare till hands att bygga på dennes ställningstagande till begreppet 
löväng (CEDERCREUTZ 1927, s . 17-19), vilket även det till en övervägande 
del bygger på PALMGREN', men skiljer sig bland annat däri, att i begreppet 
löväng jämväl inrymmas växtsamhällen på fuktig eller våt mark. Med 
dessa fuktiga ståndorter tillkommer ett flertal element, vilka för såväl 
Palmgren som mig te sig fullkomligt främmande för lövängsvegetationen. 
Detta sistnämnda är alls icke fallet med arterna på Palmgrens back- och 
bergknallar, vilka till övervägande del utgöra typiska lövängselement. Trots 
det, att Cedercreutz' undersökning utförts inom områden, som mera ansluta 
sig till mitt undersökningsområde, följer jag därför Palmgrens begränsning 
för Åland. 

PALMGREN' urskiljer 1915, s. 44, inom lövängsvegetationen nedan nämnda 
9 typer; av dessa upptagas dock icke till behandling de nedan under n:o 2 
och 3 upptagna. 

91. Sesleria-ängen med tvänne undertyper: tden typiska Sesleria-ängem och thögre 
Sesleria-ängt. 

2. Hippopliaes-formationen . .. 
3. Strandsnår af A lnus rotundifolia. 
4. Naturlig örtrik äng samt öppna stä llen inom löfängar. 
5. Ängsbackar. 
6. Grafsteniga backar. 
7. Back- och bergknallar, hvartill ansluta sig framspringande berghällar samt bergs

afsa tser . 

8. Lundängar äfvensom öfriga områden inom löfängar, där haliskugga råder . 
9. Slutna Jundar. t 

1 PALMGRE~ har, som s. 83 nämnts, senare utbytt beteckningen tlöfveget atiom, som 
han funnit mindre lämplig , mot beteckningen lövängsvegetation. 
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På Åland möter man mångenstädes den karakteristiska Sesleria-ängen 
som en tydlig gränsformation mellan strandvegetationen och övriga växt
formationer högre upp från stranden. Sesleria-formationen som sådan saknas 
i Nyland; Sesleria coerulea förekommer i Finland endast på Åland. Här och 
var påträffas dock en viss motsvarighet till Ålands Sesleria-ängar. Ovan 
driftvallen, som torde kunna anses utgöra en god övre gräns för den egentliga 
stranden, och ända till den mången gång avsevärt högre upp belägna al
bården har mångenstädes i Strömfors-Pyttis skärgård utvecklats en karak
teristisk växtformation med framträdande Sieglingia decumbens och framför
allt Inula salicina. Denna sistnämnda kan bilda rätt betydande bestånd. 
Den uppträder härtill också och främst som en typisk strandväxt; 
på de låga strandängarna går den ut ända till vattenlinjen, ställvis ut 
i vattnet. Arten spelar dock även en betydande roll i vegetationen på högre 
belägen mark, t.o.m. ovan albården. Denna Sieglingia-I nula-formation synes, 
såsom ovan redan framhållits, delvis, i varje händelse med avseende å läget 
nära intill stranden, motsvara de åländska Sesleria-ängarna. Carex panicea, 
som på Åland intager en framträdande plats i Sesleria-ängen, återfinnes 
också i den östnyländska motsvarande formationen. 

Hippophaes-formationen saknas helt vid den sydfinska kusten. 
Alnus glutinosa-bården är synnerligen typisk också för det östnyländska 

skärgårdsområdet. Den har dock icke varit föremål för mer ingående studier 
från min sida. 

PALMGREN (1915, s. 38) framhåller, att några skarpa gränser icke givas 
mellan de egentliga lövängsmarkerna (lövängen i inskränkt bemärkelse) och 
de ofta tillstötande torra, trädlösa back- och bergknallarna samt berghällarna. 
Då differenserna i artsammansättning ofta äro små, har Palmgren funnit det 
vara skäl att inbegripa också dessa ståndortstyper i landskapstypen löväng 
i vidsträckt bemärkelse. CEDERCREUTZ (1927, s. 18) har uteslutit dessa med 
motiveringen, att de härbärgera flere specifika arter, bl.a. de succulenta 
Sedum-arterna, som äro främmande för lövängsvegetationen. Såsom nedan 
s. 99 beaktas, kan dock både Sedum acre och 5. telephium ingå som viktiga 
element i örtängen, vilket exempelvis ä r fallet på Korsholm i Strömfors
Pyttis skärgård. Cedercreutz argumentering håller sålunda ej streck beträf
fande dessa arter och synes så mycket mindre motiverad, då Cedercreutz 
själv låtit sitt lövängsbegrepp även omfatta fuktig och våt mark med 
dess för lövängen helt främmande element.1 

Härtill bör beaktas, att nu ifrågavarande knallar och hällar representera 
något mycket karakteristiskt i det åländska lövängslandskapet, varför det 

1 ALvAR PALMGRE~ meddelar mig, att Sedum telephium även på Åland uppträder 
inom örtängar, exempelvis på Kökar: Idö, synbarligen under förhållanden, som full

ständigt överensstämma med dem på Korsholm i Strömfors-Pyttis skärgård. 
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innebure ett onaturligt ingrepp på landskapskaraktären att lämna dem obe
aktade. I Strömfors-Pyttis skärgård äro bergknallar och -hällar mycket 
sparsamt för handen. 

PALMGRENs typ 6 )>Grofsteniga backan> har icke någon direkt motsvarig
het i Strömfors-Pyttis-området och finner därför icke tillämpning i denna 
studie. Ängsbackarna, PALMGRENs typ 5, hava helt visst sin motsvarighet 
här; då deras växttäcke dock, såsom även Palmgren (l.c., s. 63) framhållit, 
i all huvudsak överensstämmer med vegetationen på lövängens öppna stånd
orter, hava desamma beaktats i samband med de övriga partierna i lövängen. 

Med dessa uteslutningar kvarstå av PALMGRENs 9 typer n:o 3 (strandsnår 
af Alntts glutinosa J, 4 (naturlig örtrik äng samt öppna ställen inom löfängar), 
7 (back- och bergknallar ... ), 8 (lundängar) och 9 (slutna lundar). Till dessa 
ansluter sig ännu den i viss mån Sesleria-ängen motsvarande formationen 
med Sieglingia decumbens och I nula salicina. 

I Strömfors-Pyttis skärgård saknas helt de av H uLT redan 1885 (s. 
211-221) beskrivna och sedermera av SERN'Al-."DER (1892, s. 18), HEssELMAN 
(1904, s. 314-315) samt CEDERCREUTZ (1927, s. 17-18) beaktade lund
backarna (= Haintälchen), som i västra Nyland äro rätt framträdande; de 
äro för handen även i Strömfors-Pyttis fastlandsområde. 

Till belysande av det sagda må följande tilläggas: 
De örtrika ängarna ( = Kräuterwiesen hos CEDERCREUTZ) äro sparsamma 

Strömfors-Pyttis skärgård. Bäst utvecklade äro de på Korsholm i Pyttis 
samt på Lövö i Strömfors yttre skärgård. I mindre framträdande gestalt 
uppträda de på Vahterpää-Reimars-landet i Kungshamn samt i Reimars. 
De saknas så gott som helt i den inre skärgården samt i skärgårdens östra del 
(undantag ovan nämnda Korsholm). 

Strömfors-Pyttis skärgårdsområde är i viss grad analogt med det av 
CEDERCREUTZ (1927) undersökta Esb<r-Kyrkslätt-området väster om Hel
singfors, där )>lövängarna)> nästan uteslutande äro )>Holzbestände)>, medan 
de typiska å ländska lövängarna knappast äro för handen. Från detta för hela 
Nyland gällande förhållande synes dock Korsholm utgöra ett undantag. 
Se nedan s. 105. 

De ovan s. 85 omnämnda Sieglingia dewmbens-Inula salicina-formatio
nerna, som högre upp på land övergå i de egentliga örtrika ängarna, äro 
för handen endast i skärgårdens västra delar. Vackrast äro de utvecklade 
i trakten av Kungshamn i Strömfors yttre skärgård. 

PALMGRENs typ 8 ()>Lundängar äfvensom öfriga områden inom löfängar, 
där halvskugga råden>) finnes visserligen företrädd eller rättare antydd här, 
men spelar icke någon framträdande roll i landskapsbilden. På de små area
ler varom här är fråga finner en lundängsvegetation av åländsk typ icke till
räckligt utrymme. Bäst utvecklad är lundängen på Korsholm. 
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PALMGRENs typ 9 (•>De slutna lundarna>>) är den mest framträdande typen 
Strömfors-Pyttis. Lundarna äro för det mesta av den typ CEDERCREUTZ 

(1927, s. 95) framhållit som karakteristisk för Nyland. I områdets lundar 
spela vanliga lövträd, såsom björk, asp, al, rönn och hägg, den viktigaste 
rollen; triviala lundgräs och -örter giva prägel åt markväxttäcket. 

Förutom de vanliga triviala lundarna finner man också lundar av en 
betydligt frodigare typ. Sådana påträffas jämte örtängen och lundängen på 
den redan ofta nämnda Korsholm. I övriga delar av Pyttis skärgård äro 
lundar av sådan frodigare typ synnerligen sparsamma och i den yttre skär
gården (på Hinkaböleöjen och Högholmen) av en trivial prägel. Mer eller 
mindre sammanhängande lundområden upptaga i Strömfors skärgård stora 
delar av Kungshamnsområdet. I det yttersta havsbandet uppträder härtill 
en vacker lund på den redan 1851 av EnWIN' NYLAN'DER besökta och be
skrivna ön Byskär ( = NYLAN'DERs Bissö, Vyskön hos SAELAN' 1858, CEDER
CREUTZ 1931 och i Conspectus). Till nu nämnda ansluter sig i Strömfors skär
gård ett antal lundar av mindre omfång på Vahterpää-Reimars-landet. 

C. Lövängens arter. 

Nedan följer en sammanställning av de arter, som av mig föras tilllöv
ängsvegetationen. Såsom PALMGREN' (1915, s. 47) framhållit, är det >>en lika 
vansklig som maktpåliggande uppgift •>att sammanställa•> en fullt riktig art
förteckning>>. Vid min sammanställning hava de principer, som i det före
gående s. 42 utvecklats vid diskussionen om arternas ursprunglighet, i huvud
sak följts. I varje enskilt fall har de olika arternas uppträdande i lövängen 
granskats mot denna bakgrund. Man finner i lövängen titt och ofta arter, 
som påtagligen äro blott tillfälliga gäster; Comarum palustre och Scutellaria 
galericulata äro exempel på sådana. Dylika främmande arter hava icke med
tagits. Stundom uppvisar lövängen härtill element, som i första hand icke 
synas tillhöra densamma, men mot vilkas hemmahörighet några bevis icke 
kunna framläggas. Jag nämner Sedum telephium, S. acre och Viola tricolor. 
I samband med den utförligare behandlingen av lövängsvegetationen längre 
fram i denna studie behandlas de olika arternas hemortsrätt i varje enskilt 
fall. 

Lövängsarter i Strömfors-Pyttis skärgård: 1 

Equisetum an·ense P-, s. E. silvaticum P-, s. 91 
91 Botrychium lunaria 

(Polypoclium vulgare) C
Eupteris aquilina P-, s. 91 

l Beträffande de inom parentes anförda arterna har jag icke kunnat bilda mig en 

säker uppfattning om hemortsrätten i lövängsvegetationen. 
C- = Arten ej upptagen av CEDERCREUTZ som nyländsk lövängsart. 
P- = Arten ej upptagen av PALMGREN som åländsk lövängsart. 

PC- = Arten ej upptagen av PALMGREN och CEDERCREUTZ som lövängsart. 
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Athyrium filix femina 
Dryopteris spinulosa 
D. austriaca PC-
D. filix mas 
(D. phegopteris) P-
D. linnaeana P-, s. 91 
(Struthiopteris filicastrum) 

P-
Juniperus communis 
Pinus sil vestris 
Picea Abies 
Anthoxanthum odoratum 
Milium effusum 
Cinna latifolia P
Agrostis capillaris 
Calamagrostis arundinacea 

P-
C. purpurea P-
C. epigejos 
Deschampsia caespitosa 
D. flexuosa 
Avena pubescens 
Sieglingia decumbens 
(Molinia coerulea) C
Melica nutans 
Dactylis gloruerata 
Poa trivialis 
P. pratensis coli. 
P. nemoralis 
(P. palustris) PC
Giyceria lithuanica P
Festuca rubra 
F. ovina 
Bromus mollis C
Nardus strict.1 
Agropyron caninum 
Carex leporina 
C. Goodenowii 
C. digitata 
C. pallescens 
C. panicea 
Luzula pilosa 
L. multiflora 
Allium oleraceum 
Majanthemum bifolium 
Polygonatum officinale 
P. multiflorum 
Convallaria majalis 
Paris quadrifolia 
Orchis maeulatus 
Ptatanthera bifolia 
Helleborine latifolia 
Populus tremula 
Salix aurita 
S. caprea 
S. einerea C-
S. phylicifolia P
s. pentandra 
Betula verrucosa 

B. pubescens 
Alnus glutinosa 
A. incana 
Humulus lupulus P
Rumex acetosa 
R. acetosella 
stellaria nemorum P
s. holostea 
S. graminea 
S. longifolia P
Cerastium caespitosum 
C. semidecandrum C
Moehringia trinen·ia 
Arenaria serpyllifolia 
Visearia vulgaris 
Silene nutans 
Dianthus deltoides 
Melandrium dioecum 
Actaea spicata 
Anemone hepatica 
A. nemorosa 
Ranunculus auricomus coli. 
R. acris 
R. polyanthemus 
Chelidonium rnajus PC
Draba nemorosa PC-
D. verna C-
Arabis suecica C
Arabidopsis thaliana C
Turritis glabra 
Sedum telephium C
S. annuum C-
S. acre C-
Ribes Schlechtendalii P
R . alpinum 
Cotoneaster integemmus 
Pyrus rnalus 
Sorbus aucuparia 
Rubus idaens 
R. saxatills 
Pragaria vesca 
Potentilla argentea coli . 
P. erecta 
Geum urbanum 
G. rivale 
Filipendula ulmaria 
Alehemilla vulgaris coli. 
Rosa cinnamomea 
R. glauca 
R. coriifolia 
Prunus padus 
(Trifolium spadiceum)l P
T. medium 
Lotus corniculatus 
Vicia tetrasperma 
V. silvatica 
V. cracca 
V. sepium 
Lathyrus pratensis 

L. vernus 
Geranium palustre PC
G. silvaticum 
(G. robertianum) C
Oxalis acetosella 
Acer platanoides 
Impatiens noll tangere P
Rhamnus irangula 
Tilia cordata 
Hypericum maeulatum 
H. perforatum 
Viola palustris P-, s. 9 L 
\'. riviniana 
V. montana 
V . tricolor C
Epilobium montanum 
Chamaenerium augustifo-

lium 
Circaea alpina P
Chaerefolium silvestre 
Carum carvi 
Pimpinella saxifraga 
Aegopodium podagraria 

P- , s. 9 L 
Selinum earviiolla P-, 

s. 9 L 
Angelica sil vestris 
Cornus suecica PC
Pyrola rotundifolia P-, 

s. 9 L 
P. media P-
P. minor P-, s. 91 
P. secunda P-, s. 9L 
Vaccinium vitis idaea P- , 

s. 9 L 
V. myrtillus P-, s. 9L 
Lysimachia vulgaris 
Trientalis europaea 
Fraxinus excelsior 
Glechoma hederacea C
Prunella vulgaris 
(Galeopsis bifida) PC
Satureja acinos 
Solanum dulcamara P
Linaria vulgaris C
Scrophularia nodosa 
Veronica longifolia 
V. an·ensis 
V. verna 
V. chamaedrys 
V. officinalls 
Melampyrum nemorosum 
M. p.atense 
M. silvaticum 
Euphrasia officinalis coli. 
Rhinanthus minor 
Asperula odorata 
Galium uliginosum 
G. palustre P-, s. 91 

1 S. 48 har arten med en viss tvekan förts till min grupp antropochora arter; se s. 89. 
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G. triflorum P
G. bareale 
G . mollugo P-
G. verum 
Viburnum opulus 
Lonicera xylosteum 
(Linnaea borealis) PC
Valeriana officinalis coli. 
Succisa pratensis 
Knautia arvensis 
Campanula rotundifolia 

C. persicifolia 
Solidago virgaurea 
Trimorpha acris 
An tennaria dioeca 
(Gnaphalium silvaticum) 

PC-
Inula salicina C
Achillea ptarmica P
A. millefolium 
Chrysanthemum leucan-

themum 

Tanacetum vulgare 
Artemisia campestris 
Cirsium palustre 
C. heterophyllum 
Centaurea jacea 
(Leontodon autumnalis) C
Crepistectorum P-, s. 91 
Lactuca muralis P
Taraxacum officinale coli. 
Hieracium pilosella coli. 

Förteckningen ovan giver mig anledning till följande kommentarer: 

1. Beträffande följande arter (upptagna i förteckningen inom parentes) 
har jag icke kunnat bilda mig en slutlig uppfattning beträffande deras ur
sprunglighet i lövängsvegetationen: 

Polypodium vulgare 
Dryopteris phegopteris 
Stru thiopteris filicastrum 
Malinia coerulea 

Poa palustris 
Trifolium spadiceum 
Geranium robertianum 
Galeopsis bilida 

Linnaea borealis 
Gnaphalium silvaticum 
Leontodon autumnalis 

Polypodium vulgare är en mycket vanlig växt på de sterila rapakivibergen i hela 
Strömfors-Pyttis skärgård. P å bergknallar i lövängen har den däremot blott ett få tal 
gånger iakttagits som mycket sparsamt förekommande. 

Dryopteris phegopteris och Struthiopteris filicastrum tillhöra främst floran p å mer 
eller mindre fuktig mark. Sparsamma äro de dock även för handen på helt torr mark i 
lundar. Beaktas bör, att TAPIO (1953, s. 33) för Struthiopteris till sin grupp ~vaateliaat 
lehtokasvib ( = eutrafenta lund växter) i södra Tavastland. 

Poa palustris, Geranium robertianum och Galeopsis bifida förekomma som rätt fram
trädande element p å större och mindre stenar samt flyttblock i de torra lundarna. Poa 
palustris är därtill funnen som markväxt i lundar tillsammans med Poa nemoralis. 

Molinia coerulea är en av strandvegetationens mera framträdande karaktärsväxter i 

hela området; då och då har den blivit funnen även i klibbalssnå ren, stundom ännu 
högre upp i örtängens randpartier. En liknande förekomst uppvisar Leoniodon autumnalis. 

Trifolium spadiceum och Gnaphalium silvaticum böra måhända uppfattas som antro
pochora element i lövängen. 

L innaea borealis tillhör barrskogsvegetationen, men p åträffas stundom även i torra 
triviala lundar, här ofta tillsammans med Vaccinium vitis idaea och V. myrtillus, Yilka 
arter jag utan reservation för till lövängsvegetationen i Strömfors-Pyttis skärgård. 

Av de ovan berörda arterna uppfattas Polypodium vulgare, !11olinia coerulea, Geranium 
robertianum och L eoniodon autumnalis av PALMGREN (1915) som lövängsarter p å Åland. 
CEDERCREUTZ (1931, 1927) räknar Dryopteris phegopteris, Struthiopteris filicastrwn och 

Trifolium spadiceum som lövängsarter i Nyland. Beträffande Struthiopteris nämner 
CEDERCREUTZ (1927, s. 21): •Erst nach langem Zögern besebloss ich, . . . Struthiopteris 
Filicastrum . . . der Laubwiesenvegetation zuzuzählem; arten uppfattas !.c. s. 44 jämte 
Impatiens noli tangere som en karaktärsväxt för •Bachuferhaine&. 

2. Följande 29 av mina lövängsarter upptagas icke av PALMGREN' 1915 
som lövängsarter på Åland: 
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Dryopteris austriacal 
D. phegopteris 
Struthiopteris filicastrum 
Cinna latifolia 
Calamagrostis arundinacea 
C. purpurea 
Poa palustris 
Glyceria lithuanica 
Salix phylicifolia 
Humulus Jupulus2 

stellaria nemorum 
st. longifolia 
Chelidonium majusl 
Draba nemorosa 
Ribes rubrum2 
Trifolium spadiceum 
Geranium palustre 
Impatiens noll tangere 
Circaea alpina 
Cornus suecica 

Pyrola media 
Galeopsis bilida 
Solanum dulcamara 
Galium triflorum 
G. mollugo 
Linnaea borealis 
Gnaphalium silvaticum 
Achillea ptarmica 
Lactuca muralis2 

Cinna latifolia, Glyceria lithuanica, Draba nemorosa, Impatiens noli tangere och Galium 
triflorum äro alls icke kända från Åland, varför de på denna grund falla utanför diskussio
nen. Till dessa ansluta sig ännu följande på Åland mycket sällsynta arter: Calamagros
tis arundinacea (7 lokaler; PALMGREN 1927 k; 1933-1935, s. 405-409), Stellaria nemorum 
(1 lokal; PALMGREN 1925 f). St. longifolia (1 lokal), Ribes mbrttm (PALMGRE:-1 1925 a, 
s. 52) och Geranium palttstre (1 lokal; PALMGREN 1925 a, s. 51), vilkas samtliga förekomster 
falla utanför lövängen. 

Dryopteris austriaca, D. phegopteris, Stmthiopteris filicastrmn, Calamagrostis purpt~rea, 
Poa palttstris, Salix phylicifolia och Circaea alpina synas på Åland förekomma på fuk
tigare mark än i Strömfors-Pyttis skärgård. Beaktas bör, att TAPIO (1953, s. 33) utan 
förbehåll räknar Dryopteris austriaca, Struthiopteris filicastrum och Circaea alpina som 
lundväxter i södra Tavastland. 

Pyrola media, Linnaea borealis och Lactuca muralis uppfattas av PALMGREN närmast 
som element i barrskogsvegetationen på Åland; Pyrola media hör därtill till Ålands 
större rariteter. 

Galeopsis bi/ida tillhör den åländska strandvegetationen; som antropochor är den 
därtill känd från olika andra växtformationer. Cortws sttecica förekommer främst på 
n ågot försumpade marker. Sola11Um dttlcamara, sällsynt på Åland, växer företrädesvis 
i busksnåren nära stränderna och kan stundom med sina grenar nå dessa. 

Trifolium spadicettm, Galium mollugo, Gnaphalittm silvatiwm och Achillea ptarmica 
upptagas icke av PALMGREN (1927 u) som ursprungliga i den åländska floran . 

Om Chelidonium mafus' uppträdande på Åland meddelar PALMGREN 1925 a, s. 53: 
•· .. Chelidonium mafus (steinige Hiigelwiesen und Felsabsätze, aber in der Regel auf 
etwas kulturbeeinflussten Plätzen, oft bei Anhäufungen von Reisig u.dgl.; die Art ist 
stark von der Kultur begiinstigt)t. 

Humulus lupttltts anföres av BERGROTH {1895, s. 61) bl.a. från några obebodda öar 
i Brändö och Kumlinge; se vidare PALMGRENs i not 2 nedan refererade uppfattrling. 

Till de 29 ovan avhandlade arterna ansluta sig ännu följande 14, som av 
PALMGREN' (1915) upptagas inom parentes i förteckningen över lövängs
arter under framhållande l.c., s. 48--49: » . .. arter, som visserligen icke kunna 
anses i egentlig mening tillhöra löfvegetationen, men inom densamma dock 
Ler eller mindre ofta förekomma, dels som en följd af kulturen ( ... ), dels 

l Dryopteris austriaca och Chelidonium majus föras senare av PALMGREN 1925 a, s. 
53, till lövängsvegetationen på Åland. 

1 Humulus lupulus, Hibes rubrmn och Lactuca mt~ralis anföras av PALMGREN 1925 a, 
s. 53, som möjligen tilJhörande lövängsvegetationen på Ålanrl. 
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som mer eller mindre tillfälliga invandrare från andra ståndorter, ofta hafs
stränder, dels som relikter från en på platsen tidigare rådande vegetation( ... )>>: 

Equisetum arvense1 

E. silvaticum 
Eupteris aquilinal 
Dryopteris linnaeanal 
Yiola palustris 

Aegopodium podagrarial 
Selinum carvifolia 
Pyrola rotundifolial 
P. minor1 

P. secundal 

Vaccinium vitis idaea 
V. myrtillus 
Galium palustre 
C re pis tectorum l 

3. Följande 28 av mina lövängsarter upptagas icke av CEDERCREUTZ 
(1927, 1931) som lövängsarter för Ny land: 

Polypodium vulgare 
Dryopteris austriaca 
Malinia coerulea 
Poa palustris 
Bromus mollis 
Salix einerea 
Cerastium semidecandrum 
Chelidonium rnajus 
Draba verna 
D. nemorosa 

Arabis suecica 
Arabidopsis thailana 
Sedum telephium 
S. annuum 
S. acre 
Geranium palustre 
G. robertianum 
Viola trieoler 
Comus suecica 

Vaccinium vitis idaea 
V. myrtillus 
Glechoma hederacea 
Galeopsis bifida 
Linaria vulgaris 
Linnaea borealis 
Gnaphalium silvaticum 
Inula salicina 
Leontodon autumnalis 

Såsom ovan s. 85 beaktats, har CEDERCREUTZ icke ansett sig kunna inrymma i sitt 

lövängsbegrepp de av PALMGREN för Åland uppställda bergknallarna och -hällama. 
Som en uppenbar följd av denna inskränkning hava följande arter av CEDERCREUTZ 
icke uppfattats som lövängsarter: Polypodium vulgare, Draba verna, Arabis suecica, 
Arabidopsis thaliana, Sedum telephium, S. annuum, S. acre, Geranium robertianum och 
Viola tricolor. 

Beträffande Chelidonium majus och Galeopsis bifida säger CEDERCREUTZ {1927, s. 21): 
$Chelidonium majtts und Galeopsis bifida ha be ich dann und wann in Hainwäldern gesehen, 
aber fast nur an stark kulturbeeinflussten Stellen. Ich habe diese Arten deshalb nicht 

zu den Laubwiesenpflanzen gestellt. t 
Vaccinium-artema upptagas av CEDERCREUTZ {1927, s. 20) inom parentes och upp

fattas Le., s. 21, som frä=ande element i den nyländska lövängen. I arbetet av 19:11 
upptagas dessa arter icke alls av Cedercreutz. 

För de återstående arterna i förteckningen närmast ovan har CEDERCREUTZ icke 

funnit förekomster i de nyländska lövängama. Såsom s. 82 redan påpekats, hade Ceder
creutz för sin studie av 1931 ett föga omfattande material från Strömfors-Pyttis skärgård. 
Detta förklarar helt visst avsaknaden av mången av mina lövängsarter i hans förteck
ningar. 

4. PALMGREN upptar 1915 som lövängsarter, resp. främmande, i löv
ängar ± ofta förekommande element (upptagna inom pareutes; se även 
ovan) för Åland följande i Strömfors-Pyttis skärgård förekommande arter, 
vilka här icke av mig iakttagits i lövängsvegetationen. Beträffande för
kortningarna i förteckningen se not 2 nedan. Nomenklaturen är Palmgrens. 

1 Anföres av PALMGREN 1925 a, s. 53, som även tillhörande lövängsvegetationen, 
Eupteris aquilina dock med en viss tvekan (•Pteridium aquilinumh). 

2 B = bergskrevor eller bergavsatser; Kn = back- eller bergknallar; S = Sesleria
äng; Kult. = antropochor. 
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(Phalaris arundinacea) 
(Hierochloe odorata) 
Arrhenatherum elatius 
(Poa irrigata) 
(Festuca arundinacea) 
(F. elatior) Kult. 
(Triticum repens f. lito

reum) 
Scirpus pancifloms S 
(Carex Oederi) 

Woodsia ilvensis Kn 
Cystopteris fragilis Kn 
Asplenium Trichomanes Kn 

A. septentrionale Kn 
Ophioglossum vulgatum 
(Lycopodium Selago) l 
(L. annotinum)l 
Gagea minima 
Allium schoenoprasum Kn 
Orchis incarnata 
Corallorhiza Neottia 
Scleranthus annuns Kn 
(Caltha p alustris) 
Myosurus minimus 
(Thalictrum flavum) 
(Erysimum hieraciifolium)l 
(P a rnassia palustris) S 

(Potentilla anserina) S 
Trifolium repens 
T. pratense 
L a thyrus p alustris 
(Viola ar vensis) Kult. 
(Ly thrum Salicaria) 
H era d eum sib iricum 
(Pyrola uniflora) 
Ca lluna vulgaris B 
Myosotis arvensis 
Veronica serpy llifolia Kn 
(Rhinanthus major} S 
Hypochaeris maculata 

Beträffande följande arters ursprunglighet har P ALMGREK 1915, s. 148, 
icke kommit till full klarhet: Scleranthu.s annuus, Trifolium repens, Myosotis 
arvensis och Veronica serpyllifolia. I arbetet 1927 u uppfattas de som ur
sprungliga (s. 24, 26, 27). 

I förteckningen ovan äro n ågra grupper av växter beaktansvärda: 

a . Woodsia ilvensis, Cystopteris fragili s, A splenium Trichomanes, rl. septentrionale , 
Allium sclwenoprasum, Scleranthus annttus, 11/yosurus minimus och Veronica serpyllifolia 
tillhöra främst de åländska bergknallarna och -hällarna. De nämnda arternas avsaknad 

i lövängen i Strömfors-Pyttis skärgård m åste synbarligen ställas i samband med sparsam 

förekomst här av sådana ståndorter. 

b . Phalaris arundinacea, Hierochloe odorata, Arrhena/hertun elatius, Poa irrigata, 
F estuca arundinacea, Triticum repens f. litoreum, Carex Oederi, Ophioglossum vulgatum, 
Thalictrum flavum, Erysimmn hieraciifolium, Farnassia palustris, Potentilla anserina, 
Lathyrus palustris och L ytkrum salicaria uppfattas ay mig tillsvidare som icke tillhörande 

lövängsveget a tionen i Strömfors-Pyttis skärgård. l\Jed undantag för Arrhenatherum 
elatius, Ophioglossum vttlgatwn och Lathyrus palustris uppfattas dessa arter av PALMGRE:-< 

som i lövängen ± ofta uppträdande främmande element. Beaktas bör dock, att flere av 

nu n ämnda a rter i Strömfors-Pyttis sk ärgård ingå i det Sieglingia decumbens-Imtla salicina
samh älle (s. 85}, som till en viss grad synts utgöra en motsvarighet till den åländska 

Sesleria-än gen, detta speciellt med avseende å läget mellan strandvegetationen och vege

t a tionen p å högre belägen m ark. Det n ämnda samhället har tillsvidare icke varit föremål 

för närmare studium från min sida. 

c. Uppenbara antropochorer i Strömfors-Pyttis skärgård synas mig följande arter vara: 

Festuca elatior, Gagea minima, Trifolium repens, T. pratense, Viola arvensis, H eradeum 
sibiricum, Myasotis arvensis och Rhinanthus major. Till dessa ansluta sig de under punkt 

a upptagna Scleranthtts ammus, Nlyosurtts minimtts och Veronica serpyllifolia. 
d . Närmast som barrskogsarter uppträda i Strömfors-Pyttis skärgård Lycopodittm 

annotinmn, P yrola uniflora, Ca/luna vttlgaris och Hypochoeris maculata. - Lycopodittm 
selago, Scirpus pauciflorus, Orchis incarnata, Caltha palt<.<tris och Cora/liorhiza Neottia 
tillhöra här sumpmarksvegeta tionen. 

5. CEDERCREUTZ (1927, 1931) upptager som nyländska lövängsarter 

1 1925 a, s. 53, är Palmgren böjd för att räkna dessa arter som även tillliörande löv

ängsvegetationen. 
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följande i Strömfors-Pyttis skärgård förekommande arter, vilka dock icke 

här av mig iakttagits lövängsvegetationen: 
Gagea minima 
U rtica dioeca 
Sclcranthus annuus 
Ranunculus repens 

Trifolium spadiceum 
T. repens 
T. pratense 

Rhinanthus major 
Hypochoeris maculata 
Aracium paludosum 

Gagea minima, Urlica dioeca, Scleranthus annuus, Trifolium repens , T. pratense och 

Rhinanllws majo·r synas mig yara uppenbara a ntropochorer i Strömfors-Pyttis skärgård 

(se OYan punkt '• c). Till dessa a nsluter sig m å hända ä nnu Trifolium spadicewn (se 0\·an 

s. 89) . 
Förekomsterna för Rantmcultts repens och Aracium paludoswn falla i Strömfors

Pyttis skärgård p å mer eller mindre fuktig mark utanför lövängen . Beträffande Hypo-

choeris maculata se diskussionen ovan under punkt 4 d. 

6. Diskussionen ovan s . 89-93 har givit följande resultat: 

a. Av mina lövängsarter återfinnas 29 (43) icke hos PALMGREN 19151
. 

28 återfinnas ej hos CEDERCREUTZ. Talen 29 (43) vid jämförelse med PALM
GRF.:::-1 och 28 vid jämförelse med CEDERCREUTZ äro dock icke direkt kompa

rabla på den grund, att Cedercreutz' lövängsbegrepp i väsentliga punld;er 

avviker från Palmgrens (se s. 85). Bl.a. upptager Cedercreutz icke de av 

Palmgren uppställda formationstyperna bergknallar och -hällar. S. 91 
hava uppräknats 9 arter, som på denna grund med största sannolikhet icke 

kommit att beaktas av Cedercreutz för de nyländska lövängarna. Talet 28 

för Cedercreutz är sålunda för högt och återspeglar icke de faktiska diffe

renserna. 
b. Av de i Strömfors-Pyttis skärgård förekommande arterna, här dock 

icke som element i lövängen, anför PALMGREN 39 som lövängsarter på Åland; 

för ett betydande antal (18) angives förekomsten i lövängen som mer eller 

mindre tillfällig; motsvarande tal hos Cedercreutz är 10. 

c . De under punkt a och b ovan angivna talen utvisa en betydande diffe

rens vid en jämförelse mellan mina och PALMGRENs lövängsarter. Differensen 

ä r betydligt mindre vid en jämförelse mellan mina och CEDERCREUTZ' löv

ängsarter. 
d. De ovan beaktade differenserna i en del arters uppträdande med hän

syn till lövängsvegetationen på Åland och i Strömfors-Pyttis skärgård 

synas blott i ett eller annat fall kunna ställas i samband med en olika be

gränsning av begreppet löväng. I flertalet fall är det fråga om verkliga olik

heter i arternas uppträdande med hänsyn till ståndort inom de bägge områdena. 

Det synes härtill sannolikt, att de mer eller mindre art- och individfattiga lövän

gama i Strömfors-Pyttis skärgård medgivit en rekrytering av mer ol·ikartade element 

än de art- och individrikare åländska lövängarna. Yttermera bör beaktas, att 

några av den åländska lövängens formationstyper till arealen äro synnerligen 

svagt företrädda i Strömfors-Pyttis skärgård; detta kan hava haft till följd 
1 Enlig t P .U.MGREX 1925 a äro talen 2 '• (30), se not s. 90-9 1. 
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att en eller annan art icke här funnit rum på de tillbudsstående obetydliga 
arealerna. Blott beträffande ett rätt litet antal arter (se s . 90) kan man 
finna en orsak till de påvisade differenserna i arternas allmänna utbredning. 

D. Enskilda Iövängsområden. 

Nedan lämnas en detaljerad beskrivning av ett antal lövängsområden 
Strömfors-Pyttis skärgårdsområde. J ag avser härmed att giva läsaren en 
möjlighet att bedöma dessa områdens rekryteringsmöj ligheter; därmed gives 
även en möjlighet för en framtid att vinna en inblick i vegetationens ut
veckling. En detaljgranskning av de ifrågavarande områdena är praktiskt 
realiserbar i anseende till att arealerna äro obetydliga och antalet områden 
ringa. Härtill kommer att inom flertalet endast en enda av lövängens typer är 
företrädd. Så är fallet på Hinkaböleöjen, Högholmen, Byskär och Lövöjen. 
På Korsholm samt i Kungshamnsområdet äro samtliga lövängstyper företrädda. 

Såsom redan s. 84 påpekats, avser den följande vegetationsbeskrivningen 
icke ett sociologiskt grepp på lövängarna. Den avser icke heller att vara 
uttömmande; t.o.m. en del viktiga typer (Sieglingia decumbens-Inula salicina
ängen, Alnus glutinosa-strandbårdarna, de triviala lundarna etc.) avhandlas 
blott i förbigående. Mitt syftemål med undersökningen blir dock icke lidande 
härpå, då de nämnda typerna icke konstituerats av arter, som i högre grad 
äro aktuella för denna studie. 

De av mig närmare studerade områdena äro följande: 

Korsholm • • • o o o ••• o s. 95-105 Byskär . ........... s. 108-109 
Hinkaböleöj en (Byön) s. 106-107 Lövöjen (Lövö) s. 109-111 
Högholmen • o • •• o • • s . 107-108 Kungshamn • •• • • •• o s. 111-116 

Lövängsvegetationen uppträder på dessa områden, men också endast 
här, i fullt typisk gestalt. De giva dock icke en fullt representativ bild av löv
ängsvegetationen i Strömfors-Pyttis skärgård, och särskilt icke av dess 
flora. Lövängar och framförallt lövängsarter äro för handen även i den inre 
skärgården. · Man anträffar dem framförallt inom Tuuskas byområde på 
Mogenpärtö-landet i Pyttis, men även i betydande delar av det till Strömfors 
hörande Vahterpää-Reimars-landets centrala och norra delar. Man kan 
dock ingenstädes här tala om verkliga lövängar. Det är ständigt på sin höjd 
fråga om sparsamma fragment i anslutning till odlingarna, vilka (se s. 116) 
till väsentlig del framgått ur tidigare lövängsmark. I flertalet fall gör sig 
lövängsvegetationen emellertid märkbar endast genom enstaka lövängs
arters uppträdande i växtformationer, som inte mera kunna betecknas som 
lövängar. I de inre delarna av Strömfors-Pyttis skärgårdsområde står man 
sålunda ofta inför den fråga, som redan tidigare utförligt beaktats av 
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PALMGREN (1915, s. 115-149) för Åland och av CEDERCREL"TZ (192/, S. 
53-56) för västra Nyland: lövängsarternas uppträdande i andra växt
formationer än i lövängen, närmast då i barrskogen. Beträffande den ut
ländska litteraturen rörande denna fråga hänvisar jag till NILSSONS skrift 
av 1896 samt till där omnämnd litteratur. I nutiden kan man knappast vänta 
sig några nya lövängar, då de vid landhöjningen frigjorda bördigare mar
kerna redan i ett tidigt skede av människan omvandlas till åker och äng. 

Då frågan om lövängsarternas uppträdande i andra växtformationer än i 
lövängen blir föremål för diskussion i kap. VI, framskjutes även till det
samma behandlingen av de inre skärgårdarnas lövängsvegetation och -flora. 

t . KORSHOLM. 

a. Allmänt. 

Korsholm mäter ca 2 x J km. On ligger isolerad i Pyttis yttre skärgård. :\fed a \·seende 
å detaljer hänvisas till min uppsats 1948 med bifogad karta. 

Redan p å håll skilj er sig Korsholm från flertalet utskärsöar i den östnyländska skär
gården, vilka i stort sett äro barrskogsbeklädda. Barrträd saknas visserligen icke p å 
Korsholm, där såväl gran som tall lokalt till och med äro skogbildande i öns mera hög

lända centrala och södra delar. Mera dominerande äro emellertid bestånd av lövträd, 
vilka i stort sett upptaga öns lägre marker, vilkas samfällda areal är betydligt större 

än de högre, i stort sett bergiga områdenas. På öns södra del framstå typiska bergpartier, 
som dock äro jämförelsevis låga och blott delvis nå fram till vattenranden. Till sin över

vägande areal framstår Korsholm som en för Strömfors-Pyttis skärgård rätt låg ö med 
långsamt sluttande, breda strandbräm runt nästan hela ön. Geologiskt är denna i stort 

sett låglända ö ett ungt land i förhållande till de övriga högre öarna. 
Den frodighet, som är utmärkande för Korsholm, icke endast för dess lövängsvegeta

tion utan även för strandvegatationen, motsvaras icke av n ågon större bördighet i 
jordmånen. Såsom tidigare (FAGERSTRÖM 1948, s. 26) påpekats, ligger ön på samma 
rygg ( = den tidigare s. 2 6 omnämnda åsen i östra Pyttis) som den 4 km i norr belägna 
iögonenfallande barrskogsbeklädda grus- och sandön Pyttis Fagerö. Korsholm kantas till 

en betydande del av vackra sandstränder, som upp mot land flerstädes övergå i mark 
med grovkornigt grus. Dessa grusmarker omväxla med terräng, täckt av finare material. 
Lerskiktet, som under tidernas lopp fått ett täcke av humus, är dock ingenstädes djupt, 

vilket yttrar sig bl.a. däri, att marken rätt tidigt förlorar sin friskhet. På de flesta 
ställen möter grustäcket redan på djup av 10-15 cm. Ett undantag utgöra markerna 
kring ett i detta nu nästan uttorkat kärrparti i öns norra del; detta kärrparti synes 
ntgöra ett utvecklingsstadium från en avsnörd vik eller måhända från en sötvattens

samling. 
Korsholms jordmdn bör sålunda betecknas som relativt torftig. Den synes dock vara 

bördigare än grus- och sandmarkerna längre in i skärgården och i fastlandszonen över 
huvud; i gruset och sanden äro synbarligen inmängda betydande mängder finare material, 

som ännu inte helt urlakats. 

b. Örtängen. 

På de låga markerna i Korsholms norra och centrala delar har örtängen kommit till 

en vacker utveckling på en betydande sammanhängande areal. Man tycker sig här för-
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flyttad till en åländsk löväng: samma gruppering av träden (Betula, Alnus glutinosa, 

Populus fl'emula och Prunus padus) och samma frodiga ängsformation p å betydande 
arealer. Om också lövängen här sålunda habituellt rätt mycket liknar den åländska, 
finuer man dock bet ydan de olikheter. 

Den åländska naturliga örtrika ängen utgör en therovist för en synnerligen artrik, för
och högsommartid färgstark vä."Xtlighet, jämt e ängsbackarnas och de steniga back arnas 
den artrikaste Åland har att uppvisat (P ALMGRE::-1 1915, s. 63) . Den åländska lövängens 
artrikedom presenteras av Palmgren (Le., s. 63) m ed bLa. följande uppgifter: 

>> Hela ant alet inom ståndortstypen [thögre naturliga ängar och öppna rum inom löf
ängan >] ... hemmahörande arter uppgår till 86 (106), motsvarande 26,5 (32, 7) % af löf

veget ationens hela a rtan t al, hvaraf dock så godt som samtliga regelbundet å terfinnas 
inom en eller annan af löfvegetationens öfriga ståndortstyper. Af detta be t ydande ant a l 
har jag inom enskilda homogena fläckar, sålunda p å en yta om endast n ågra få m:s diam,, 

funn it sammanförda ända till ett fyratiotal a rter ... t 
Jag observerar y tterm era följande p åpekande hos PALMGREN (Le., s. 63- 61, ): 

>>Oberoende af denna artolikhet [»som de enskilda ståndorterna uppvisa*] förblir dock 
helhetsbilden öfver hela Åland i regel t ämligen likartad, hvartill mäktigt bidrager, a tt 
- sannolikt också till följd af det stora artantalet - sällan någon enskild art lyckas vinna 

herravälde på de öfrigas bekostnad, om ock en eller flere, vexlande efter årstiden, under 
dagarna för sin blomning falla starkare i ögonen än de öfriga, såsom exempelvis Primula 

veris om våren och försommaren .. . t . (Kursiveringen min.) 
Granskar man örtängen p å Korsholm mot bakgrunden av den åländska, framst år 

omedelbart ett drag, som är främmande för motsvarande lövängstyp på Åland. J ag 
avser den framträdande ställning ett fåtal arter äger i örtängsflcwan. Framförallt dominerar 
Convallaria majalis . Stora arealer äro täckta av nästan rena liljekonvaljebestånd; arten 

ingår som en viktig komponent överallt i lövängen. Cmwallaria majalis utgör för övrigt 
en t ypväxt för Korsholm, där den uppträder som ett framträdande element också i strand
och barrskogsvegetationen ; detta var anledningen till att jag i min uppsats av 1948 
kallade ön liljekonvaljeön. Convallaria maja/is synes trivas väl också i övriga delar av 
Strömfors-Pyttis skärgård; tyngdpunkten i förekomsten är dock förlagd till skärgårdens 
yttre delar. Måhända är den rika förekomsten h är betingad av ett mera maritimt klimat. 

För en sådan möjlighet talar också den rikliga förekomsten i Aspö-arkipelagen utanför 

Kotka (KROHN 1931) . 

L iljekonvaljen uppträder på K orsholm på relativt stcwa öppna m arkytor; detta är desto 
märkligare, som arten i allmänhet i stora delar av vårt land icke t orde utgöra något 

egentligt örtängselement; arten har närmast ansetts tillhöra lundängen och lunden. 
PAL)fGRE::-1 (1915, s. 85) framhåller exempelvis: ;Synnerligen egenartade, saftiga och t ät a, 
men alldeles lågvuxna bestånd bildas vidare av Convallaria maja/is , som företrädesvis 

väljer sina växtplatser vid randen af bergs- och backsluttningar ( .... ).t På detta sätt 
uppträder art en över huvud också i den östnyländska skärgården. Ej heller CEDERCREUTZ 
(1927, s. 23) räknar liljekonvaljen till de egentliga örtängsarterna i västra Nyland, om 
den också k an anträffas p å örtängen här eller var, som det synes mer eller mindre till
fälligt. W. BRENNERs (192'1b, s. 75) u ttalande ; Helst i lövskogssamhällenochhasselsnår» 
tyckes giva vid handen, att arten icke heller i Barösunds sk ärgård tillhör lövängens öppn a 

partier. I Aspö-arkipelagens ängsmarker ingår arten 'isserligen, men enligt KROllli 
(1931 , s. 1?3-182) inte p å n ågot mera framträdande sätt. Då KRO!ili (Le ., s. 20-24) 
bland sina lundskogar (»H ainwälden) urskilt en tConvallaria-Subt ypt , är det mycket 
troligt, att örtängar med denna art som ett dominerande element skall kunna p åv_isas i A spö 
skärgård. D en av K ROHX urskilda Conval/aria-subty pen synes väl försvar a sin plats. 
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I vårt lands östra delar synes liljekonvaljen spela en relativt större roll i örtängen än 
längre västerut. Detta framgår i viss grad redan ur LINKOLAS {1916, s. 205) beskrivning 

över ängsvegetationen i Ladoga-Karelen, ehuru Convallaria majalis uppfattas som en 
>>Waldpflanzenarb>. I de vackra örtängarna utmed Systerbäck (Rajajoki) på Karelska 
näset ingår arten som ett framträdande element tillsammans med Trollius europaeus, 
Geranium silvaticum, M elampyrum nemorosum och Scorzonera humilis (FAGERSTRÖM 

1939-1940 b, s. 108). 

Från Stockholms skärgård anför ARRHE~J:US {1920, s. 56-5?) Convallaria-associa
tioner i >> Krautabhänge». Det är troligt, att liljekonvaljen här uppträder på ett likartat 
sätt som på Korsholm. 

Vid sidan av Convallaria majalis framstå särskilt tvenne arter i örtängen på Korsholm: 
A vena pt{bescens och Gampanula persicifolia . Dessa giva isynnerhet på sensommaren en 

karakteristisk prägel i himmelsblått och silverglans åt örtängen, som genom dem för
länas en i hög grad tilltalande luftig karaktär. 

Nu nämnda trenne arter, Convallaria majalis, A vena pttbescens och Gampanula persici
folia, äro till den grad dominerande i örtängen här, att de redan allena för sig kunna ka

rakterisera densamma. De skapa den starkt framträdande färg av mörkgrönt, silver
glans och himmelsblått, som präglar hela örtängen; tilltalande färgklickar i denna »bot

tentan» bilda därtill större eller mindre grupper av Galium verum med sin granngula och 
Hypericum perforatum med sin i brunt gående gula färg. 

Som ett särdrag för den åländska örtängen framhölls ovan färgstarkheten. Om det 
också är vanskligt att jämföra färgstyrkan i tvenne så vitt skilda områden som Åland 

och Strömfors-Pyttis, är det dock uppenbart, att Åland företer ett betydande försprång. 
Ortängen på Korsholm är emellertid också den färgstark med framträdande Galium 
verum, Veronica longi folia och en del andra arter; liljekonvaljens mörkgröna färg verkar 

dock i viss mån dämpande. Jag har det intrycket, att i den åländska örtängen är för 
handen ett större antal färger; på Korsholm saknas sålunda så gott som helt den röda 
färgen med dess olika nyanser. 

Från en ca 20 x 20 m stor yta av örtängsområdet norra Korsholm hava följande 
49 {62) arter antecknats: 

(Dryopteris filix mas)1 Rumex acetosa (Vaccinium myrtillus) 
Anthoxanthum odoratum R. acetosella Lysimachia vulgaris 
Agrostis capillaris Stellaria graminea (Scrophularia nodosa) 
{Calamagrostisarundinacea) Cerastium caespitosum Veronica longifolia 
C. epigejos (Melandrium dioecum) V. chamaedrys 
Deschampsia caespitosa Silene nutans V. officinalls 
D. flexuosa (Anemone nemorosa) (Melampyrum pratense) 
Avena pubescens Ranunculus acris Euphrasia officinalis 
Sieglingia decumbens Arabidopsis thaliana Rhinanthus minor 
{Melica nutans) Turritis glabra Galium verum 
Poa pratensis Rubus saxatills Succisa pratensis 
(P. palustris) Pragaria vesca Campanula rotundifolia 
Festuca rubra Potentilla argentea C. persicifolia 
F. ovina Alehemilla vulgaris Trimorpha acris 
Nardus stricta \"icia cracca Antennaria dioeca 
Carex leporina Hypericum maeulatum Achillea millefolium 
C. panicea H. perforatum A. ptarmica 
{Luzula pilosa) (Yiola canina) Tanacetum vulgare 
L. multiflora Chamaenerium angustifo- Artemisia campestris 
(Majanthemum bifolium) lium Hieracium pilosella 
Convallaria majalls Pimpinella saxifraga (H. umbellatum) 

1 De inom parentes anförda arterna uppträda här och var, isynnerhet i örtängens 
rand partier, och torde sålunda knappast kunna anses som hemmahöriga. 

7 
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Talet 49 (62) för detta lövängsfragment kommer m åhända vid fortsatta studier att 
n ågot ökas. D å den antecknade ytan utgör endast en del av den nu ifrågavarande ört
ängen, får man sannolikt räkna med den möjligheten, att talet ovan icke fullt e..xakt 
angiver örtängsområdets samfällda artantaL Då växttäcket emellertid här visat sig 

vara rätt enhetligt, torde man dock knappast kunna räkna med ett tillskott om mer 
än en eller annan art. För en direkt jämförelse med Åland föreligger icke n ågot kompara
belt siffermateriaL Dock t yckes talet 49 (62) ovan rätt lågt mot bakgrunden av talet 
86 ("106), vilket PALMGREN (1915, s. 63) anför som totalsumma för de åländskaörtängar

n as artantaL 
Det artmaterial, som konstituerar örtängen på K orsholm, är kanske i och för sig icke 

s märkligt; fastmer framstår det vid en jämförelse m ed örtängen på Åland som torftigt. 
För Strömfors-Pyttis skä rgård avspeglar det dock höjden av frodighet. Talet 1, 9 (62) 

för örtängens artantal p å Korsholm utgör 25,8 (32, 6) % av hela lövängsartantalet i områ
det . Motsvarande procentvärde för Åland är enligt PALMGREN (1915, s. 63) 26,5 (32,7)1. 

För västra N yland (Esbo-Kyrkslätt) anför CEDERCREUTZ (1927, s. 24) värdet 52,7 %1 . 

Vid sidan av helt triviala arter uppträder i örtängen på Korsholm ett antal för n y
ländska lövängar rätt främmande eller sparsamma arter. J ämte de redan nämnda Con
vallaria mafalis, A vena pubescens och Gampanula persici fol ia uppvisa också följande 

arter här en oväntat riklig förekomst: Silene nulans, H ypericum perforatwn, L ysimachia 
vulgaris, Veronica longi folia, Galium verum, Succisa pratensis, T at1acetum vt-tlgare och 

Artemisia cam pestris. Dessa arter giva en särprägel å t örtängen. ågon direkt motsvarig
het till detta torde icke kunna p åvisas från vårt land. Beaktas bör dock, att KROHN 

(1931, s. 173-171•) i sina artlistor från tEigentliche H ochwiesent och från tHeidewiesem 
(s. 178) upptager flertalet av nämnda arter. Det bör observeras, a tt flere av arterna ovan 
äro kända från strandvegetationen i olika delar av vårt lands skärgårdar ; som strand

växter uppträda de också på Korsholm, där dock tyngdpunkten i uppträdandet för fler
talet faller på örtängen. De kunna alltså icke här uppfattas som blotta relikter från ett 
tidigare strandskede. Så synes fallet vara också i KROH.."'S Aspö-arkipelag utanför Kotka 
samt inom Ulko-Tammio ögrupp i Veckelaks skärgård utanför Fredrikshamn. 

Från Upplands skärgård anför ALMQti"IST (1929, s. 219) tmaritima örtbackar~. som 

~äro i allmänhet rätt högvuxna och utmärkas bLa. av ... , Avena pubescens, ... , H yperi
cum perforatum, .. . , Tanacetum, ... , Veronica longifolia, förutom av en mängd låg
vuxna arten. Att dessa Almquists tmaritima örtbackart äro identiska med örtängen på 

Korsholm synes uppenbart. En s. 220 hos Almquist meddelad anteckning från Västland: 
Vitgrund synes även tala för denna identitet. De törtbackart, som SELANDER (1914, s. 

323) och RoMELI, (1915, s. 138) beskrivit från pplands yttre skärgård, äro en!. ALMQti"IST 
(Le., s. 219) icke fullt identiska med hans •maritima örtbackan, utan böra föras till •J uni
perus-snån närmast hörande till hedarna. Till dessa törtbackan å terkommer jag nedan 

s. 162. 

c. J uniperus-samhället. 

Den ovan avhandlade örtängen övergår mot Korsholms smalare nordostspets i ett syn
nerligen karakteristiskt örtsamhälle bland framträdande lågvuxna enrisbuskar. Detta 
samhälle torde lämpligen beaktas i samband med örtängen, till vilken det ansluter sig. 
Enrissamhället här synes hava sin motsvarighet i enrissamhällen, beskrivna från Åland 
av PALMGREN (1915, s . 77-78) i anslutning till ängsbackarna. 

1 Dessa PALMGRENs och CEDERCREUTZ procenttal bygga emellertid icke som mina 
på en enda lokal utan p å samtliga av dem undersökta lokaler. 
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Såsom den översiktsbild av nu nämnda ]uniperus-samhälle, som tidigare (FAGER
STRÖM 1948, s. 26, fotografi) publicerats, givit vid handen, täcker detsamma betydande 
arealer. Fotografiet gör detsamma dock icke full rättvisa, då det tagits närmast i syfte 

att visa frodigheten på de öppna markytorna och icke själva Juniperus-beståndet. För 
det mesta stå enrisbuskarna, som äro mindre än 1 m höga och nedtryckta mot marken 
och sålunda synnerligen breda, på 1-2 m avstånd från varandra; endast i randpartierna 
äro avstånden större. Marken täckes för det mesta av rätt grovt grus; humustäcket är 
tunt och saknas flerstädes. På stora ytor träder det gulbruna gruset fram . Insprängda 

bland enrisbuskarna växa enstaka exemplar av ung Pinus silvestris och Alnus glutinosa 
samt vidare Ribes Schlechtendahlii, R. alpinum, Sarbus aucuparia, Rubus idaeus, Rosa sp., 
Frunus padus, Viburnum opulus och Lonicera xylosteurn. Här och var ser man mindre 

eller större grupper av Vaccinium myrtillus. Inne i de sålunda konstituerade små buskagen 
samt invid dem p åträffas följande lövängsarter, som närmast höra lundängen till: 

Dryopteris filix mas 
Calamagrostis arundinacea 
Melica nutans 
Poa palustris 

Luzula pilosa 
:\Iajanthemum bifolium 
Melandrium dioecum 
Anemone nemorosa 

Trientalis europaea 
Scrophularia nodosa 
Melampyrum pratense 
Hieracium umbellatum 

Samtliga arter ovan tillhöra den just behandlade örtängen, där de dock intaga en 
helt underordnad plats. I enrissamhället erbjudas dem bättre betingelser. 

Det växttäcke, som utvecklats på de mer eller mindre öppna partierna mellan bus
karna, hör till det rikaste, som över huvud står att finna i den östnyländska skärgården. 
Samtliga de arter, som s. 97 nämnts frå n den närbelägna örtängen, återfinnas här, 
men i helt andra styrkeförhållanden. De för torka mera anpassade arterna hava vunnit 
överhand över örtängens Convallaria majalis, Avena pubescens och Gampanula persici
folia. I dessas ställe dominera följande arter, som giva växttäcket en stark färgton i gult, 
blått och vitt: 

Silene nutans 
Potentilla argentea 

Hypericum perforatum 
Veronica longifolia 

Galium verum 
Tanacetum vulgare 

Speciellt iögonenfallande är den synnerligen rikliga förekomsten av Silene nutans, 
Hypericum perjoratum, Veronica longijolia och Galium verum. Till dessa ansluta sig ännu 
följande arter: 

Agrostis capillaris 
Festuca ovina 
Nardus stricta 

Rumex acetosella 
Arabidopsis thaliana 

Trimorpha acris 
Artemisia campestris 

:an rätt underordnad roll spela däremot m ånga av örtängens mera framträdande 
arter. Detta gäller främst örtängens tre typväxter (Convallaria majalis, Avena pubescens, 
Gampanula persicijolia), men också sådana arter som Alehemilla vulgaris och Veronica 
chamaedrys. 

Rätt märkliga nykomlingar i nu ifrågavarande enrissamhälle äro Sedum acre, S. 
telephium och Viola tricolor. Ståndorten är främmande eller ovanlig för dessa arter i 
andra delar av Strörnfors-Pyttis skärgård och synbarligen även i andra delar av vårt 

land. Synnerligen intressanta äro KECKMA.'IF (1896) uppgifter om Sedtmt acre i Simo och 
Kemi i norra Österbotten. S. 49 meddelar han om arten: t ... sandiga hafsstränder, soliga 
backar, t.a.-spr. i knstornr. Förekommer särdeles ymnigt på holmarna i skärgården, 

men saknas i de inre delarna•. Från Ostbaltikum föreligga talrika uppgifter om före
komster av arten på liknande ståndorter. Jag hänvisar bl.a. till EKLUND (1929, s. 81). 
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LEHMANN (1895, s. 375), LIPPMAA (1931, s. 149), LUNTS (1937 b, s. 141), SALASOO (1934, 

s. 13) och VILBERG (1933, s. 276). Se även MEINSHAUSEN (1878, s. 116). 

En sparsam förekomst av Polygont{m dumetomm klättrande i ett enrisbuskage finner 

måhända sin förklaring i den nära belägna strandvegetationen. Arten torde knappast 

kunna räknas till lövängsarterna. 
Såsom ovan framgått, räknar enrissamhället på Korsholm ett relativt stort antal 

arter; de flesta äro gemensamma med örtängens. Att de tvenne samhällena hava mycket 
gemensamt är uppenbart. JV!åhända kunde man betrakta enrissamhället som ett vidare 
utvecklingsstadium av örtängen. Denna vidare utveckling vore då närmast att ~tppfatta som 
en specialisering för en torrare ståndort . För ett sådant antagande talar också det faktum, 
att örtängens fuktälskande element i enrissamhället fått träda tillbaka för element, som äro 
mera anpassade för torka. 

I Strömfors-Pyttis skärgård är nu beskrivna enrissamhälle i typisk gestalt för handen 

endast p å Korsholm; i mindre utpräglad form synes det uppträda på Lövöjen (se nedan 

s. 109-110). 

Från den närbelägna Aspö-arkipelagen samt från Veckelaks skärgård anför KROHN 

(1931, s. 58-61) »] uniperus-Gebiisch», som delvis synes motsvara formationen på Kors
holm. I detta »Gebiisch», som »gehört nebst Felsenheide-Kiefernwald zu den charakteristi
schen Vegetationstypen der äusseren Schären», återfinnas många av enrissamhällets på 
Korsholm anmärkningsvärda arter. Också de av KRoHN (!.c., s. 176-182) beskrivna 

>>Trockene Meeresuferwiesen» och framförallt »Trockene Heidewiesen» med deras Avena
association synas delvis motsvara mitt ]uniperus-samhälle. 

Från Åland anför PALMGREN (1915, s. 77), såsom s. 98 nämnts, i anslutning till 

ängsbackarna enrissamhällen, som i viss grad synes motsvara mitt enrissamhälle. Palm
grens redogörelse gäller dock samhällen på högre nivåer. I vilken grad sådana samhällen 
även uppträda på lägre mark är mig icke bekant. - Även de »friska fältbackan BERG
ROTH (1894, s. 36-37) beskriver synas motsvara mina enrissamhällen. Så är även fallet 
med de >>enbackar» HÄYREN (1909, s. 66) anför från Björneborgs skärgård; från dessa 

anföras som framträdande element Avena pubescens och Silene nt<tans. 
Däremot synas de enrissamhällen, som av OLSO).'"l (192 7 b, s. 51) beskrivits från Säyvi 

ute i Finska viken, icke hava någon motsvarighet i samhället på Korsholm. Så t orde 
även vara fallet med de torrmarkssamhällen, som av POHJOLA (1931,) beskrivits från 

Kumo älvdal och av }ALAS (1950, s. 118-136) från åsarna i Finland, och i vilka flere 
av arterna från Korsholm gå igen. De för dessa torrmarkssamhällen och enrissamhället på 
Korsholm gemensamma arterna hava synbarligen funnit likartade gynnsamma livsbetingel
ser på de klimatiskt likartade ståndorterna. 

I Ostbaltikum synas enrissamhällen av Korsholms typ vara rätt rikligt företrädda. 

ALVAR PALMGREN har gjort mig uppmärksam på de för Ösel karakteristiska jt{niperus
samhällena. Se även GRÖNTVED (1953, s. 26-29). LIPPMAA (1935 b, s. 46-47 och 78) 

behandlar dylika som specifika för den ostbaltiska övärldens alvar (Estonia maritima 
insularis) och presenterar också tvenne fotografier (!.c., s. 105, Tahvel XLVII, joon. 

96-97), som habituellt i hög grad likna enrissamhället på Korsholm. Av stort intresse 
är LIPPMAAs uppgift om den stora roll Avetta p11bescens här spelar. 

juniperus-best ånden i Estland hava redan i tidigare litteratur beaktats. Ehuru GRU
NERS (1864, s. 421) framställning rörande vegetationen och floran i Allentacken icke i 
alla avseenden är fullt klar, torde hans diskussion rörande ]tmipents just gälla bestånd 
av ifrågavarande typ. Framom andra har VILBERG behandlat jtmiperus-samhällen i Ost

baltikum. 
VILBERG (1926, s. 3-5; 1927 b, s. 26) uppdelar det estländska alvaret i fyra huvud-
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typer. Av dessa intresserar för tillfället främst ]uniperus-alvaret (rusulood-hadapik, 
katajikkoalvari); det anföres från områden, där marken är relativt torr. Utmärkande för 
detsamma är ett mer eller mindre tjockt moräntäcke över kalkgrunden, som blottlägges 
t.ex. i alvartypen karst. - I arbetet av 1927 finner VILBERG betydande likheter mellan 
alvaret i Ostbaltikum och Skandinavien. Senare {1929 a, s. 6) har han frångått denna 
uppfattning. Detta synes bl.a. framgå därav, att han i sistnämnda, på tyska avfattade 
arbete icke mera använder uttrycket Alvar utan uttrycket Lood, vilket av allmogen 
användes för nu ifrågavarande formation. 

Bland övriga forskare, som uppmärksammat enrissamhällen i Ostbaltikum, må ännu 
nämnas GRÖNTVED {1927, s. 13-14). som iakttagitt]uniperus-Heidet på Wormsö; hans 
»Gebiische» synas också delvis täcka dessa sarnhällen. Jfr även FROMHOLD-TREU {1935, 
s. 9-11), GRÖNTVED {1953, s. 26-29), H.:\VREN {1936-1937, s. 167-168), SPOHR {1925, 

s. 17) samt VILBERG {1933, s. 253-254; 1935; 1936, s. 146) . 

Självfallet kan den mark på Korsholm, där enris-samhället kommit till utveckling, 
icke likställas med ett alvarområde. För alvaret, sådant det framträder på Öland, Got
land och i Västergötland sam~ i Mellaneuropa (se t .ex. KAISER 1926 och GAMS 1938) , 
är kalkstenshällen, tsom ofta går i dagen eller täckes av ett tunt jordlager, typiskt av 
vittringsmaterial» (ALBERTSSON 1946, s. 1), det karakteristiska. Redan WIITE {1906 a, 
s . 1) har framhållit, att ~alfvarvegetationen är en på underlag af silurisk kalksten före
kommande . . . vegetationstyp ... t . Beträffande Ostbaltikum har alvarbegreppet an
vänts i en vidare bemärkelse, vilket synes framgå bl.a. ur följande uttalande av 
THOMSON {1923, s. 48): 

&A!varsteppen und Wiesen im Sinne Wittes und anderer schwedischen Pflanzengeo
graphen fehlen in der oberen Stufe des Transgressionsgebiets. Alvartriften, die sich von 
ihnen nur durch das zerstreute \ ·orkommen von Bäumen und Sträuchern auszeichnen, 
sind dagegen nicht selten. t 

I viss m ån synas Jtmiperus-markerna p å Korsholm och i Ostbaltikum vara analoga: 
på vartdera hållet täcker moränen och sanden ett näringsrikare underlag. Vid en jäm
förelse framstår alvaret som den bättre utrustade marken. Så mycket märkligare framstå 
därför de betydande likheterna i artsammansättningen hos enrissamhällena på Korsholm 
och på det estländska grusalvaret. Här må blott hänvisas till VILBERGs {1927 b, s. 56) 
artförteckning för enrissamhällena i Estland. Självfallet göra sig också betydande olik
heter gällande, ,-ilket ju är att vänta i betraktande av den starkt kalkhaltiga jorden i 
Ostbaltikum; denna har erbjudit ett betydande antal arter, delvis främmande för vår 
flora, goda existensbetingelser. 

För Skandinaviens alvarmarker föreligger i litteraturen ingen direkt motsvarighet 
till enrissamhället p å Korsholm. De enrissamhällen, som beskrivas från alvaret (t.ex. 
K. ]OHAXSSO:-< 1897, HEMME:-."DORFF 1897, WIITE 1906 a, 1906 b, Du RmTZ 1925 a, 
STERNER 1926, ALBERTsSON 1946) äro icke identiska med bestånden i den östnyländska 
skärgården. PALMGRE:-< har meddelat mig, att han för Öland och Gotland icke påminner 
sig hava sett en direkt motsvarighet till de för Ösel så typiska vidsträckta låga enrissam
hällena. En olikhet med avseende å ]uniperus' uppträdande kan tänkas stå i samband 
med den olikhet, som i geologisk bemärkelse synes stå att finna i alvarets byggnad i 
Ostbaltikum och i Sverige. :\fan frågar sig även i vilken grad en olika intensitet i får
skötseln kan hava en andel häri. Grusalvaret på Öland och i Ostbaltikum bär, som det 
synes, delvis ett olika växttäcke. 

Från den uppländska skärgårdens yttre delar anför ALMQUIST {1929, s. 247-24.9) 

som bihang till hedarna •skärgårdens ört-gräs-rishedan. Dessa formationer synas mot
svara enrissamhället på Korsholm. I Uppland uppträda dessa ört-gräs-rishedar i anslut-
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ning till landskapets ovan s. 98 behandlade maritima örtbackar; en motsvarighet såle

des till förhållandet p å Korsholm. ROMELL (1915, s . 14.6), som jämte SELAl\"'DER {19 14, 

s. 323-324.) fäst uppmärksamheten vid dessa samhällen, betraktar dem som föregångare 

till lövängen; ALMQUIST (1929, s. 249) däremot räknar med den möjligheten, att de upp

kommit ur »spolierad lövängsvegetatiom. Häri synes Almquist hava rä tt. För den upp

ländska skärgå rden är det sannolikt, såsom fallet enligt meddelande av PALMGREX synes 

vara för Åland, att betet varit en i varje händelse gynnande faktor. På Korsholm har 
enrissamhället icke uppkommit som en följd av betande; denna ö har icke varit utsatt för 

bete eller annan kulturpåverkan än höslå tter. Enrissamhället synes här representera ett 
naturligt utvecklingsstadium eller en för en torrare ståndort anpassad örtängstyp (se s. 1 00) . 

- De »Wachholdergebiische», vilka HESSEUIA:-< {1904, s. 338) beskriver som en bland 

typerna för lövängarna, motsvara helt visst i n ågon mån enrissamhället p å Korsholm. 

Betydande olikheter i artsammansättningen kunna dock p åvisas. Sålunda spela t.ex. 

Silene nutans och H ypericmn perforattmt i Hesselmans tWachholdergebiische» en helt 

underordnad roll, medan de giva karaktär å t enrissamhället p å Korsholm. 

d. Lundängen. 

Det har varit förenat med vissa svårigheter att avgränsa lundängen p å Korsholm 

från den angränsande örtängen å ena sidan och lunden å andra sidan. Örtängen Ö\·ergår 

så småningom i den mer eller mindre slutna lunden. Lundängen framträder här, såsom 

fallet är med lundängarna över huvud, som en rätt välvårdad park med glest stående 

Atnus glutinosa och B etula pubescens som dominerande i trädskiktet, som för övrigt kon

stitueras av enstaka Popt1lus tremula, Sorbus aucuparia och PrzmtM padtM. Buskskiktet 

representeras av mindre grupper av Salix aurita, RubtM idaeus, RhamntM frangula, Vibt<r
ntlm opulus och Lcmicera xytosteum, till vilka ansluta sig enstaka unga plantor av Pim1s 
silvestris och Picea Ab·ies samt ytterst sparsam jtmipert<s commtmis. En enstaka buske 

Cotoneaster integerrimt<S och sparsamt förekommande rosenbuskar (främst Rosa glauca) 
komplettera buskskiktets sammansättning. 

Att avgränsningen av lundängen p å Korsholm ställt sig så vansklig beror till en vä

sentlig del därpå, att dess markskikt nästan hundraprocentigt bildats av arter, som redan 

äro för handen i örtängen. N ågra för lundängen specifika arter hava icke kunnat p åvisas. 

Det bör observeras, att CEDERCREUTZ (192 7, s. 36) om ett antal arter, som han uppfattat 

som specifika för lundängen i Esbo och Kyrkslätt, gjort följande uttalande: t Nicht un

wahrscheinlich ist, dass kiinftige Untersuchungen zeigen werden dass keine Art unter 

den Laubwiesenpflanzen im Gebiete nur der in Rede stehenden Formation angehörh. -

Av Cedercreutz' »specifika» arter äro p å Korsholm för handen Calamagrostis arundinacea, 
Orchis maeulatus och Veronica longijolia. Ingen av dem är dock här specifik för lundängeu. 

Icke heller de av PALMGREN (·191 5, s. 90) för Ålands lundängar upptagna Cirsium patustre 
och C. heterophyllum, vilka också finnas på Korsholm, 1.""Unna här räknas som specifika. 

Lundängens artmaterial synes mig icke nämnvärt skilja sig från örtängens. Om de 

glest ställda träden och buskarna frånses, är artsammansättningen i stort sett likartad; 

olikheterna komma till synes närmast i olika ymnighetsgrader. Också i lundängen domi

nerar Convallaria maiatis; även dess följeslagare i örtängen A vena p11bescens och Gampanula 
persicifolia äro för handen, men som underordnade element. l>Iåuga av örtängens arter 

hava i lundängen förlorat i betydelse. Sådana äro bl.a. följande: 

Festuca ovina 
Nardus stricta 
Carex panicea 
C. leporina 

Luzula multiflora 
Rumex acetosella 
Silene nutans 
Ranunculus acris 

Hypericum perforatum 
Pimpinella saxifraga 
Veronica officinalls 
Euphrasia officinalls 



Rhinanthus minor 
Galium verum 
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Campanula rotundifolia 
Achillea millefolium 

A. ptarmica 
Hieracium pilosella 

Följande av örtängens arter synas vara främmande för lundängen på Korsholm: 

Sieglingia decumbens 
Turritis glabra 
Potentilla argentea 
Arabidopsis thaliana 

Chamaenerium angustifo
lium ? 

Trimorpha acris 
Antennaria dioeca 

Tanacetum vulgare 
Artemisia campestris 
Hieracium umbellatum 
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Den minskade ymnighetsgraden respektive avsaknaden av ovan nämnda arter synes 
n ärmast betingad av de förändrade belysniugsförhållandena; mellan trädens kronor, 
trots stora luckor, är beskuggniugen dock redan avsevärd. Uppenbart har även m arkens 

större friskhet spelat in. 
Den minskade ymnigheten för sådana art er som Ranunculus acris, Silene nutans, 

H ypericum perforatum, Galium verum och Gampanula persicifolia för med sig även en 
betydligt mindre fä rgstyrka i lundä ngen. Färgen går starkt i mörkgrönt, en följd av de 

nu allt mer dominerande lövverken. 
Ovan nämndes de arter, som i lundängen uppvisa ett sparsammare uppträdande än 

i örtängen. Deras plats h ar intagits av andra mera skuggälskande arter. Sådana äro 
d e redan i örtängen förhandenvarande men där blott helt tillfälligt uppträdande 

Dryopteris filix mas, Calamagrostis arundinacea, Melica nutans, P oa palustris, Luzula 
pi losa, Majanthemum bifolium, 1\.felandrium dioecum, Anemone nemorosa, Viola canina. 
Vaccinium myrtillus, Scrophularia nodosa och M elampyrum pratense. Främmande 

för örtängen p å Korsholm äro följ ande för lundän gen nytillkomna arter: 

Dryopteris spinulosa 
D. phegopteris 

Athyrium filix femina 
Milium effusum 

Moehringia trinervia 
Trientalis europaea 

Av lövängsarterna Strömfors-Pyttis skärgård äro, såsom av framställningen ovan 
framgår, i lundängen p å Korsholm förhanden 72 arter (= 37,7 % av det t ot alalövängs
artantalet). PALMGREN (1915, s. 86) anför t alet 29,3 (36,4)1 för Ålands vidkommande. 
Lundängen pd Korsholm stdr sdlunda med avseende d artantalet i ungefär samma förhd/lan
de till här rddande örtäng som lundängarna pd Aland till de där förefintli ga örtängarna. 
CEDERCREUTZ (1927, s. 35) anför för Esbo-Kyrkslätt procenttalet 50,2 %. 

e. Lumden. 

De största lövängsarealerna p å Korsholm upptagas av lundarna . Man finner h äri en 

stor överensstämmelse med förhållandena i y land över huvud (CEDERCREUTZ 192 7, s. 19). 
Liksom p å Åland och i västra Nyland uppträda lundarna också p å Korsholm i olika 

gestalt; variationen synes dock h är vara n ågot mindre. Detta synes närmast samman
hänga d ärmed, att samtliga lundar p å Korsholm uppträda p å jämn mark. Lundarna 

förete genomgående ett sammariliängande lövtak men äro det oaktat relativt ljusa. 
Växttäcket p å marken kommer därför att förete stora likheter med lundängens. Olik
heter äro dock även för handen; den viktigaste synes ligga i lundens artfattigdom. 

Följande tvenne närmare analyserade lundpartier giva en uppfattniug om lundvege

tationens variation p å Korsholm: 
Det rikaste lundområdet förekommer i öns sydöstra del. P å en yta av n ågra ars stor

lek har lunden h är antagit en gestalt, som visar rätt n ära anslutniug till de frodiga lun-

l Se noten s. 98. 
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da~a p å Åland och i västra Nyland. Bland rätt tätt ställda Betula pubescens, Alnus glu

tinosa, Sorbus aucuparia och Prunus padtts, som dominera i trädskiktet, uppträda tal

rika ända till 7 m höga Fraxitms excelsior samt några lågvuxna Acer platanoides. Jämte 

de synnerligen breda och greniga Fraxinus-träden uppträda talrika unga askplantor. 

Fraxinus är rikligt fertil. Talrika unga individer äro uppvuxna som rotskott, men ett 

betydande antal från frön uppvuxna plantor är även för handen. Om också lönnen i 

detta nu uppträder enbart i form av relativt unga individer, bära dock flere stubbar av 

betydande diameterdimensioner vittne om att arten tidigare uppträtt i trädform. De 

unga lönnarna hava vuxit upp från frön, som i anseende till att lunden är belägen rätt 

långt från den nuvarande strandlinjen synbarligen producerats på platsen. 

I det välutvecklade buskskiktet ingå förutom Fraxintts och Acer följande arter: 

Junipertts communis, Ribes Schlechtendalii, R. alpimtm, Rttbtts idaeus, Rosa glauca och 

Lonicera xylosteum. 
I nu ifrågavarande rätt täta och således rätt starkt beskuggade lund har ett anmärk

ningsvärt rikt växttäcke kommit till utveckling på den torftiga torra marken, där grus 

och grov sand flerstädes lyser fram. Den roll Convallaria majalis spelat i ört- och lund

ängen har här i lunden intagits av Polygonatttm multiflorttm; dock uppträder liljekon

valjen också här i betydande mängd. 

Markskiktet är för övrigt konstituerat av följande arter: 

Dryopteris spinulosa 
D. austriaca 
D. filix mas 
(Agrostis capillaris) 
Calamagrostis arundinacea 
C. purpurea 
(Deschampsia flexuosa) 
(Avena pubescens) 
Melica nutans 
Poa palustris 
Agropyron caninum 
(Rumex acetosella) 

stellaria holostea 
(S. graminea) 
Melandrium dioecum 
(Silene nutans) 
(Turritis glabra) 
(Rubus saxatilis) 
(Fragaria vesca) 
(Potentilla argentea) 
(Hypericum perforatum) 
Viola canina 
V. tricolor 
(Pimpinella saxifraga) 

Scrophularia nodosa 
(Linaria vulgaris) 
(Veronica longifolia) 
(V. chamaedrys) 
(V. officinalis) 
(Euphrasia officinalis) 
(Rhinanthus minor) 
(Galium verum) 
Valeriana officinalls 
(Campanula rotundifolia) 
(C. persicifolia) 

Artlistan ovan är oväntat lång för markvegetationen i en lund på Korsholm. Vid 

en granskning av de uppräknade arterna återfinner man ett betydande antal tidigare 

från örtängen omnämnda ( = de inom parentes anförda med undantag för Linaria vul

garis). Dessas förekomst bör väl anses betingad av den för dessa torrhetsälskande växter 

lämpliga grus- och sandgrunden. Arterna, som synas trivas väl, torde knappast kunna 

räknas som rent tillfälliga element; fastmer synas de utgöra rester av en tidigare här 

föreko=ande örtängsvegetatio"n. Den stora roll Silene nutans, Hypericum perforatmn, 

Veronica longifolia, Galimn verttm och Gampanula persicifolia spela i markskiktet synes 

utgöra stöd för ett sådant antagande. Linaria vulgaris, som icke ingår i örtängen i Kors

holms norra del men som utgör ett framträdande element i strandvegetationen, 1.-unde 

måhända anses här som en främling såsom ock för Korsholms hela lövängsvegetation. 

Otänkbart är det dock icke, att arten här kan uppfattas som en verklig lövängsart, ej 

blott som relikt eller som en tillfällig flykting från närliggande stränder; arten synes här 

trivas väl och tyckes på intet sätt intaga en särställning i jämförelse med övriga här 

uppträdande torrmarksväxter. CEDERCREUTZ (1927, 1931) upptager icke arten som 

nyländsk lövängsart. PAL)IGRE~ (1915, s. 423) uppger för Åland förekomst på ängs

backar (osällsynt inom området ... t). 
Den nu berörda Fraxinus-Acer-1unden räknar 49 arter(= 25,9% av lövängens totala 
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artantal). För Åland anför PA.LMGRE~ (1915, s. 95) procentvärdet 20,3 (28,8)1. CEDER
CREUTZ' (1927, s. 45) motsvarande värde från Esbo-Kyrkslätt är 35 %. 

Den ovan berörda typen är icke representativ för lunden, sådan den vanligen upp
träder p å Korsholm . De flesta lundpartierna äro betydligt mindre frodiga. 

I lundar av den för Korsholm vanliga t ypen är marken betydligt friskare än i den 
nyss berörda Fraxinus-A cer-lunden. Även dessa lundar äro utvecklade på ett underlag 

av grus; detta är dock täckt av ett lerskikt och träder ingenstädes i dagen; större och 
mindre stenar Jigga ofta kringströdda. Trädskiktet bildas av dominerande Populus tre
mula och Alnus glutinosa; Fraxinus och Acer saknas; också Betula pubescens, Sarbus 
aucuparia och Prtmus padus äro endast sparsamt för h anden . Buskskiktet, bildat av 
] tmiperus communis, R ibes alpinum, Rubus idaeus, Rhamnus frangula och Viburnum 
opulus, är icke sammanhängande, buskarna upp träda ensamma eller i små grupper. 

P å ståndort er av den typ, som ovan beaktats och som ekologiskt erbjuder gynnsam
mare betingelser för beväxning än ståndorten för den ovan berörda Fraxinus-Acer-lun
den, h ade man väntat sig en relativt artrik markvegetation. En sådan är emellertid icke 
för h anden. E ndast ormbunksarterna och Polygonatum multi florum spela någon större 

roll. Samtliga övriga arter , upptagna i nedanstående lista, anträffas sparsamt, de flesta 
blott i enstaka exemplar. 

Dryopteris spinulosa 
D . austriaca 
D. filix mas 
D. phegopteris 
D. linnaean a 
Milium effusum 
Calamagrostis arundinacea 
C. purpurea 

Deschampsia flexuosa 
Poa palustris 
Luzula multiflora 
111ajanthemum bifolium 
Polygonatum multiflorum 
Convallaria majalls 
stellaria graminea 
llfoehringia trinervia 

Melandrium dioecum 
Viola p alustris 
Cornus suecica 
Vaccinium myrtillus 
Lysimachia vulgaris 
Trientalis europaea 
Melampyrum silvaticum 
Cirsium p alustre 

I nu ifrågavarande lundområden äro sålunda endast 34 arter (= 1 7,8% av hela 
lövängsartantalet) för handen. Lundens triviala prägel framstår tydligast vid en jämfö
relse med Fraxinus-Acer-lunden, för vilken motsvarande procenttal är 25,7. 

f. Sammandrag. 

Som ett sa=andrag över lövängen p å Korsholm kan följande anföras: 
Korsholm präglas helt av lövängen. Intet annat område i Strömfors-Pyttis skärgård upp

visar så betydande sammanhät1gande lövängsmarker. Det är att beakta, att också de barr

skogsbeklädda högre partierna av ön i sin markvegetation upptaga ett betydande antal 
lövängsar ter, bland vilka Convallaria mafalis är den mest framträdande. Om också lun
darna, som upptaga de största arealerna, giva ön dess prägel, erbjuda de dock ett betyd

ligt mindre intresse än de till arealen avsevärt mindre örtängarna och lundängarna. 
Ortängen och det därmed intimt sammanhörande J uniperus communis-samhället är unikt 
för denna östnyländska skärgård. Den löväng, som utvecklats här, synes vara av åländsk 
t yp, en t yp, som enligt CEDERCREUTZ (1927, s. 19) synes saknas i trakterna väster om 

H elsingfors. Med avseende å artantal kunna örtängen och lundängen på Korsholm icke 
t ävla med motsvarande åländska typer. 

Korsholm är också i det hänseendet en märklig ö, att flere för Strörnfors-Pyttis skär
gård sällsynta arter (At·ena pubescens, Polygonatum mttltiflorum, Silene nutans, Hyperi
cum perforatum och Artemisia campestris) här uppträda anmärkningsvärt rikligt. Den 
rikliga förekomsten av Fraxinus excelsior bör härvid icke förglömmas. 

l Se not s. 98. 
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2. HIKKABÖLEÖJEN (BYÖN). 

Hinkaböleöjen (hör till Hinkaböle gård på ::Uogenpörtö) eller Byön, under vilket na= 

den går igen på kartor och i vår botaniska litteratur allt sedan Saelans tid, är den sydli~ 

gaste av öarna i ögruppen Sommarö (Ängsö, Angisö)- Hinkaböleöjen- Långöjen (Ojen; 

se s. 20). Denna grupp är isolerad p å alla håll och omgh·es av rätt vida vatten främst i 

väster, sydväst, sydost och öster; i nordost, norr och nordväst står den genom ett antal 

mindre öar i förbindelse med Mogenpörtö~landet. 

Hinkaböleöjen är, trots sitt läge 5 km längre in i skärgården än Korsholm, en typisk 

utskärsö. Ons norra och mellersta delar t äckas av lösa jordlager, lera, grus och sand; 

berget framträder först i dess sydliga del. Här påträffas rätt höga hällar och berg, som 

på sina ställen stupa brant i havet eller mot ett relativt smalt strandparti. Detta berg

parti är framträdande isynnerhet i öns sydvästra hörn, där Oxberget med sina vackra 

rundhäll-lika partier utgör ett anslående drag i landskapsbilden. I sydost framstår en 

rätt låg klippig kust, som högre upp övergår i egenartat förklyftade och i terrasser sti

gande partier med karakteristiska Umbilicaria pustulata-associationer på branterna. 

Flyttblock äro spridda över hela ön. 

Växttäcket på ön är till stor del av den natur man finner p å utskärsöarna över huvud 

i denna skärgård. Bergen och grusmarkerna hysa barrskog av den här r ådande vanliga 

skärgårdstypen. P å de lägre markerna i norr är vegetationen lokalt något frodigare utan 

att n ågonstädes bliva verkligt frodig. 

Att Hinkaböleöjen här blir föremål för uppmärksamhet beror därpå, att ön uppvisar 

en lund, vilken erbjuder ett visst intresse. Denna lund är belägen i öns bergiga södra 

del i anslutning till ett smalt strandbräm; den företer ,;ssa likheter med de lundar CE~ 

DERCREUTZ (1927, s. 44) anfört från trakterna västerom Helsingfors. Alnus glutinosa, som 

vanligen är dominerande i våra havsstrandslundar, har här fått giva vika för andra 

lövträd. Det dominerande trädslaget är Populus tremula med Sorbus aucuparia och Fru

nus padus som konkurrenter om herraväldet ; Fraxinus excelsior och Acer platanoides 

intaga härtill en anmärkningsvärt framträdande plats. Genom huggning har dock lönn

beståndet under de senaste å ren decimerats i hög grad; då lokalen senast 1948 besöktes, 

fanns blott ett enda större träd kvar. Någon farhåga beträffande artens existens 

behöver man dock icke hysa. Talrika ända till meterhöga plantor voro för handen 

vittnande om en god återväxt. Det enda kvarstående trädet var blott 3-4 m högt och 

visade den knotiga karaktär arten också annorstädes i denna skärgård uppvisar. 

194 8 var lönnen icke fertil . Huruvida de unga lönnplantorna härstammade från frön, 

producerade på platsen, eller dithämtade med driften, har inte kunnat utredas. 

Vardera möjligheten synes föreligga. 
Lunden kan indelas i tvenne hälfter. I den ena är lönnen dominerande; därtill ingå 

Populus tremula, Alnus glutinosa, Sorbus auctlparia och Prtmus padus i trädskil.-tet jämte 

några tallar. Tack vare den rikliga förekomsten av unga lönnplantor ko=er buskskiktet, 

däri dessutom Ribes alpinum och Rllamnus frangula ingå, att framstå som välutvecklat. 

Markskiktet är däremot synnerligen torftigt. Antecknade äro nedan nä=da arter, men 

blott i enstaka individ: 

Calamagrostis arundinacea 
Melica nutans 
Poa nemoralis 
Convallaria majalis 

Pragaria vesca 
Yiola riviniana 
(Angelica Jitoralis) 

\'accinium vitis idaea 
Veronica longifolia 
Melampyrum pratense 

Angelica litoralis bör uppfattas som ett främmande element, he=ahörande den 

angränsande strand vegetationen. 
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I lundens andra hälft är Fraxinus excelsior det märkligaste inslaget. L;nder den tid 

av 15 år, under vilken lunden varit förem ål för mitt intresse, har asken som träd städse 
visat samma form . Ett fåtal träd med en höjd om ca 3 m förekommer tätt intill strand

zonen p å grusmark. Därtill kommer ett stort antal unga individer, som samtliga synas 

vara rotskott. Asken har här aldrig påträffats fertil. Uppträdandet invid stranden synes 
antyda, att arten i tiden med driften förts hit. Den synes icke trivas här, att döma av 

den klena växt samt den knotighet, som utmärker samtliga äldre individ. Grunden här
till tyckes stå att söka i den magra ståndorten. Artens existens synes det oaktat icke 

hotad; de talrika unga plantorna synas bära vittne härom. Tillsammans med Fraxinus 
förekomma i trädskiktet Sarbus aucuparia, Frunus padus och A lnus glutinosa; det spar
samma buskskiktet uppvisar endast sparsam Ribes alpinum och Rubus idaeus . Mark
skiktet är måhända ännu torftigare än i den ovan nämnda Acer-delen av lunden. Ett 

betydande antal främmande arter har trängt in från den intill liggande stranden. I mark
skiktet hava följande arter antecknats: 

Calamagrostis arundinacea 
Melica nutans 
Agropyron caninum 
Com·allaria majalis 
Rubus saxatilis 

Filipendula ulmaria 
(Lythrum salicaria) 
(Angelica litoralis) 
Cornus suecica 
Lysimachia vulgaris 

(Scutellaria galericula ta) 
Valeriana officinalis 
Tanacetum vulgare 
(Artemisia vulgaris) 

Acer-Fraxinus-lunden på Hinkaböleöjen uppvisar sålunda endast 26 lövängsarter 

eller 13,6% av hela antalet i Strörnfors-Pyttis skärgård. Detta tal framstår som rätt 
lågt d å man beaktar, att anteckningen dock gäller ett område av ca 2 ars storlek. 

3. HÖGHOLME . 

Högholmen, en obetydlig ö med en areal av ca 250 x 400 m, är belägen i anslutning till 
den ovan nämnda ögruppen Sommarö-Hinkaböleöjen-Långö och avskild genom ett 
blott ca 1 km brett sund från So=arö. Högholmen, till formen järnförbar med en stor 

brödlimpa, uppvisar den största höjden i norr och nordväst; härifrån sänker sig terrängen 
mot söder och sydost. Man kunde även karakterisera ön som blott och bart sydspetsen 
av en utskärsö i denna skärgård, vars norra del försvunnit. Högholmen är n ågot av det 
mest sterila man över huvud finner här. De mer eller mindre kala berg- och hällytorna 
dominera. I öns centrala delar uppträder visserligen tallskog, som dock beträffande sitt 

markväxttäcke är synnerligen trivial; den företer en tydlig karaktär av utpost mot havet. 
Före första världskrigets dagar växte här enligt uppgift av lotsen ANTON KARLsSON en 
god skog, som dock blev föremål för en långt gången avverkning. Skogen synes efter 
d enna avverkning icke mera haft möjlighet att å tervinna sin tidigare kraft. 

Det enda icke triviala i växttäcket p å Högbolmen representeras av ett betydande Tilia 
cordata-bestånd, som kommit till utveckling i en sänka på den svagt lutande NW-slutt

ningen, strax nedanom öns bögsta parti. Lunden är rätt tät, dels beroende på de tätt 
ställda lindarna, dels till följd av talrika rotskott. Träden n å icke n ågon betydande höjd, 

maximum är 3 meter. Den påfallande starka grenighet, som är utmärkande för träden, 
är helt visst en följd av den lövtäkt, som träden sedan gammalt varje år bliva utsatta 

för. Ortsbefolkningen kvistar löv icke blott till badkvastar utan även till kreatursfoder. 
Linden uppträder rikligt fertil, vilket dock knappast återspeglar n ågon större trivsel. 

Fastmer synes arten vantrivas på denna plats, där den i tiden vunnit fotfäste och segt 

hållit sig kvar. stammarna, ehuru säkert rätt gamla, äro mycket klena; därtill äro de 
starkt oregelbundet vridna. I Tilia-lunden finnas enstaka Picea Abies, P inus silvestris, 
Populus tremt•la och Betula verrucosa. I det snåriga buskskiktet antecknas vid sidan ay 
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de talrika unga Tilia-rotskotten sparsamt ] tlniperus communis, Salix caprea, Ribes 
alpinum samt n ågra unga Sarbus aucuparia-individ. Markvegetationen, som i sin utveck

ling främst hindrats av den starka skuggan, stenar och de avbrutna kvistarna, är synner
ligen torftig. Den bildas av enstaka individ av 

Dryopteris filL"'l: mas 
D. spinulosa 

Moehringia trinervia 
V accinium vitis idaea 

V. myrtill us 
Trientalis europaea 

Artantalet i denna ca 1 ar stora lund belöper sig ti\115 (= 7,9% av lövängarnas hela 

artantal), vilket bör anses som synnerligen lågt. 

4. BYSKÄR. 

Denna ö i Strömfors yttersta skärgård har av ortsbefolkningen under en lång 
tid varit känd för sin säregna växtvärld. Genom EDwiN NYL>L'1DERs besök på ön 1851 
infördes den (under namnet Bissön) i vår botaniska litteratur. 

Byskär är en till arealen rätt obetydlig utskärsö; den största längden belöper sig till 
ca 500 m, den största bredden till blott ett par hundra meter. On uppvisar i sin södra 
del ett rätt högt och framträdande bergparti, n ågot som är karakteristiskt även för 

flere andra utskärsöar. I denna syddel stupar berget dels brant ned i havet, dels hava 
lägre strandhällar och en sparsam smal strandzon med grus kommit till utveckling. 

Öns mellersta del är likaså b ergig. I norr bildar berget en 1-2 m hög brant mot det av 
grus täckta partiet längst i norr. r ordväststranden är på en kortare sträcka helt låg, 

stenig och med lergrund. Längst i norr är ön utdragen i en några tiotal meter lång, små
ningom avsmalnande smal sandtunga. 

De bergiga södra och mellersta delarna äro täckta av en gles låg tallskog, som så 
småningom helt upphör längst i söder. I den något t ätare tall-granskogen i öns mellersta 

del uppträda enstaka Acer platanoides, Populus tremt<la och Betula pubescms. 
I öns norra del, mellan bergstupet och ovan nämnda sand tunga, har en märklig lund

vegetation kommit till utveckling med anmärkningsvärt riklig förekomst av högvuxna 
fertila Acer ptatanaides och Fraxinus excelsior. Denna påfallande rikliga förekomst är 

desto märkligare, som n ågon yttre synlig betingelse i edafisk t hänseende för densamrna 

icke kan påvisas. 
Acer och Fraxinus uppträda i 7-8 m höga träd. Denna högvuxenhet finner märkligt 

nog icke någon motsvarighet i stammarnas tjocklek, vilken hos de största träden uppgår 
blott till 15-20 cm. stamrnarna äro därtill, som en uppenbar följd av vindens inverkan, 
sällan raka utan mer eller mindre vridna åt olika håll. Redan på håll göra sig dessa oregel

bundet vridna stammar gällande och förläna lunden en starkt orolig prägel. Ett antal 
döda Acer- och Fraxinus-stammar synes göra det sannolikt, att arterna icke äro till

freds med den blott av ett synnerligen tunt humuslager t äckta grusmarken. Om man 
också icke behöver hysa farhågor för arternas utdöende på denna ö, synes deras framtid 
dock vara hotad. För detta antagande talar förutom den magra marken även den spar

samma förekomsten av unga plantor. Synbarligen är frönas groning förenad med svårig
heter. Att döma av den skildring, EDVIN YLfu."\'DER 185"1 gav av Bissön, har dess växt
täcke blivit avsevärt fattigare under de gångna hundra åren. Det bör härYid beaktas, 
att ön sedan mycket länge använts som fårbete, varför den bild av artsammansättningen, 
jag på mina exkursioner fått, sannolikt icke är fullt vittnesgill. Buskskiktet torde böra 
betecknas som svagt; n ågot sammanhängande sådant förefinnes icke. Jämte de 
fåtaliga lönn- och askplantorna ingå däri enstaka individ av Juniperus communis, 
Ribes alpinum, Rubus idaeus, Rosa coriifolia, Vibttnmm opulttS och L01licera xylosfettm. 
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I nu skildrade lund med det förnäma trädskiktet hade man väntat sig en rik under
vegetation med så mycket större skäl, som lunden är rätt ljus. En sådan är emellertid 
icke för handen, vilket till avgörande del synes Yara betingat av den torftiga markbe
skaffenheten. Gruset lyser flerstädes fram på ytor om 1 m 2 och t.o.m. större. Enstaka 
exemplar av följande arter hava antecknats: 

Dryopteris spinulosa 
Poa pratensis 
P. nemoralls 
Festuca rubra 
(Polygonum dumetorum) 
stellaria graminea 
Moehringia trinen·ia 

::'.Ielandrium dioecum 
(Erysimum hieracillolium) 
Chaerefolium silvestre 
Cornus suecica 
Chamaenerium augustifo-

lium 
\" accinium myrtillus 

Lysimachia vulgaris 
Trientalis europaea 
Scrophularia nodosa 
Veronica longifolia 
Galium verum 
\" alerian a officinalls 
Tanacetum vulgare 

De inom parentes anförda P olygonum dumetorum och Erysimum hieraciifolium höra 
egentligen till strandfloran, men äro icke som strandväxter iakttagna på Byskär. Ej 
heller tyckas de här, lika litet som i andra delar av området, kunna betraktas som ele
ment i lövängsfloran. Erysimum hieraciifolium kunde måhända räknas som en relikt 
från ett tidigare strandskede. 

Det ringa antalet arter i denna Acer-Fraxinus-lund, 26 eller 13,6 % av hela antalet 
lövängsarter i området, bär tydligt vittne om lundens torftighet. 

5. LÖVÖJEN (LÖVÖ). 

Också Lövöjen (på kartor kallad Lövö, på finska Lehtinen) ligger i Strömfors yttre 
skärgård, ca 1,5 km C\'\V om den ovan avhandlade ön Byskär. Lövöjen är genom ett smalt 
sund skild från den södra delen av \"ahterpää-landet. Den hör sålunda icke till de isole
r ade öarna i Strömfors-Pyttis skärgård. Endast i söder vettar den mot det öppna havet. 

I motsats till de tidigare behandlade öarna är Lövöjen en låg ö, som saknar den för fler
talet öar så karakteristiska bergiga syddelen. Berggrunden framträder blott i öns centrala 
del; det bergiga partiet är litet och av ringa höjd. Den med Lövöjen numera genom ett 
näs förbundna, till avsevärda delar bergiga och klippiga Lilla Lövöjen tyckes på sätt 
och vis kunna betecknas som Lövöjens bergiga sydde!. 

Lövöjen är betydligt större än Byskär med en största längd om ca 1,5-2 km och en 
största bredd om en dryg kilometer. Både i söder och norr är den utdragen, i söder i ett 
steruev av några hundra meters längd, i norr i ett betydligt kortare men rätt brett sand
rev. Kustlinjen uppvisar betydande inbuktningar isynnerhet i söder och väster, varför 
strandlinjen är rätt lång. Då stranden ö,·er huvud är låg, har en rik strandvegetation 
haft betingelser att komma till utveckling. De centrala delarna av ön upptagas av en 
välvuxen barrskog, som dock blivit föremål för vandalisering i samband med de befäst
ningsarbeten, som utförts här under de tvenne senaste krigen. Någon lövskog att tala 
om är icke för handen. Däremot har både på öns norra och södra udde örtängar av rätt 
avsevärd areal kommit till utveckling. 

Liksom på tidigare avhandlade öar är markgrunden också här av sämsta slag. Grus 
och sand äro de vanligaste jordarterna; endast här och var äro lermarker av ringa om
fattning för handen. De här uppträdande örtängarna hava utvecklats på grus- och sand
grund, vilket kommit att trycka sin prägel på desamma. 

Det mest utmärkande draget för örtängarna på Lövöjen är fattigdomen på färgstarka 
element. Den mest framträdande arten är Avena pubescens, som framförallt på öns syd
del under sensommaren konstituerar ett enda silvergrått, i ljusbrunt stötande täcke; 
man kan finna flere kvadratmeter stora, intill 1 meter höga rena bestånd av denna art. 
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Liksom på Korsholm uppvisar örtängen i Lövöjens syddel enstaka individ av träd 
och buskar. Något sammanhängande träd- eller buskskikt har dock icke utbildats; av
ståndet mellan de sparsamt förekommande enskilda träden belöper sie: till över 10 meter. 
På ett mindre område, ca 5 x 10m, har dock Juniperus communis bildat ett eget samhälle, 
likartat det, som tidigare s. 98 omnämnts från Korsholm. Antecknade äro följande träd 
och buskar: 

Pinus silvestris (unga plan
tor) 

Picea Abies (unga plantor) 

Juniperus communis 
Rubus idaens 

Sorbus arrcuparia (en grupp 
om 3, ca 3 m höga träd) 

På en ca 2 ar stor yta av örtängen hava följande gräs och örter antecknats, bland 
vilka dock endast Galium verum vid sidan av Ave11a pubescens spelar någon mera bety
dande roll. 

Anthoxanthum odoratum 
Agrostis capillaris 
Deschampsia caespitosa 
Avena pubescens 
Sieglingia decumbens 
Poa pratensis 
P. palustris 
Carex Goodenowii 
Luzula multiflora 
(Silene inflata) 
Ranunculus arrricomus 

R. acris 
Pragaria vesca 
Potentilla argentea 
P. erecta 
(P. anserina) 
Filipendula ulmaria 
(Trifolium repens) 
Vicia cracca 
\"iola montana 
Chaerefolium silvestre 
Pimpinella saxifraga 

(Empetrum nigrum) 
Veronica longifolia 
V. chamaedrys 
Euphrasia officinalis 
Rhinanthus minor 
Galium verum 
Camparrula rotundifolia 
Achillea millefolium 
Tanacetum vulgare 
(Leontodon autumnalis) 
Hieracium umbellatum 

De här uppträdande Silene inflata och Tt"ifolium t"epens synas vara av adventivt ur
sprung. Potentilla anserina och Leoniodon at4tumnalis äro med största sannolikhet till
fälliga element, som från strandvegetationen trängt in i örtängen. Tillfällig är även Em
petntm ttigrum, som hör hemma i barrskogen och på grusiga och sandiga stränder. 

I den måhända ännu torrare norra delen av Lövöjen har likaså en örtäng, men av ett 
betydligt trivialare slag, utvecklats. Avena pubescens uppträder visserligen också här 
dominerande men är dock betydligt sparsammare än i örtängen i öns sydde!. 

Följande arter äro antecknade från en ca 1 ar stor yta: 

Avena pubescens 
Poa pratensis 
Festuca rubra 
Bromus mollis 
(Agropyron repens) 
Allium oleraceum 
(Urtica dioeca) 
Cerastium caespitosum 

(Scleranthus annuus) 
Draba nemorosa 
Arabidopsis thaliana 

edum telephium 
S. acre 
Potentilla argentea 
Viola trieoler 

(Myosotis arvensis) 
Veronica vema 
Galium verum 
Achillea millefolium 
Tanacetum vulgare 
Artemisia campestris 
Crepis tectorum 

De inom parentes anförda arterna (A gropyran t"epens, Ut"tica dioeca, Sclet"anthus annuus, 
Myasotis at"vensis) äro uppenbara antropochora element. Möjligt är dock, att Scle
mttthus annuus med orätt förts till denna grupp.- SAELAN {1858, s. 50) anför Cerastium 
semidecandt"um från Lövö[jen], synbarligen just från denna örtäng i öns norra del. Arten 
har icke blivit återfunnen av mig. 

I det glesa växttäcket på det grova gruset framträda framför andra Bt"Otntts mollis, 
Allium oleraceum och Draba nemorosa. Till dessa arters uppträdande över huvud i Ström
fors-Pyttis skärgårdsområde skall jag återkomma i kap. VTII. 

Enligt uppgifter av ortsbefolkningen har gräsväxten på dessa örtängar under långa 
tider tagits till vara. Detta har medverkat till den ursprungliga lövängens utveckling 
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till en av detta skärgårdsområdes mest vidsträckta öppna örtängar. Enligt muntliga 
meddelanden hava ängarna här tidigare givit bättre skördar. Samma försämring av löv

ängen, närmast som en följd av markernas urlakning, som tidigare anförts beträffande 
lunden på Byskär, synes sålunda också på Lövöjen göra sig gällande. Ortängens existens 
synes dock icke vara hotad så länge Strömfors skärgårdsområde är befolkat. 

De på de tvenne örtängarna funna artantalen 28 resp . 18 (14,7 resp. 9,4% av hela 
antalet lövängsarter) äro uttryck för en relativ artfattigdom. För örtängen p å Korsholm 
är motsvarande procenttal 24,1 (30,9). Ortängarna p å de tvenne öarna äro dock icke 

direkt jämförbara, då materialet härstammar från olika stora arealer. Den ungefärliga 
proportionen synes dock framgå ur de angivna talvärdena. 

6. KUNGSHAMN.t 

Jämte Korsholm utgör Kungshamnsområdet de t botaniskt rikaste området i Ström
fors-Pyttis skärgård. Med Kungshamn förstås här det område i Vahterpää-landets syd

östligaste del, som sträcker sig längs detta ölands ostkust från Busholmssundet i söder 
mot norr till Hamnsundet och vidare västerom Hamnfladan norrut till denna fladas 

nordspets. Området begränsas inåt Vahterpää-landet av en mer eller mindre sammanhän
gande räcka berg, som dels stupa med rätt betydande branter mot låglänta marker, 
dels småningom sänka sig mot desamma. Mellan nämnda gränser i öster och väster ut

breda sig låga marker, som för det mesta upptagits till odling. Odlingarna begränsas i 
väster av lövskogar, till största delen i form av vackra lundar med ett anmärkningsvärt 

rikt växttäcke. Lundvegetationen har blott i områdets sydligaste del samt vid Hamn
fladan kommit till utveckling i omedelbar anslutning till stranden; för lundvegetation 
lämpliga strandpartier äro här för handen. I allmänhet går bergsterrängen med den för 

den yttre skärgården karakteristiska glesa artfattiga tallskogen ut till strandlinjen. 
Lövängsområdet synes tidigare hava omfattat även de i nutiden odlade markerna. 

Spår av en tidigare lövängsvegetation påträffas i skogsbrynen, på dikeskanter o.s.v.; 
man kan här finna arter sådana som A vena pubescens, GeraniU1n palustre, Aegopodium 
podagraria, Gampanula persicijolia och även Polygonatum multiflorum i ett litet bestånd 
i ett buskage mitt på en åker samt Bromus mollis, Allium oleraceum och Sedum acre på 
några små bergknallar i omedelbar anslutning till strandområdet. 

Inom det nu återstående lövängsområdet framstår en isolerad Acer-lund i områdets 
sydde!, avskild genom berg och barrskogsmark från det egentliga lundområdet, vilket i 
form av ett mestadels blott 5-10 m brett bälte utbreder sig nedan bergbranterna i 
väster samt därtill omfattar ett ca 500 m långt och två-trehundra meter djupt parti, 
som från den södra och sydvästra stranden av Hamnfladan sträcker sig in mot det övriga 
lundområdet. 

Då Kungshamnsområdet inry=er lundar av olika typ, synes det vara skäl att belysa 
dessa typer med några exempel. 

1. På sydudden av området, mot Busholmssundet, utbreder sig ovan strandängen 
och Alnus glutinosa-bården en strandlund med ett tiotal ca 6 m höga fertila Acer ptata
noides samt därtill ett hundratal unga plantor av olika ålder. Flere stubbar av betydande 
diameter giva vid handen, att här tidigare funnits betydligt större träd. Tillsvidare synes, 
att döma av den rikliga återväxten, lönnens existens här vara säkrad. Åtgärder för skyd
dande av lunden för avverkning hava även vidtagits. 

1 Enligt TuNELD {1794, s. 465), som citerar en uppgift i Inrikes Tidningen 1762, n:o 
80, har orten fått sitt namn efter konung Carl IX, •som här någon tid legat med 4 Krigs
Skepp ... t. 
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I det täta trädskiktet ingå förutom lönn flere välvuxna Prunus padus samt enstaka 

individ av Picea Abies, PopultH tremt4la, Betula verrt4cosa, Alm4S glutinosa och Sorbus 
aucuparia. 

Det vackert utvecklade trädskiktet är anmärkningsvärt i betraktande av jordgrun

dens torftighet. Grusmarken är för det mesta täckt av ett tunt mullager. Här och var 
ligga kringströdda stenar av t.o.m. 1 m höjd och 2 meters gen omskärning. 

Även buskskiktet är välutvecklat. Däri ingå ]unipert4S communis, Ribes alpinum, 
Rubtts idaeus, Rosa sp., Lonicera xylostettm och Vibt<rtJwn opult4S. 

Framförallt är markskiktet rikt utvecklat; en orsak härtill står helt visst att söka 

däri, att lövkrontaket icke är sammanhängande och lunden sålunda rätt ljus. Nedan 
nämnda arter förekomma rätt sparsamt, till en del blott i enstaka spridda exemplar; 
någon dominerande art gives icke. 

Dryopteris spinulosa 
D. austriaca 
Eupteris aquilina 
Milium effusum 
Agrostis capillaris 
Calamagrostis arundinacea 
Melica nutans 
Poa pratensis 
P. nemoralls 
Festuca rubra 
Agropyron caninum 
Majanthemum bifolium 
Polygonatum officinale 

P. multiflorum 
Convallaria majalls 
(Rumex aquaticus) 
R. acetosa 
stellaria nemorum 
S. holostea 
S . graminea 
l\Ielandrium dioecum 
Anemone hepatica 
A. nemorosa 
Sedum telephium 
Geum urbanum 
Oxalis acetosella 

Viola riviniana 
V . montana 
Chaerefolium silvestre 
Cornus suecica 
Lysimachia vulgaris 
Trientalis europaea 
(Prunella vulgaris) 
Galeopsis bifida 
Scrophularia nodosa 
Veronica longifolia 
V. chamaedrys 
Melampyrum pratense 
(Tanacetum vulgare) 

De inom parentes anförda arterna (Ru.mex aquaticus, Prtmella vulgaris och Tanacetum 
vulgare) kunna icke här betraktas som lundväxter; Rttmex och Tanacett<m höra 
hemma i strandvegetationen, Prtmella vulgaris bör väl närmast uppfattas som 

ruderat. - Polygonatum officinale, Sedum telepliium och Galeopsis bi/ida uppträda på 
några större stenar. 

Lunden räknar sålunda 49 arter eller 25,7 % av totala antalet lövängsarter. Detta 
antal m åste anses relativt högt med beaktande av den undersökta ytans minimala areal 
(blott ca 10 x 10 m). 

2. Acer-lunden övergår västerut i en för området typisk Alnus glutinosa-lund. I 

dennas trädskikt ingå förutom klibbal sparsam Picea Abies, Betula pubescens och Sorbus 
aucuparia. N ågot buskskikt har icke kommit till utveckling; endast enstaka Rubus idaeus
buskar finnas här och var. Marken är rätt fuktig med ett rätt djupt mullskikt. I mark

växttäcket, som bl.a. konstitueras av nedan nämnda arter, framstå främst Dryopteris 
austriaca, Athyrium filix femina och Ci1'caea alpitta. På en yta av 10 x 10 m äro följande 

20 arter ( = 10,5 % av totala antalet lövängsarter) antecknade: 

Equisetum silvaticum 
Dryopteris austriaca 
D. filix mas 
Athyrium filix femina 
Calamagrostis lanceolata 

Deschampsia caespitosa 
1\Iajanthemum bifolium 
stellaria nemorum 
S. holostea 
Pragaria vesca 

Oxalis acetosella 
Viola palustris 
Circaea alpina 
Lysimachia vulgaris 
Trientalis europaea 

3. Till belysandet av en för området typisk lund av trivialare typ skall i det följande 
en sådan, belägen nära A cer-lunden ovan, beskrivas. Lunden ifråga är belägen ca 100 m 
norr om Ace1'-1unden vid foten av Ringberget i bottnen av en liten vik. Också här före
kommerA cer platanoides om ock blott i h-enne rätt högvuxna (över 10m), grovstammiga 
och fertila exemplar. I markskiktet och buskskiktet annoteras härtill ett stort antal 
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lönnplantor av mindre än 1 meters höjd; endast några få 1 meter höga plantor äro för 

handen. Vilken den kritiska åldern i lönnplantornas utveckling är har icke utretts . Över
allt i Strömfors-Pyttis skärgård är sakförhållandet detsamma; helt unga plantor äro 
rikligt för handen, men av äldre finner man blott ett fåtal. 

I trädskiktet uppträda som i det närmaste likvärda element Populus tremula, Alnus 
glutinosa, Betula verrucosa, Sorbtts auwparia och Frunus padus; den förstnämnda är 

måhända något rikligare företrädd. Aspen spelar över huvud en betydande roll i skär
gårdens lövskogar av trivialare prägel. Buskskiktet är rätt svagt utvecklat; förutom 
lönnplantor av olika ålder antecknas enstaka Picea Abies, Juniperus communis, Ribes 
alpinum, Rubus idaeus samt en Rosa-buske. 

På den över huvud rätt torra marken hava nedan nämnda gräs och örter antecknats; 

j ämvikt synes hava uppnåtts; samtliga arter uppträda mer eller mindre sparsamt, 
en del blott i enstaka exemplar. 

Eupteris aquilina 
Athyrium fi!Lx femina 
Dryopteris spinulosa 
D. austriaca 
D. phegopteris 
D. linnaeana 
D. filix mas 
Anthoxanthum odoratum 
Milium effusum 
Calamagrostis arundinacea 
Melica nutans 

Poa nemoralis 
Carex digitata 
Majanthemum bifolium 
Convallaria majalis 
stellaria nemorum 
S. holostea 
S . graminea 
Melandrium dioecum 
Rubus saxatilis 
Pragaria vesca 
Oxalis acetosella 

Hypericum maeulatum 
Viola riviniana 
V. montana 
Cornus suecica 
Vaccinium vitis idaea 
V. myrtillus 
Trientalis europaea 
Veronica chamaedrys 
\". officinalis 
Melampyrum pratense 

Nu ifrågavarande lund är i flere hänseenden rätt intressant. Den betecknades redan 

ovan som represent ativ för de triviala lundarna. Det relativt höga artantalet, 4.3 (= 22,5 
% av hela antalet lövängsarter), ä r under sådant förh ållande anmärkningsvärt. Det 
n ärmar sig talet för Fraxinus-A cer-lunden på Korsholm (s. 104.); i vartdera fallet hänför 
sig talet till en ca två ar stor yta. Trots likheter i areal och artantal uppvisa dock dessa 
lundar väsentliga olikheter. Medan lunden på Korsholm ter sig som frodig, framstår 

lunden i Kungshamn med avseende å artsammansättningen som en trivial lund. Dess 
arter å terfinnas över huvud inom områdets triviala lundar, om också inte alla städse 
äro för handen. Så är främst fallet med 11-filit'm elfusttm, Stellaria nemorum och Cornus 
suecica, men även med andra mindre sällsynta arter. Artantalet är sålunda i allmänhet 
lägre än i nu berörda lund. 

4.. Gemensamt för de lundar, som nedan närmast beaktas, är den rikliga förekomsten 
av Tilia cordata. Till denna art ansluta sig flere märkliga, mer eller mindre rikligt upp

trädande arter. Ehuru de olika lundarna uppvisa väsentliga olikheter, har det dock synts 
möjligt att behandla dem sida vid sida med en gemensam utgångspunkt i nedanstående 

tabell, upptagande de i lundarna förekommande arterna. För överskådlighetens skull 
anföras träden, buskarna samt gräsen och örterna skilt för sig. 

I II III I II III 
Picea Abies ............... + + Juniperus co=unis + 
Populus tremula ......... + + + Ribes alpinum ............ + + + 
Salix caprea ············ ··· + R u bus idaeus ...... ...... + + + 
Betula verrucosa ··· ······ + + Rhamnus irangula ...... + 
Prunus padus ......... ... + Viburnum opulus ........ . + 
Sorbus aucuparia ......... + + + Lo nieera xylosteum ...... + + 
Acer platanoides ........ . + + + 
T i !i a cordata ....... .. ... ... + + + Equisetum silvaticum ... + 
8 
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(Polypodium vulgare) 
Eupteris aquilina ..... . 
Dryopteris spinulosa 
D. austriaca ... ......... .. . 
D. f i lix mas .. . ........... . 
D. phegopteris ........... . 
D. linnaeau a .............. . 

I 

+ 

+ 

Milium effusum + 
Calamagrostis arundinacea + 
Avena pubescens . . . . . . . . . + 
Melica nutans . . . . . . . . . . . . + 
Poa nemoralis ........... . 
P. pr atensis ... .. ... . .. . . . . 
Carex digitata . ..... . .. .. . 
Luzula pilosa ....... . ... . 
Majanthemum bifolium .. 
Polygonatum multiflorum 
Convallaria majalis ..... . 
Paris quadrifolia ....... . . 
Platanthera bifolia ..... . 

+ 
+ 

+ 

Humulus lupulus . . . . . . . . . + 
stellaria nemorum ..... . 
S. holostea . . . . . . . . . . . . . . . + 
Moehringia trinervia 
Melandrium dioecum ... + 
Actaea spicata ........ ... . 

II III 

+ + 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

I 

Anemone hepatica . . . . . . + 
A. nemorosa ......... . .. .. . 
Chelidonium rnajus . . . . . . + 
Pragaria vesca ........... . 
Rubus saxatilis 
Vi cia sepium ............. . . 
Lathyrus. vernus ........ . 
L. pratensis .............. . 
(Geranium robertianum) + 
Oxalis acetosella . . . . . . . . . + 
Yiola riviniana ... ........ . 
Chamaenerium augusti-

folium .. ........ ...... . ... . 
Chaerefolium silvestre . . . + 
Pyrola secunda ...... . .. .. . 
Vaccinium vitis idaea .. . 
V . myrtillus . . . . .. . . . . . . . . . + 
Trientalis europaea ..... . 
V eronica chamaedrys . . . + 
Melampyrum nernorasurn 
M. pratense . . . . .......... . 
M. silvaticum ........... . 
Asperula odorata ........ . 
Galium triflorum ... . .... . 
Campanula persicifolia + 

II III 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ + 
+ 

+ 
+ + 
+ + 

+ 

+ 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Lu11dparti I: Västerom och på västsluttningen av ett litet strand berg nära lotsen 
Karlssons gård. På en areal om ca 30 x 1Om med framträdande, ända till 2-4 m höga sten
block uppträder här ett tjugotal ca 15 m höga fertila, kraftigt vuxna lindar. I denna 
täta lund är den för vegetation öppna markytan av ringa omfattning, vilket delvis för
klarar den sparsamma underväxten. I buskskiktet spelar endast R ibes alpinum någon 
större roll. I markskiktet framträda endast Melica nutans, Stellaria holostea och Cheli
donium majus i högre grad. Övriga örter och gräs uppträda i enstaka exemplar. De i 
artlistan upptagna Polypodium vulgare och Geranium robertianum äro synnerligen fram
trädande element på de stora stenblocken. 

Lunden har kommit till utveckling på granitgrund, vilken i lundens mot berget rik
tade del är täckt med grus; längre ned i lunden är gruset täckt av ett tunt mullager, 
som dock icke når större djup än ca 20 cm och detta endast i lundens nedersta parti, 
som ansluter till en numera till odling upptagen del av en tidigare större löväng. 

Lundparti I I: Denna lund sträcker sig ett par hundra meter i riktning söder-norr 
som ett 5-1 O m brett bälte nedanför Hamnbergets östbranter och -sluttningar. Österut 
begränsas lunden av lotsen Karlssons åkrar, som tidigare med stor sannolikhet hyst en 
vacker örtängsvegetation. På den starkare eller svagare lutande marken ligga stora sten
block och mindre stenar kringströdda; terrängen är svårlorcerbar, så mycket mer som 
träd- och buskskiktet är synnerligen välutvecklat. Grusgrunden täckes av ett tunt 
mullager av på sin höjd 10 cm djup. 

Linden uppträder här inte endast i form av välväxta fertila träd utan även i ett myc
ket stort antal ungplantor av olika ålder. Enligt lotsen Karlsson har här tidigare funnits 
ett betydande antal grovstammiga höga träd, som för ca 20 år sedan avverkats. De största 
lindarna nå i detta nu en höjd av ca 10-15 m med en stamdiameter vid brösthöjd om 
ca 20-35 cm. Med avvikelse från lundparti I , där linden är helt dominerande i träd
skiktet, intaga i lundparti II även Sarbus attcuparia och Acer platanoides en framträdande 
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ställning. Detta gäller isynnerhet lönnen, som med ett stort antal plantor av olika ålder 

giver prägel åt buskskiktet. ~ågra gamla lönnar äro icke mera för handen; tidigare hava 
dock sådana funnits. Det i jämförelse med lundparti I relativt höga artantalet i detta 
lundparti är till en del betingat därav, att lundarealen II är större än lundarealen I . Helt 

visst är det större artantalet i lundparti II även en exponent för bättre existensförhål
landen. Marken måste anses vara tjänligare än i lundparti I; därtill är trädskiktet mindre 
tätt, så att mera ljusälskande arter funnit möjlighet för trevnad. På flyttblocken växa 

också här Polypodium vulgare och Geranium robertianum, ofta jämte sparsam Paa nemo
ralis, vilken dock mest uppträder som en markväxt. 

Lundparti I I I: Det tidigare omnämnda Hamnberget företer mot norr, mot Hamn
fladan, en långsträckt sluttning, vilken numera till övervägande del täckes av en frodig 
blandskog. På en areal om ca 50 X 50 m på n ågot avstånd från Hamnfladans strand har en 
egenartad, för skärgårdsområdet i övrigt främmande lundvegetation kommit till ut

veckling. Detta lundparti är frodigt i alla skikt. Linden dominerar, men blott i rätt låga, 
tättstående individ med klena stammar. I trädskiktet når endast Populus tremula en 
större höjd. Granen är för handen i enstaka låga exemplar. Buskskiktet är icke i högre 
grad framträdande . I marktäcket faller en grupp anmärkningsvärda arter i ögonen: Poly
gonatt<m multiflorum, Paris quadrifolia, Actaea spicata, Lathyrus vernus, Asperuta odo
rata och Galium triflorum. Denna anhopning av flere för Strömfors-Pyttis skärgård säll
synta arter är anmärkningsvärd. Lundpartiets genomgående frodighet är märklig mot 
bakgrunden av de rådande edafiska förh ållandena. Grusmarken dominerar, om ock 
överallt täckt av ett mullager, som dock ingenstädes når ett större djup än 20 cm. Fro
digheten är helt visst till en del betingad av lundens läge på n ågot lägre nivå än de två 

förut behandlade. Därmed följer ej blott en större fuktighet utan även en mindre stark 
urlakning. 

5. Det är knappast möjligt att mera rekonstruera den örtängsvegetation, som tidigare 
varit för handen på betydande arealer i Kungshamnsornrådet. Av örtängar finner man 
numera endast mindre fragment i de åkrarna omgivande skogsbrynen. Bland de upp

trädande arterna lägger man märke till några, som synas giva vid handen en här tidigare 
utvecklad vacker örtängsvegetation. Sådana arter äro: 

Avena pubescens 
Convallaria majalis 

stellaria holostea 
Melandrium dioecum 

Melampyrum nemorosum 
Campanula persicifolia 

Om också den rikliga förekomsten för några av dessa arter kunde tänkas vara betingad 
av kulturen, kan dock icke den tanken frångås, att dessa arter redan före människans 
ankomst hit spelat en betydande roll i traktens vä.-.:ttäcke. 

6. Då Kungshamn är det enda område i Strömfors-Pyttis skärgård, där Palmgrens 
formationstyp 7 tback- och bergknallart (inom hans lövängsornråden) är för handen, upp
tages nedan en provyta. tKnallarnat här äro betydligt trivialare än på Åland. Då de 
därtill uppträda i nära anslutning till bebyggelsen och sålunda under en lång tid stått 

under kulturens påverkan, komma de att i betydande grad skilja sig från motsvarande 
åländska. 

Bergknall invid Franzas' gård (knallens storlek ca 5 X 10 m): 

Avena pubescens 
Dactylis gloruerata 
Poa pratensis 
P. palustris 
Allium oleraceum 
(A. schoenoprasum) 

Rumex acetosella 
(Polygonum dumetorum) 
stellaria graminea 
Cerastium caespitosum 
Ranunculus acris 
Arabidopsis thaliana 

Sedum telephium 
S . acre 
Rubus idaens 
Potentilla argentea 
Acer platanoides (några 5-

10 cm höga plantor) 
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Tilia cordata (några 5-1 O 
cm höga plantor) 

Viola tricolor 

Chaerefolium silvestre 
(l\1yosotis arvensis) 
Galium verum 

Achillea millefolium 
Crepis tectorum 

De nämnda Arabidopsis thaliana, Sedum telepliium, S. acre, Viola tricolor och Crepis 
tectorum synas här uppträda på en för dem specifik ståndort. Beaktas bör dock, att de 
fyra förstnämnda även uppträda p å Korsholm (s. 99-100), där förekomsten dock icke 

är bunden vid berggrunden. Så är även fallet p å Lövöjen (s . 110). Nu ifrågavarande 
arter synas sålunda utan förbehåll kunna betraktas som lövängsarter. Så synes mig dock 
icke vara fallet med Allium schoenoprasum, som PALMGRE~ {1915, s. 251) anför bl.a. 
från back- och bergknallar. Av övriga arter är Myasotis arvensis här en uppenbar antro
pochor. Beträffande Polygom4m dtmzelorum se framställningen s. 109. 

KAP. VI. LÖVÄNGEN FÖRR OCH NU. 

På Åland och i västra Nyland har lövängen tidigare haft en betydligt 
l 

större utbredning (t.ex. PALMGREN 1915, s. 115; CEDERCREUTZ 1927, s. 14). 
Dess areal har inte endast genom uppodling förminskats. Den har inskränkts 
genom invandring av gran. Genom granens större förmåga att hävda sig i 
konkurrensen, särskilt där fråga är om mindre näringsrik jord samt vid be
tande, få lövträden oftast förr eller senare giva vika för densamma. Beträf
fande de åländska lövängarnas förhållande till granen framhåller P ALMGRE::-r 
(1915, s. 137): 

&Uthärdar sålunda lötvegetationen under normala förhållanden segerrikt konkurren

sen med granskog, blir förhållandet ett annat, där löfängsmarkerna under en längre 
följd af år upplåtits till bete. Löfträdens och buskarnas skott och telningar afbetas, och 
lötvegetationens föryngring omöjliggöres, hvilket ju äfven i viss grad, men aldrig i sa=a 
utsträckning, blir fallet, där löfängen endast användes som ängsmark; en under längre 
tid som betesmark använd löfäng har också i regel att uppvisa endast äldre stammar. 

Gräsväxt ens ständiga afbetande har till följd, att massvegetationen tilltager; i moss
bädden gro granens frön med lätthet, och telningar skjuta fram ohindrade af en hög 
gräsväxt och utan att skadas av kreaturen, som på den åländska löfängen få tillräcklig 

föda från marken och löfträden .. . t 

PALMGREN (1915, s. 140) finner en full överensstämmelse i lövängsvegeta
tionens förhållande till granen på Åland vara rådande även i Sverige; han 
hänvisar bl.a. till SER.l'<A.t"'IDERs arbeten av 1892 och 1894. 

Lövängen kommer sålunda mångenstädes att övergå i granskog. Härmed 
blir ett stort antallövängsarter berövade sina existensbetingelser. Endast ett 
mindre antal arter kan en längre tid bibehålla sig. 

Såsom på Åland och i västra Nyland har lövängsarealen också i Ström
fors-Pyttis skärgård helt visst tidigare varit större än i nutiden. Odlingarna 
hava här, såsom annorstädes i vårt land, påtagligen först brutits ur lövängs
resp. lövskogsmark (se ovan s. 115). Det synes emellertid med avseende å 
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lövängsarealen förr och nu råda en betydande olikhet mellan västra och 
östra Nyland. Redan den omständigheten, att den odlade arealen i Ström
fors-Pyttis skärgård är rätt obetydlig, gör det sannolikt, att lövängen här 
aldrig spelat någon mer framträdande roll. Det främsta hindret för en rikli
gare uppkomst av lövängar synes hava varit rent edafiskt. De marker, som 
genom landhöjningen höjt sig över vattenytan, hava till en betydande del 
utgjorts av urberget eller av grus- eller sandmarker. Endast på ett jämförelse
vis litet antal ställen hava marker lämpliga för lövängsvegetation blottats . 

Med det ovan nämnda som bakgrund frågar man sig, om de i barrskog 
uppträdande lövängsarterna äro att uppfatta som relikter från en tidigare 
på platsen rådande lövängsvegetation eller om de böra uppfattas som själv
ständiga invandrare i en redan utvecklad granskog. Det synes vanskligt att 
för varje enskilt fall giva ett fullt tillfredsställande svar på denna fråga. Nu
rådande förhållanden synas dock giva en viss fingervisning. 

Vid den tidpunkt, då Strömfors-Pyttis skärgård först begynte höja sig 
över havet, inskränkte sig dess areal till ett obetydligt antal kobbar utan 
högre växtvärld. Allteftersom kobbarna reste sig i höjd och till arealen ut
vidgades, erbjödos också de högre växterna existensmöjligheter. Betingelserna 
för uppkomst av löväng synas dock härvid hava varit rätt små och för handen 
blott på begränsade områden. Sådana hava varit Mogenpörtö-landet och 
Högholmen i Pyttis samt Kungshamn i nuvarande Strömfors. Om det också 
är omöjligt att rekonstruera dessa första lövängars vegetation och flora, lämna 
dock några arters uppträdande i nutiden en viss antydan därom. Så är fallet 
speciellt med Tilia cordata. 

S. 107 har en Tilia-lund på Högholmen samt s. 113-115 tre Tilia-lund
områden i Kungshamnsområdet varit föremål för uppmärksamhet. Det är 
anmärkningsvärt, att lunden på Högholmen och lundparti I i Kungshamn 
äro belägna på i det närmaste sarruna höjd, ca 14-15 m, över havet. De tvenne 
lokalernas beväxning torde i anseende härtill kunna anses vara lika gammal. 
Yttermera är att observera enstaka sparsamma Tilia-förekomster på Svart
holm öster om Hamnfladan samt i Tunskasområdet på Mogenpörtö. Dessa 
förekomster ligga på samma höjd över havet som de ovan nämnda lundarna. 
Det synes därför sannolikt, att de erhållit sina lindar ungefär vid samma tid
punld; som dessa. På Svartholm- och Tunskas-lokalerna finnas inga andra 
tecken på en tidigare lövängsvegetation än just dessa sparsamt förekommande 
lindar. På Högholmen kan man tala om en lund, om ock denna är synnerligen 
trivial såväl ifråga om artantal som här uppträdande arter. Synnerligen tri
vial är även en betydande Tilia-lund på Lindholmen i Strömfors yttersta 
skärgård1 . Frodigast är Kungshamnslokalen. Detta är synbarligen icke blott 

1 Al.MQUIST (1929, s. 34. ?) redogör för en tfältskiktslös t variant av lindskogen från 
Uppland, som synes representera en parallell till lindskogen på Högholmen och Lindhol-
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en tillfällighet. Marken är här avsevärt bördigare än på de övriga lindföre
komsterna. 

De ovan s. 113-115 avhandlade tre Tilia-lundpartierna i Kungshamn 
erbjuda ett stort intresse. Såsom ur tabellen s. 113--114 framgått framstår 
lundparti III (det lägst belägna) som det frodigaste. Här uppträda bl. a. de sto
ra rariteterna Actaea spicata, P olygonatum multiflorum och Asperula odorata. 
Detta lundparti III är likaså det artrikaste med talet 42 mot t alet 41 för 
lundparti II och 27 för lundparti I. Orsakerna till den större frodigheten äro 
helt visst flere; de gynnsammare edafiska förhållandena, främst den större 
markfuktigheten, men även den jämnare markytan, synas vara de mest 
utslagsgivande. De trenne Tilia-lundpartierna äro i följande hänseende läro
rika: De utvisa hurusom markvegetationen i lundar, som vid olika tidpunkt 
under i övrigt i det närmaste likartade förhållanden utbildats i närmaste anslut
ning till havsstranden, under den fortsatta landhöjningens förlopp kommit att 
successivt försvagas, synbarligen som en följd av resp . lundars olika ålder (=olika 
höjd över havet) och därav betingad olika grad av ztrlakning. Tabellen s. 113--
114 utvisar, huru artantalet ökas från lundparti I (beläget högst, på ett till 
avsevärd del tunt gruslager på urberget), via lundparti II (där berggrunden 
icke mera kommer i dagen men där marken, som täckes av större eller mindre 
stenar, alltfortfarande är trivial (grus), till lundparti III med dess betydligt 
bördigare grund. I lundparti I uppträder linden i stora vackra individ helt 
dominerande. I lundparti II dominerar linden fortfarande, men även andra 
arter, såsom aspen, göra sig här gällande i trädskil'i:et. I lundparti III hava 
dessa nytillkomna arter yttermera vunnit terräng i förhållande till linden, 
som förlorat mycket i styrka. Några stora exemplar av linden äro icke mera 
i lund III för handen. 

Tilia eardata-lundpartierna 1- 111 i Kwngshamn synas representera en 
vacker serie i Tilia-lundens utveckling vid fortgående landhöjning. Dessa 
lundpartier synas härtill giva en antydan om det öde, de tidigaste lundarna 
i Strömfors-Pyttis skärgård gått till mötes. 

L inden har knappast ensam kommit till lundparti I i Kungshamn; helt 
säkert följde med den ett större eller mindre antal andra växter, närmast 
lundväxter. Ståndorten var helt visst betydligt frodigare än nu. Existens
möjligheter för mera fordrande arter, sådana som de i lundparti III i nutiden 
förefintliga Polygonatwm multiflorum och Asperuta odorata, torde då hava 
stått till buds. 

Tilia-lundparti I i Kungshamnsområdet kan tänkas vid sin uppkomst 
hava haft ungefär samma konstitution som det i nuvarande tid uppkomna 

men. Almquist finner som en av huvudorsakerna till fältskiktets svaga utbildning i den 
tfältskiktslösa» varianten den rikliga fallförnan (lindlöven), som till följd av den torra 

ståndorten ofta anhopas i tjocka skikt. 
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lundparti III. Den mark, där lundparti III är beläget, befinner sig på låg 
nivå, där urlakning icke ännu i nämnvärd grad kunnat göra sig gällande. 
Av samma natur var synbarligen den unga mark, där lundparti I i tiden 
konstituerades. Med den fortsatta landhöjningen var emellertid förbunden 
en fortgående urlakning; många arters livsbetingelser försämrades allt mer. 
För de mera fordrande arterna stod en räddning att finna i för dem lämpliga 
nya ståndorter. Sådana stodo också till buds i de vid den fortsatta landhöj
ningen nyvunna markerna. Bl.a. har härvid lundparti II synbarligen till 
väsentlig del emottagit sitt artmaterial från det på en högre nivå belägna 
lundparti I. Den fortsatta landhöjningen medförde dock med tiden även 
existenssvårigheter för de mera fordrande arterna i lundparti II. Det sy
nes antagligt, att för dessa en flykt till lundparti III gjort sig gällande, 
en flykt av samma natur som ovan förutsatts från lundparti I till lund
parti II. 

Den ovan antydda utvecklingsgången synes giva en förklaring till de 
olikheter i artsammansättning, som Tilia-lundpartierna I-III uppvisa. Ett 
stöd för den förutsatta utvecklingen synas arterna Polygonatum multiflorum 
och Asperuta odorata giva. Såsom längre fram s. 184 nämnes, hava dessa 
arter med stor sannolikhet invandrat till Strömfors-Pyttis skärgård från 
trakter söder om Finska viken. Lundpartiet III är emellertid icke exponerat 
för emottagning av diasporer från detta håll. Detsamma gäller även, om också 
något mindre utpräglat, lundparti II . Från något annat mer avlägset håll 
synas arterna icke hava kunnat komma, bl.a. redan på den grund, att de 
nämnda arterna icke förekomma inom områden, därifrån man kunde tänka 
sig lundpartiernas artmaterial vara hemma, närmast från den i norr belägna 
inre skärgården eller fastlandszonen. Man kan sålunda svårligen tänka sig 
annat än att de två nu ifrågavarande arterna rekryterats från lundparti I, 
som är väl exponerat för besåning från Estland och därifrån påtagligen mot
tagit arterna ifråga. 

Även annorstädes i denna skärgård synes lundarnas utveckling hava 
varit av ovan skildrad natur. Ett stöd för en sådan uppfattning synas för
hållandena på Byskär lämna. Såsom s. 108 framhållits, har Fraxinus-Acer
lunden på denna isolerade utskärsö under ca 100 år undergått en betydande 
utarmning. En så hänförd beskrivning, som EDWIN NYLANDER lämnat från 
sitt besök 1851 på denna ö, har en nutida exkurrent icke skäl att giva. En 
utarmning under en relativt kort tidsrymd har även observerats för örtängen 
på Lövöjen (s. 111), som numera ger betydligt mindre skördar än för ca 50 
år sedan. Till urlakningens roll vid lövängens utveckling återkommer jag 
s. 138. 

Förhållandena i Kungshamn äro såtillvida exklusiva, att de här tidigast 
förefintliga lövängsarterna icke vid den fortsatta landhöjningen gått under, vilket 
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synes hava varit fallet i flere andra delar av skärgården. I Kungshamn har för 
flertalet arter reträttmöiligheter givits till ur havet 1tppstigande nya marker. 
Kungshamn representerar i detta hänseende ett för trakten unikt område. 

Mot ovan given bakgrund blir den magra Tilia-lunden på Högholmen 
förståelig. Här synes endast linden leva kvar av en sannolikt tidigare rådande 
betydligt frodigare lövängsflora. De övriga mer fordrande elementen hava 
icke haft möjlighet att retirera till lämpliga vä..~tplatser på lägre nivåer ; 
sådana stå icke till buds. Det stora flertalet lövängsarter synes på Hög
holmen hava gått under av anledning att endast steril berggrund stigit ur 
havet . 

Ett liknande öde synes den tidigare Tilia-lövängen gått till mötes i stora 
delar av Vahterpää-Reimars- och Mogenpörtö-landen, där enstaka lind
exemplar stå kvar som rester av gamla lövängar på högre nivå. Här har 
dock, som det synes, en del övriga element i den forna lövängen haft möjlig
heter att retirera till lägre belägna marker, där synbarligen i tiden löväng 
också funnits representerad. Granen synes emellertid rätt snart hava gjort 
sitt inträde i lundarna, som så småningom förbytts i mer eller mindre frodiga 
granskogar. I dessa granskogar finner man i regel blott sparsamma rester från 
den tidigare lunden, exempelvis Milium effusum, Cinna latifolia, Anemone 
hepatica, Stellaria longifolia, Galium triflomm och Lactuca muralis. 

Blott ställvis finner man granlundar med ett mer betydande antal löv
ängsarter i markvegetationen såsom ur nedanstående tabell II framgår; 
tabellen hänför sig till trenne undersökta granlundar. 

I. Mogenpörtö, Tuuskas, Imsal, granskog på svagt sluttande mark, ca 1 m över 
havsytan, nära Imsalsundet. Marken täckt av större och mindre stenar, dock med mel
lanliggande jä=a grustäckta ytor. Rikligt mosstäcke. Blott svag vegetation på 
stenblocken. Stubbar av gran antyda avverkning, som dock icke ägt rum under de se
naste femton åren. Efter det andra Yärldskriget företagna avverkningar hava icke be
rört den fläck om ca 1 Ox20 m, från vilken artlistan uppgjorts. Vid sidan av dominerande 
Picea A bies sparsam Populus tremula, B etula verrucosa och Sorbus aucuparia. 

II. Mogenpörtö, Tuuskas, ett n ågot fuktigt granskogsparti norr om Backmans 
Grannasäng. På platsen, som ännu för ca 100 år sedan torde hava varit en äng (löväng?), 
anträffas jämte granen några kraftigt vuxna exemplar av Salix caprea och Prunus padus. 
I anslutning till några stenrösen och stenblock sparsam Rubt~s idaeus. Dessa stenblock 

utgöra en av de viktigaste förekomstplatserna för Cinna latifolia (se s. 128-130).1\Ied av
seende å stenblockens vegetation se s. 128. Kara1..-teristiskt för föreliggande granlund är 

förekomsten av flere fuktighet älskande växter. 
III. Vahterpää, n ågot fuktig granskog mellan Kungshamn och Söderby, nivå Y2-1 

m över havsytan. Denna skog är icke så enhetlig som de föregående. Jämte gran en an
märkningsvärt riklig förekomst av lövträd; måhända har granen ännu icke hunnit ut
manövrera dem; i vegetationen skulle jämvik-t sålunda icke ännu hava uppnåtts. På 
några mindre flyttblock vegetation av intressant natur (se s. 129). 
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Tab. II. Vegetationen i trenne granlundar. 

Tab. II. Die Vegetation in drei Fichtenhainen. 

I 
Picea Abies ... .. . .. .... .. . + 
Pop u lus tremula . . . . . . . . . + 
Sa!ix caprea ........... . 
Betula verrucosa . . . . . . + 
B. p u beseens ........... . 
Alnus glutinosa .. . ..... . 
Sorbus aucuparia ...... + 
Prunus padus .... . . ..... . 

R ibes alpinom 
Rubus idaens . .. . . . .. ... . 

Equisetum silvaticum + 
(Lycopodium annoti-

num) ... .............. . 
Eupteris aquilina . . . . . . + 
Athyrium filLx femina . + 
Dryopteris spinolosa . . . + 
D. austriaca ... .... ..... + 
D. fil ix mas . . . . . . . . . . . . + 
D. phegopteris ....... .. + 
D. linnaeana ..... .. . . . .. + 
Stru thiopteris filicas-

trum . .......... . ........ . 
Mil i u m effusum . . . . . . . . . + 
Cinna latifolia 
Calamagrostis arundi-

nacea ...... . ......... . . 
C. purpurea ........... . 
Deschampsia caespitosa + 
D . flexuosa ........... ... . + 
Melica outans . . . . . . . . . . . . + 
Poa nemoralis + 
P . palustris ..... ......... . 
Carex leporina + 
(C. brunnescens) 
C. Goodenowii + 
C. digitata . . . . . . . . . . . . . . . + 
C. pallescens . . . . . . . . . . . . + 
Luzula pilosa . . . . . . . . . . . . + 
Majanthemum bifolium + 
Convallaria majalis ... 
Paris quadrifolia . . . . . . . . . + 
Platanthera bifolia 
Rumex acetosa ... . .... . 
stellaria nemorum . . . . . . + 

II III 

+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ -r 
+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ 
--!-
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
(+) l 

+ 
+ 

I 
S. holostea . . . . . . . . . . . . . . . + 
S. graminea . . . . . . . . . . . . + 
S. longifolia . . . . . . . . . . . . + 
Moehringia trinervia . . . + 
l\Ielandrium dioecum + 
Anemone nemorosa .. . 
Ranunculus acris . . . . . . + 
R. polyanthemus . . . . . . + 
(Arabidopsis thaliana) . + 
R u bus saxatilis . . . . . . . . . + 
(R. arcticus) . . . . ...... . . 
Fr agaria vesca . . . . . . . . . + 
Geum rivale ........... . 
Filipendula u lmaria . . . + 
Vicia cracca . . . . . . . . . . . . + 
V. sepium . ... ..... . . .... + 
Lathyrus pratensis + 
L. vernus .. . . . . . . . . . . . . . 
(Geranium robertianum) + 
Oxalis acetosella + 
Hypericum maeulatum + 
Viola palustris 
V. riviniana ... . .. . .. . . . + 
\'. montana ............ + 
Chamaenerium angustif. + 
Circaea a lpina + 
Chaerefolium silvestre . + 
Pyrola rotundifolia 
(P. minor) .............. . 
(P. seeund a) . . . ... ... .. . 
Vaccinium vitis idaea... + 
V. myrUllus . . . . . . . . . . . . + 
Lysimachia volgaris 
Trientalis europaea . . . + 
Scrophularia nodosa . .. 
Veronica chamaedrys 
V. officinalis ...... . .... . 
Melampyrum silvaticum + 
Galium palustre ........ . 
G. triflorum ... . . . . . .... + 
(Linnaea borealis) ..... . 
Solidago virgaurea + 
Cirsium palustre + 
C. heterophyll om . . . . . . + 
Lactuca muralis . . . . . . . . . ( +) 
Hieracium sp. 
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II III 

+ + 
+ 
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+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
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+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
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+ 
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+ 
+ + 
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+ + 

+ + (+) 
+ 

+ 

Tabellen ovan bär vittne såväl om en synnerligen framträdande roll för 
lövängsarterna i de berörda granlundarna som ock om övriga arters ringa 
andel i artsammansättningen. Den rätt rikliga förekomsten av lövängsarter 
gör det antagligt, att granlunden uppkommit ur en på platsen tidigare befint
lig lund. Markskiktet uppvisar icke några mer betydande avvikelser från 

1 Tecknet ( +) avser förekomst på stenblock. 
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marktäcket i en egentlig lund; det är blott granen som intagit den plats, 
som tidigare innehafts av lövträden. Granlunden III från Vahterpää stöder 
detta antagande. 

Ovan berörda granlundar äro belägna på relativt låga och alltså geologiskt 
unga marker. Artmaterialet har helt visst rekryterats från redan tidigare på 
platsen eller i dess omedelbara närhet befintliga spridningscentra, alltså 
snarast från lövängsmarker på högre nivåer. Att sådana varit för handen 
synes alldeles uppenbart. Ingen av de i tabellen ingående arternas förekomst sy
nes vara förbunden med en fjärrspridning av diasporer. Nu ifrågavarande 
granlundar utgöra sålunda en direkt motsvarighet till Tilia-hmdparti III i 
K ungshamn eller rättare sagt ett senare stadium i l~mdens Htveckling till den 
egentliga granskogen. 

Till nu anförda granlundar ansluta sig flere liknande i de centrala och 
norra delarna av Vahterpää-Reimars-landet i Strömfors, där de täcka bety
dande arealer på låg nivå över havet. 

Då granlundarnas uppträdande i Strömfors-Pyttis är förknippat med 
många intressanta, tillsvidare icke lösta problem, framskjutes deras vidare 
behandling till en senare studie. Dock må följande tilläggas: 

De nu berörda granlundarna äro av intresse främst såtillvida, att de 
representera nya länkar i en utvecklingsserie, för vilken de tre Tilia-lund
partierna i Kungshamn företräda de tidigaste utvecklingsskedena (s . 117-
120). För dessa trenne lundpartier förutsattes eu etappvis skeende förflytt
ning av de invandrade lövängselementen från den första lokalen (Tilia
lundparti I) till de lägre belägna och sålunda geologiskt sett allt yngre växt
platserna (lundpartierna II och III). Steget från Tilia-lundparti III till gran
lunden mellan Kungshamn och Söderby (s. 120) är icke långt och icke heller 
från denna granlund till de trivialare granskogarna. 

Ett stöd för min uppfattning om Tilia-lundens öden i Strömfors-Pyttis 
skärgård finner jag hos ALMQUIST (1929), som lämnat värdefulla uppgifter 
om lindskogens utformning i Uppland. S. 345-348 redogör Almquist för 
olika varianter av lindskog, från den fältskiktslösa till den mest ängsartade 
varianten. Han finner att )>fältskiktets variationer återgå delvis på skönj 
bara topografiska vä.;;:lingar och beskuggningsförhållanden ... )> . Almquist 
lämnar vidare (l.c., s. 287-288) uppgifter om lindens uppträdande i )>lågört
granskogen», därifrån arten anföres som en möjlig relikt från förutvarande 
lövängar. 

Anmärkningsvärd är avsaknaden av lind såväl i granlunden mellan Kungs
hamn och Söderby som i övriga granlundar på låga nivåer. Denna avsaknad 
är så mycket mer anmärkningsvärd, som linden förekommer i o·medelbar 
anslutning till dessa granlundar såväl på Vahterpää-landet som i Tuuskas-
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området. Dessa förekomster äro dock alla på betydligt högre höjd över havet 
än granlundarnas. 

Huru långt ned mot stranden kan man tänka sig att ovan berörda >>gamla>> 
element retirerat? Vilken andel hava de i den lövängsvegetation, som är att 
finna på lägre, alltså geologiskt unga marker? Dessa frågor äro vanskliga att 
besvara. I Kungshamnsområdet synas inga hinder hava stått eller stå i 
vägen för den utvecklingsgång, som ovan s . 117-119 ansetts sannolik. Up
penbart är, att Tilia-lundparti III befolkats just med ett betydande antal 
av dessa gamla arter. Nära till hands ligger ock, att Acer-lunden (s. 112) 
och granskogen mellan Kungshamn och Söderby (s. 120) utgjort eller utgöra 
reträttplatser för dylika arter. Beträffande dessa tvenne sistanförda lundar 
föreligger dock även en möjlighet för en invandring av flere eller färre arter 
under senare tid också från annat håll; lundarnas läge synes dock stöda 
antagandet, att denna möjliga invasion från annat håll än den från en högre 
nivå förutsatta varit mycket obetydlig. 

Med avseende å nu berörda problemställning blir en inställning för den 
inre skärgården försvårad; här saknas flere av Tilia-lundens utvecklings
stadier. 

Utan tvivel minskas de berörda >>gamla>> arternas antal vid en förflyttning 
nedåt från de högre belägna ursprungliga Tilia-lundarna. Det är även uppenbart , 
att en betydande nyinvasion av arter utifrån till dessa lägre belägna nivåer 
ägt rum. En betydande mängd av de >>gamla>> arterna har helt visst gått 
under vid den förutsatta reträtten. Endast de mest konkurrenskraftiga 
hava vid reträtten haft möjlighet att under de förändrade förhållandena 
hävda sig i kampen mot den invasion av nya element, som påtagligen ägt 
rum. 

Som en exponent för en löväng, för vilken det varit mycket svårt att sluta sig till 
artmaterialets ursprung, må en örtäng och lundäng i Tunskas by upptagas till gransk
ning. I nämnda by hava de numera uppodlade markerna, som alla befinna sig på relativt 
låga nivåer, i tiden med all sannolikhet upptagits av lövängar. Av dessa äro numera 
endast små fragment kvar p å smärre steniga arealer mellan åkrarna eller i dessas kanter. 
Endast i Backmans Grannasäng kvarstår ett större sammanhängande parti i form ay 

en ört- och ltmdäng p å en n ågot stenig med grus täckt markyta p å en mindre kulle, som 
höjer sig ca Yz m över åkrarna. Från denna, ca 20 x 20m2, hava följande arter antecknats: 

Pinus silvestris (unga plan-
tor) 

Picea Abies (uuga plantor) 
Populus tremula 
Betula verrucosa 
Sorbus aucuparia 
Prunus padus 
Fraxinus excelsior 
Juniperus co=unis 
SalL'<: caprea 

Rubus idaens 
Rosa coriifolia 
Rhamnus frangula 
Yiburnum opulus 
Lonicera xylosteum 
Eupteris aquilina 
Dryopteris filix m as 
Anthoxanthum odoratum 
Agrostis capillaris 
Calamagrostis arundinacea 

C. epigejos 
Deschampsia caespitosa 
Melica nutans 
Dactylis glomerata 
Poa pratensis 
P. nemoralis 
(Festuca elatior) 
F. rubra 
Carex leporina 
C. digitata 
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C. pallescens 
Luzula pilosa 
Polygonatum officinale 
Convallaria majalis 
Rumex acetosa 
stellaria holostea 
S. graminea 
Melandrium dioecum 
Dianthus deltaides 
Actaea spicata 
Ranunculus acris 
Turritis glabra 

Rubus saxatilis 
Pragaria vesca 
Potentilla argentea 
Geum urbanum 
(Trifolium repens) 
Lathyrus pratensis 
Hypericum maeulatum 
Viola riviniana 
V. montana 
Chamaenerium angustifol. 
Chaerefolium silvestre 
Pimpinella saxliraga 

Frunella vulgaris 
Veronica chamaedrys 
V. officinalis 
Melampyrum pratense 
M. silvaticum 
Galium verum 
Knautia arvensis 
Campanula rotundifolia 
(Gnaphalium silvaticum) 
Achillea millefolium 
Chrysanthemum leucan-

tbemum 

Artlistan ovan är icke särskilt märklig. De flesta däri ingående arterna höra till de 

allmänna i Strömfors-Pyttis skärgård i dess helhet. Det synes mindre sannolikt, att 

samtliga (de inom parentes upptagna rent antropochora arterna tagas här icke i betrak

tande) skulle utgöra »gamla arter», som retirerat hit från tgamlat lövängar. :C.Iera sannolikt 

är, a tt flertalet invandrat under sen tid från olika håll och snarast genom en lokal sprid

ning från närbelägna lövängar. Sådana hava helt visst varit för handen i omedelbar när

het vid den tidpunkt, då den ifrågavarande kullen som en följd av landhöjningen var 

mogen för beväxning. -Tvenne arter äro dock märkliga: Fraxinus excelsior och Actaea 

spicata. För vardera är Grannasängen den enda växtplatsen ej blott på hela det stora 

l\Iogenpörtö-landet utan i hela den inre skärgården. Den förra arten är i övrigt känd en

bart från den yttersta skärgården, där den uppenbarligen är en tung• art; Actaea spica/a 

är yttermera känd från blott en annan förekomst: Kungshamn. Med kännedom om nu 

ifrågavarande arters nutida rätt sparsamma utbredning i Kyland över huvud (se nedan 

kap. VIII) är det svårt att för dem tänka sig en invandring till den nu ifrågavarande 

unga lövängen under sen tid. En reträtt från högre nivåer i trakten synes mest sannolik. 

På dessa högre nivåer synas de b ·enne arterna icke mera hava existensmöjligheter. 

I Fraximts och Actaea synes man sålunda (såsom ovan s. 11 5 p å,;sats om T ilia) hava 

belägg för, att »gamla» arter kunnat retirera till helt unga marker, vilkas vä..'l:ttäcke i stort 

sett konstitueras av mnga» arter. Om lö,·ängen i Grannasängen härbärgerar även andra 

»gamla& arter, torde icke mera kunna fastställas, då de i densamma ingående arternas all

männa utbredning i nutiden, med undantag för de tvenne ovan nämnda arterna, icke 

synes lämna någon fingervisning vare sig om ankomsttid eller -riktning. 

De s. 107-108, 113-115 och 117-120 berörda Tilia-hmdarna på H ög

holmen och i K ungshamnsområdet synas vara de äldsta lt,ndarna i Strömfors

Pyttis skärgård. Till dem ansluta de sparsamma isolerade Tilia-iörekomsterna 

i de längre inåt i skärgården belägna områdena. De arter, som konstituera 
dessa Tilia-lundar och som därjämte sparsamt uppträda i barrskogarna, 

synas tillhöra en kontingent gamla invandrare. De hava i Kungshamns

området haft möjlighet att fortleva i större grupper, då goda förutsättnin

gar till reträtt till yngre genom landhöjningen vunna växtplatser här stått 

till buds; på de stora ölanden har i motsats härtill blott ett litet antal funnit 

existensmöjligheter under de nya förhållandena. 
Det är uppenbart, att Strömfors-Pyttis skärgårdsområde härbärgerar ett 

betydande antal >>gamla>> lövängselement. Tilia eardata är helt visst ett så

dant. Till samma åldersklass tyckas vidare vara att föra Militem effustm~, 
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Cinna latifolia,1; Polygonatum multijlorum, H umulus lupulus, Stellaria longi
folia, Actaea spicata, Anemone hepatica, Cotoneaster integerrimus, Acer plata
noides, Galium triflorum, Asperuta odorata och Lactuca muralis . Flere av dessa 
stå förutom på högre belägen mark också att finna på rätt låga nivåer över 
havet; för flertalet av dem kan dock förekomsten på dessa låga nivåer icke 
ställas i samband med en relativt sent skedd invandring; en reträtt från 
högre belägna marker måste förutsättas. 

Till arterna ovan ansluter sig delvis också Fraxinus excelsior, vars upp
trädande på låg nivå i Grannasängen i Tuuskas icke synes kunna förklaras 
med en förmodad invandring under sen tid (se s. 124). En sen invandrare är 
asken däremot med största sannolikhet på Hinkaböleöjen, Korsholm och 
Byskär (s. 124). 

Till ovan berörda arter ansluter sig utan tvivel en betydande del av de 
mer eller mindre allmänna lövängsarterna. För en sådan uppfattning talar 
redan ifrågavarande arters allmänna förekomst, vilken i flertalet fall påtag
ligen just betingats av en tidig invandring. Tid tillfyllest för spridning till 
skärgårdens alla delar, där existensmöjligheter blott givits, har tydligen stått 
till buds. Dylika mer eller mindre allmänna arter kunna dock icke läggas till 
grund för diskussion redan på den grund, att förekomstbilden icke lämnar 
någon fingervisning om invandringsvägarna och den fortsatta spridningen, 
som synbarligen fortgått intill senaste tid. 

Då med all sannolikhet betydande förskjutningar i många av de nämnda 
arternas uppträdande under tidernas lopp ägt rum, har det varit vanskligt 
att med större grad av sannolikhet fastställa den ungefärliga ankomsttiden 
till Strömfors-Pyttis skärgård. Tilia eardatas uppträdande på rätt likartade 
höjder har dock synts giva en fingervisning beträffande den ungefärliga in
vandringstiden för denna art, och i anslutning till densamma även för de 
övriga nu ifrågavarande arterna. Med förekomster på ca 14-15 m över 
havsytan synes man för linden kunna räkna med en ankomst till platserna i 
fråga redan för ca 5.500-6.000 år sedan. 

Mitt begrepp )>gammal)> lövängsart i framställningen ovan inrymmer samt
liga de arter, som konstituerade de tidigaste lövängarna i Strömfors-Pyttis 
skärgård. Helt visst var flertalet av de nutida lövängarnas arter för handen 
redan då. Då en art betecknas som gammal lövängsart behöver detta icke 
innebära, att densamma alltfortfarande fortlever på den eller de ursprungliga 

1 Då jag i ett tidigare sammanhang {FAGERSTRÖM 1941-1942 a, s. 61-63) räknat 
Cinna latifolia som en ung invandrare till Pyttis skärgård, bör detta uttalande ses mot 
bakgrunden av artens invandring över huvud till vårt land. Förekomsten i Pyttis skär
gård är av betydligt yngre datum än förekomsterna i landets övriga delar. I Pyttis 
skärgård hör arten med stor sannolikhet till de tidigaste invandrarna; arten kan så
ledes här räknas till kategorin tgam!at arter. 
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ankomstlokalerna; den kan från en sådan hava spritt sig vidare. Fraxinus 
excelsior och Actaea spicata hava sålunda också förts till denna kategori av 
gamla arter, trots att de med stor sannolikhet i nutiden äro för handen endast 
på Heträttplatsem1 . 

Vid sidan av de >>gamla>> arterna uppvisar området även >>unga>> arter. 
Som sådana betecknar jag arter, vilka på sina respektive växtplatser måste 
betraktas som unga och för vilka förekomsten icke heller kan betraktas som 
reträttförekomst från äldre lokaler. Förekomsterna ifråga hava tillkommit 
betydligt senare än fallet varit med de gamla arterna. Deras invandring har 
helt visst till en betydande del haft karal.'tären av en mer eller mindre lokal 
spridning från nära intillliggande områden, medan de >>gamla>> arternas sprid
ning mest haft karaktären av fj ärrspridning. 

Mot bakgrunden av den begränsning, som ovan givits begreppen >>gamla>> 
och >>Unga>> arter, inses lätt, att en del av de unga arterna inom ett visst om
råde närmast bör räknas som gamla i ett annat område. Man bör nämligen 
alltid tydligt hålla isär de tvenne faserna: 1) nyinvandringen till området och 
2) spridningen inom detsamma. Flere av de ovan som gamla uppfattade löv
ängsarterna hava icke haft möjlighet att sprida sig från ankomstlokalen. 
De synas hava gått under vid den fortgående landhöjningen. Andra åter 
hava icke haft möjligheter att sprida sig till längre bort belägna lämpliga 
lokaler; de hava blott haft möjlighet att retirera till nära intill belägna platser, 
där existensmöjligheter stått dem till buds. En tredje grupp gamla arter har 
slutligen spritt sig mer eller mindre vitt omkring. Som ett e.."empel på denna 
kategori kan Acer ptatanaides anföras. Arten är med största sannolikhet gam
mal i Högnäs i fastlandszonen i Strörnfors, men däremot ung i den inre skär
gården. I den yttre skärgården synes arten kunna betecknas dels som gammal 
och dels som ung. Beträffande sin ålder kunna arterna sålunda höra till trenne 
kategorier: 1) gamla, 2) unga och 3) såväl gamla som unga. Det är inte möj
ligt att uppdela samtliga områdets arter på dessa grupper. 

Man kan i anseende till det sagda också tala om unga lövängsmarker. 
Lövängar av synbarligen ungt ursprung äro de tidigare i denna studie om
nämnda lövängarna på Korsholm, Hinkaböleöjen, Byskär, Lövöjen och må
hända till en del även lövängarna i Kungshamn. Vad Korsholm, Byskär och 
Lövöjen beträffar talar öarnas låga höjd över havet och sålunda geologiskt 
sett ungdom för ett sent ursprung. I anseende till dessa öars allt igenom 
låga höjd och över huvud isolerade läge kunna de där uppträdande löv
ängarna icke gärna tänkas utgöra reträttplatser för >>gamla>> arter. Hela art
materialet har konstituerats under betydligt senare tid än fallet varit med 

1 Det är vanskligt att p å grundv alen av en arts nutida utbredning sluta sig till artens 
>>ålder .>. I allmänhet hava de »gamla• arterna en vidsträckt utbredning, men detta är en 
regel med många undantag. Jag hänvisar till diskussionen t .ex. hos HAYEK {1926, s . 237). 
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floran på Högholmen, i Kungshamn och de berörda inre skärgårdsområdena . 
Inte endast lövängarna utan även deras arter äro följaktligen här unga. 

Beträffande Hinkaböleöjen, där lundarna i nutiden äro för handen på 
mycket låga nivåer i nära anslutning till den låga stranden, kunna lövängs
arterna i anseende till att även högre partier äro för handen icke lika själv
klart betecknas som unga. Då emellertid icke några som helst rester av tidi
gare lövängar blivit funna på högre nivåer över havsytan, som även för 
övrigt för det mesta hava karaktär av mer eller mindre branta bergpartier, 
synas lundarna och de i dem ingående arterna dock med full rätt kunna 
betecknas som unga. 

Då det gällt att fastställa lövängsmarkernas ålder i Kungshamn hava 
för en del svårigheter yppat sig. S. 119 har redan för Tilia-lundpartiet III, 
ehuru det uppträder på geologiskt sett ung mark, ett betydande antal arter 
betecknats som gamla lövängsarter. Så är även fallet med den till samma 
område hörande Acer-lunden, som kommit till utveckling i omedelbar an
slutning till den nuvarande havsstranden. Kungshamnsområdet blir i före
liggande sammanhang svårbemästrat på den grund, att här sida vid sida 
synas uppträda både ga·mla och unga arter. Jämte gamla arter sådana som 
Tilia cordata, Asperuta odorata, Galium triflorum o.a. växa här Avena pu
bescens, Allium oleraceum, Geranium palustre och Melampyrum nemorosum, 
som alla synas utgöra goda representanter för de unga arterna i Strömfors
Pyttis skärgårdsområde. 

En betydande del av lövängarna i den yttre skärgården tyckes i anseende 
till det sagda vara av relativt ungt datum. I den inre skärgården äro unga 
lövängar för handen i betydligt mindre omfattning. Bäst utvecklade äro de i 
Tuuskas-området. 

Belysande för den inre skärgårdens unga lövängar är Imsalområdet. 

Lövängen representeras i Imsalområdet av en trivial strandlund på Imsaluddens 
västra strand, från Imsalsundet till uddens nordspets. I denna lund, som kommit till 
utveckling i omedelbar anslutning till den smala låga grusstranden, intager A cer plata
noides en framträdande plats. Arten uppträder p å den med stenar och grus täckta mar
ken i flere hundra exemplar, de flesta helt små, 40-50 cm höga, men även ett betydande 
antal 2-3 meter höga plantor; på uddens nordspets anträffas härtill 3 större, ca 7 m 
höga träd; ett antal stubbar antyder att sådana tidigare varit för handen i större antal. 

I den nu ifrågavarande lunden bildas trädskiktet främst av Populus tremula, som 
helt dominerar, samt enstaka individ av Pinus silvestris, Picea A bies, Betula verrt{cosa, 
Alttus glutinosa, Sarbus aucuparia och Prtmus padus. l buskskiktet äro förutom de nämnda 
A cer-plantorna antecknade Juniperus communis, Salix pentandra, R ibes alpittum, Rubus 
idaet{S, Rosa coriifolia och Rhamnus frangula. I markskiktet ingå 

Equisetum silvaticum 
(Polypodium vulgare) 
Athryium filix femina 
Dryopteris filix mas 
Anthoxanthum odoratum 

Agrostis capillaris 
Calamagrostis arundinacea 
C. epigejos 
Deschampsia caespitosa 
D. flexuosa 

Melica nutans 
Poa nemoralls 
Festuca rubra 
Agropyron caninum 
Carex Goodenowii 
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C. digitata 
C. pallescens 
Luzula pilosa 
L . multiflora 
Majanthemum bifolium 
Convallaria majalls 
(Rumex acetosella) 
stellaria holostea 
S. graminea 
Cerastium caespitosum 
Moehringia trinervia 
Melandrium dioecum 

Ranunculus acris 
Rubus saxatills 
Pragaria vesca 
Potentilla argentea 
P. erecta 
Filipendula ulmaria 
Vicia cracca 
(Geranium robe.rtianum) 
Oxalis acetosella 
Hypericum maeulatum 
Viola ridniana 

\-. montana 
Pyrola rotundifoli a 
Vaccinium vitis idaea 
\". myrtillus 
Lysimachia vulgaris 
Trientalis europaea 
Prunella vulgaris 
\" eronica chamaedrys 
V. officinalis 
Melampyrum silvaticum 
Solidago virgaurea 

Lunden är sålunda rätt artrik. De inom parentes anförda arterna äro antecknade 
från vegetationen på stenar. Den över huvud mycket torra ståndorten samt trädskiktets 
gleshet betinga ett flertals av arterna uppträdande. Som helhet betraktat är artmateria
let synnerligen trivialt. Det giver intet säkert belägg för att arterna här vore av sent 
datum. 

För ett dylikt antagande talar dock den omständigheten, att Imsaludden endast 
har kontakt med en visserligen god, men trivial ga=al granskog, som kommit till ut
veckling mellan havsstranden och en längre inå t land uppträdande steril bergig terräng. 
Härifrån har en rekrytering knappast varit möjlig för såvitt granskogen icke utvecklats 
ur en lövskog, vilket dock knappast synes antagligt. De i lunden ingående arterna synas 
sålunda knappast representera n ågra retirerade gamla arter. Det synes snarare rätt 
uppenbart, att arternas uppträdande här är ett resultat av en under relativt sen tid 
skedd invasion från trakterna norr och nordväst om Mogenpörtö-landet. Att detta är 
fallet med Acer ptatanaides är alldeles uppenbart; såsom senare s. 177-178 i samband 
med diskussionen rörande arternas invandring till och spridning i Strömfors-Pyttis skär
gård påvisas, är lönnens spridningsyäg i det inre skärgårdsområdet till sina huvuddrag 
klarlagd. Till denna art ansluter sig helt \isst ett betydande antal av de i Imsal-lunden 
föreko=ande lövängsarterna. 

Den nu avhandlade Acer-lunden i Imsal jämte den s. 123-124 avhandlade 
ört- och lundängen i Backmans Grannasäng i Tuuskas äro i närvarande tid 
de enda i den inre skärgården befintliga mera framträdande lövängarna. 
Övriga här förekommande lövängsmarker representera blott fragment, som 
icke spela någon större roll i landskapsbilden. ågonting nämnvärt utöver 
artmaterialet s. 123-124 och 127 är knappast för handen i dessa fragment. 
J ämförda med motsvarande samhällen i den yttre skärgården framstå dessa den 
inre skärgårdens lövängar som synnerligen triviala. Artantalet kan visserligen 
vara rätt betydande, men artmaterialet so·m helhet betraktat är synnerligen 
trivialt. 

Flyttblockens vegetation. 

En märklig egenhet i lövängsarternas uppträdande i granskogar på högre 
nivåer över havsytan har redan s. 120 (moment II} antytts. Jag avser det 
för Strömfors-Pyttis skärgård utmärkande frodiga växttäcke, som de stora 
flyttblocken uppvisa. I dessa blocks flora spela just lövängsarter en betydande 
roll. 
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Flyttblocken äga oftast ett välutvecklat tjockt mosstäcke av domine
rande Hylocomium proliferum och Pleurozium Schreberi. Ståndorten kommer 
sålunda under vegetationsperioden att vara rätt fuktig. Denna större fuktig
het betingar helt säkert till en betydande grad lövängsarternas uppträdande. 
F lyttblocken synas därtill representera en betydligt varmare ståndort än 
omgivningen. Högst sannolikt är konkurrensen även mindre än på gransko
gens egentliga markyta. 

Till belysande av flyttblockens lundvegetation anföres nedan tabell III 
med artlistor från ett antal stenblock; samtliga dessa äga ett mer elleP 
mindre tjockt mosstäcke. Flyttblock äro för handen också i lövskogarna; 
nedanstående block höra alla hemma i granskogen. 

1. Pyttis, Mogenpörtö, Tuuskas, Imsal-området . Litet flyttblock (1 m högt, 2 m 2) 

i n ågot fuktig barrskog vid randen av Simossen. J ämte Hylocomium proliferum och 

Pleurozium Schreberi sparsam Polytrichum sp. och Cladonia rangiferina. 
2. Pyttis, Mogenpörtö, Tuuskas. Stort flyttblock (3 m högt, 4 m 2) i en större flytt

blocksanhopning i granskog väster om Backmans Grannasäng. Lokalens höjd över havet 

ca 6 m. 

3. Pyttis, Mogenpörtö, Tuuskas. Stort flyttblock (2 m högt, 6 m 2) i frodig granskog 

norr om Backmans Grannasäng. 

4. Pyttis, Mogenpörtö, Tuuskas. Ett lägre flyttblock (1 m högt, 9 m 2) i anslutning 

till föregående. 

5. Pyttis, Mogenpörtö, Tuuskas. Ett litet fly ttblock (1 m högt, 4 m 2) i mindre flytt

b locksanhopning på liten ässträckning mellan Syderåkern och Storängsmossen. På åsen 

en gles men rätt frodig granskog med riklig Sorbus aucuparia; i den steniga terrängen 

frodas Rubus idaeus och Chamaenerium angustifolium. Lokalens höjd över havet 4-5 m. 

Ett tiotal meter längre inå t ön finn as n ågra enstaka lindar på en ca 4 m högre nivå. 

6. Strömfors, Vahterpää. Stenblock (1 m högt, 1,5 m 2) i den s. 120-121 behandlade 

granskogen mellan Kungshamn och Söderby. Stenen täckt av ett sammanhängande 

mosstäcke av Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium Schreberi, Climacium dendraides 
samt sparsam Polytrichum spec. Lokalen ca 1,5 m över havet. 

7. Strömfors, Vahterpää. Stenblock (1,5 m högt, 3 m 2) i nära anslutning till före

gående. Mosstäcket bildat av Pleurozium Schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus och Cli
macium dendroides. 

Tab . III . Vegetationen på 7 flyttblock. 

Tab. III. Die Vegetation auf 7 erratischen Blöcken. 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 
Equisetum sil va- D. linnaeana ...... + + + + 

ticum . . . . . . . . . . . . + Milium effusum ... + 
Lycopodium c! a- Cinna latifolia ... + + + + + 

va tum ............ + Calamagrostis pur-
Polypodium vul- p urea ..... ....... + 

g are .. .. ........... + + + Melica nutans + 
Eupteris aqnilina + Carex digitata ... + 
Dryopteris spinu- Luzula pilosa ...... + + 

l osa ............... + + + + Majanthemum bi-
D. austriaca + + + folium ..... ... .... + 
D. fil ix mas ...... + Paris quadrifolia + 
9 
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1 2 
Salix caprea ...... . 

3 4 5 6 7 

+ 
stellaria holostea . 
Moehringia triner-

+ 
via ..... ..... ...... + + + 

Chelidonium ma jus + 
Sorbus aucuparia . + 
R u bus idaeus . . . . . . + + + + + + 
Geranium rober-

tianum + + + 
Oxalis acetosella + + + •+ + + + 
Im patiens noli tan-

gere .. . .. ... ....... + 

1 2 
Pyrola minor ..... . 
P. secunda .. . ..... . 
Vaccinium vitis 

idaea . .......... . 
V. myrtillus ...... . 
Trientalis europaea + 
Galeopsis bilida . . . + + 
Melampyrum silva-

ticum ............ . 
Galium triflorum . 
Linnaea borealis 

3 4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 

+ 

5 6 7 

+ 

+ 
+ 

+ + 

Den bild av stenblockens vegetation ovanstående tabell giver är ofull
ständig redan på den grund, att endast en bråkdel av de talrika blocken 
hittills varit föremål för ett mera ingående studium. De här medtagna art
listorna härröra främst från stenblock, på vilka Cinna latifolia eller Galium 
triflorum blivit funna. Detta förklarar den förstnämnda artens uppträdande 
på 5 ställen i tabellen. Häri ligger också förklaringen till det märkliga 
förhållandet, att blockvegetationens mest framträdande element Polypodium 
vulgare (se t.ex. Russow 1886, s. 41-42, och BROR PETTERssoN 1929-1931, 
s. 40) blivit anfört från endast 3 block. Ur tabellen torde framgå den 
betydande roll lövängselementen spela i flyttblocksvegetationen. 

Till flyttblockens egenartade vegetationstyp skall jag återkomma i annat 
sammanhang. Preliminärt må dock följande framhållas: 

Anmärkningsvärd är framförallt, som ovan framhållits, den betydande 
roll lövängselementen spela i vegetationstypen. Uppenbarligen representera 
flyttblocken för dessa element gynnsamma ståndorter. De utgöra härtill 
sannolikt också tillflyktsorter för ett antal lövängsarter, som mött existens
svårigheter i granskogen. Belysande är Gali~tm triflorums uppträdande på 
blocket 7 i granlunden mellan Kungshamn och Söderby; arten är här ingen
städes funnen växande i markskiktet. Cinna latifolia synes likaså föredraga 
flyttblocken framom granskogens markskikt, ehuru den sparsamt kan upp
träda på detta, såsom fallet är i den granskog, där flyttblocken 3 och 4 äro 
belägna. Enbart som flyttblocksart uppträder Cinna i de granlundar, där 
blocken 1, 2 och 5 äro belägna. Flyttblocken hava sålunda i viss grad främjat 
lövängens vidare utveckling till granskog. De ha i viss grad karaktär av 
>>sydberg>> i miniatyr, där de mera fordrande arterna i en för övrigt icke lämp
lig omgivning finna existensmöjligheter. 
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KAP. VII. DE SANNOLIKA GRUNDERNA TILL LÖV ÄNGARNAS OCH 
LÖVÄNGSARTERNAS FÖRDELNING I STRÖMFORS-PYTTIS 

SKÄRGÅRD. 

A. Inledande synpunkter. 

I kap. V och VI har lövängsvegetationen varit föremål för en närmare 
presentation. Ur framställningen har bl.a. följande framgått: 

Lövängarna äro sparsamt företrädda i Strömfors-Pyttis skärgårdsområde. 
Bäst utvecklade äro de i den yttre skärgården, där verkliga lövängsområden 

av större omfång och delvis t.o.m. av åländsk typ kommit till utveckling. 
Den inre skärgården uppvisar blott fragment på starkt begränsade arealer. 

Det är här snarast fråga om rester av tidigare större sammanhängande lövängs
områden, vilka till största delen fått giva vika för odlingar. Artmaterialet i dessa 
lövängsfragment är betydligt trivialare än i den yttre skärgårdens lövängar, där 
flere för östra Nyland i dess helhet sällsynta arter uppvisa en riklig förekomst. 
Som ett karakteristiskt drag för den inre skärgården har vidare framhållits en 
betydande kontingent lövängsarters uppträdande i främmande miliö, främst i de 
frodigare granskogarna. Härtill har ur framställningen framgått, att samtliga löv
ängar här äro belägna väster om den s. 28 närmare angivna gränslinjen genom 
Tuuskas by. 

Grunderna till lövängens ovan resumerade förekomstförhållanden hava 
redan delvis berörts i olika sammanhang. Dessa grunder skola i det följande 
bliva föremål för en närmare diskussion. 

Uppgiften att klarlägga dessa grunder blir vansklig icke enbart därför, 
att de inverkande faktorernas antal är betydande. Den kompliceras ytterli
gare därav, att samma faktor kan göra sig mycket olika gällande på olika 
lokaler. På en viss lokal kan en viss faktors inverkan räknas som positiv, 
medan den på en annan åter närmast synes vara negativ. Beaktas bör även, 
att en art i sitt förhållande till inverkande faktorer kan förhålla sig olika på 
olika lokaler, närmast till följd av en olika konstitution hos vegetationen 
med därmed bl.a. följande olika konkurrens. Allt detta gör det svårt att 
fastställa den rangordning, i vilken de olika faktorerna göra sig gällande på de 
enskilda lokalerna. 

Det ovan nämnda har redan i den botaniska litteraturen tidigare beak
tats. Belägg på hithörande problem kan lätt framdragas. J ag inskränker mig 
till några citat. 

Jag hänvisar inledningsvis till ZETTERSTEDTs även för nutida botanister 
läsvärda skrift l>Om vä..-..::tgeographiens studium)>, 1863. S. 3 läses: 

tDe yttre agentier som i främsta hand inverka på växtens lif äro: Temperaturen, 
Fuktigheten, Ljuset och Jordgrunden. Strängt taget kan man ej åtskilja deras inverkan. 
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emedan de verka nästan alltid alla på en gång, och just bäruti ligger en av de största 

svårigheterna vid uppskattandet af den vigt och betydelse, som tillkommer hvarje sär

skilt agens; men för större tydlighets och klarhets skull blir det nödvändigt att behandla 

dem hvar för sig.» 

I >>Plantesamfund. Grundtraek af den 0kologiske Plantegeografi>> av år 
1895 framhåller WARMING s. 9: 

» ... De forskjellige Faktorer b0r n0dvendigtvis betragtes hver for sig, skj0nt dette 
er en Ulempe, dels fordi de aldrig virke isolerede, men oftest flere i Forening, dels fordi 
vi ingenlunde allevegne ere paa det Rene med, hvad der skylder den ene, og hvad den 

anden ... >> 

Följande uttalande hos TH. FRms (1925, s. 60) må även citeras: 

>>Die Pflanzengesellschaften sind also durch sämtliche Standortsfaktoren bedingt; 
dasselbe gilt auch fiir die Verteilung der Arten in den verschiedenen Pflanzengesell
schaften. Natiirlich spielen in einer bestimmten Pflanzengesellschaft nicht alle Paktoren 

eine gleich wichtige Rolle, und man kann auch nicht sagen, dass eine besti=te Kategorie 
von Standortsfaktoren sämtliche Pflanzengesellschaften entscheidend beeinflusst .. . 1 

Se även diskussionen hos Fries, l. c., s. 50-52.- Med >>Standortsfaktoren» 
förstår Fries (l.c., s. 52) >>die Faktaren . .. , die gemeinsam - und zwar in 
verschiedenen Fällen verschieden stark - die Existenz und Zusammen
setzung der Gesellschaften auf den verschiedenen Standorten bedingen». 

En liknande tankegång som hos ovan citerade författare framgår också 
ur följande uttalande hos GRAEBNER (1910, s . 180): 

>> ... Die Answahl der Pflanzen an einer bestimmten Stelle, oder in einem besti=ten 
Gebiete hängt daher von sehr vielen Einzelheiten ab, von denen wir sicher heute nur 

einen Teil kennen.» 

PALMGREN (1948, s. 235) uttrycker tydligt och klart samma tankegång 
i följ ande ord: 

»De biogeografiska faktorerna äro till stor del av så komplicerad natur och till sina 

verkningar så sammanvävda i varandra, att det blir vanskligt att finna ett grepp om 

var och en skilt för sig.• 

Jfr även SoLMS-LAUBACH (1905, s. 56), DIELS (1908, s. 33-34), ScHRÖTER 
(1913, s. 908-909) samt ]ALAS (1950, s. 179) . 

Beakt as bör ännu den omständigheten, att den enskilda faktorn i sam
verkan med andra fal.'i:orer kan yttra sig på olika sätt. Intressant är ALJOHINs 
(1944, s. 134-135) pregnanta påpekande, att olikartade faktorer helt eller 
delvis kunna ersätta varandra. Redan tidigare har möjligheten av ett dylikt 
utbyte förutsatts, t.ex. hos DRUDE (1890, s. 32-36; 1913, s. 203), RuBEL 
(1913, s . 865), CAJANDER (1925, s. 9; 1930, s. 11) och framförallt hos HAYEK 
(1926, s. 48-50), som anför litteratur över hithörande problem. Se även 
W. BRENNER (1930, s. 91). 
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Då det i denna studie särskilt gällt att försök a fastställa de på lövängs

vegetationens fördelning i området mest in verkand e orsakerna, har ett ut

talande hos PALMGRE~ (1948, s. 23!!-235) synts utgöra en god utgångs

punkt. Palmgren anför bl.a. följande: 

& • •• Men ett område behöver alls ej vara artrikt och yppigt för att g iva uppslag 

till betydelsefull forskning. Ett sterilt och artfattigt landskap k an v ara av det största 

intresse just genom sin karaktär av t orftighet. Betydelsefulla problemställningar kunna 

här giva sig, om också icke till samma antal som i ett frodigare landskap. Problemställ

ningama kumla därtill sannolikt i flertalet fall pregnantare preciseras och i varje fall mer 

frisidende avhandlas. Detta är av mycket stor betydelse, men har över huvud ej tillfyl

lest beaktats ... t (Kursiveringen min.) 

Detta uttalande innebär i och för sig inte någonting helt nytt i den bota

niska litteraturen; PALMGRE~ har själv tidigare (1933-1935, s. 433) fram

fört en liknande tankegång vid en diskussion av växtvärlden i Föglö södra 

skärgård1• Så koncentrerat och talande har nu ifrågavarande tankegång 

dock icke tidigare formulerats. 

Ett uttalande i samma riktning står att finna hos K UJALA (1939, s. 158-
159). Efter att s. 158 hava framhållit området s (Itäinen Kymenlaakso = 
östra Kymmenedalen) artfattigdom och orsakerna därtill, anför han: >>Juuri 

tämänlaisista syistä alueemme on kasvien levenemisedellytysten tutkijalle 

kuitenkin mitä mielenkiintoisim2 • 

Såsom redan tidigare beaktats, är Strörnfors-Pyttis ett avsevärt sterilare 

och artfattigare område än Åland. Med avseend e å Strömfors-Pyttis vege

tation innebär det lägre artantalet en verkligt positiv karaktär. Artmateria
let blir lättare att överskåda, så mycket mer som det stora flertalet arter är 

mer eller mindre allmänt förekommande och därjämte jämt fördelat över 

hela området. Dessa jämt fördelade arter synas vara föga nogräknade i sitt 

förhållande till flertalet inverkande faktorer. Kvar blir följaktligen blott ett 

relativt obetydligt antal arter, ur vilkas uppträdande och fördelning man 

tyckes hava möjlighet att utläsa faktorernas inverkan. J ämte det ringa art
antalet utgör avsaknaden av kalkhaltiga eller ann~rs n äringsrika marker samt 

det relativt ringa antalet öar omständigheter, som synas ägnade att förenkla 
problemställningarna.- En viss motsvarighet, om också icke i alla avseenden , 

står att finna i det område i Kvarken, dir VALOVIRTA (1937) utfört under

sökningar över landhöjningen som växtgeografisk faktor. 

I det föregående har begreppet ståndort använts utan en närmare preci
sering. I anseende till denna studies karaktär har en mer ingående definition 

1 Beträffande växtvärlden i Föglö skärgård se i övrigt PALMGREN (1950) . 
2 På svenska: Av nu nämnda orsaker blir e111ellertid vårt område högst intressant 

för en forskare, som önskar utreda förutsättningarna för växtspridningen. 
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icke synts nödig. Begreppet ståndort uppfattas i den vidsträckta bemär
kelse av växtplats i allmänhet, som sedan gammalt givits detsamma. Se 
PALMGREN (1915, s. 131, not 1) och EKLID.'TI (1931, s. 40) . 

Inom mitt undersökningsområde är det, såsom redan s. 29 framhållits, 
fråga om öar av i genomsnitt låg höjd, och sålunda om öar, som först relativt 
sent höjt sig ur havet. Också detta innebär en positiv tillgång vid en dis
kussion om växttäckets i dess helhet och de enskilda arternas fördelning i 
nutiden. 

WARMING (1895, s. 1-2) har betonat, att vid en diskussion av arternas 
nu rådande utbredningsförhållanden hänsyn bör fästas icke blott vid de 
förhållanden, under vilka växterna leva i nutiden, utan även vid under tidi
gare perioder rådande. Warming framhåller bl.a.: 

~ . . . en Arts Graenser kunne nemlig bero paa Nutids-Forhold, . .. , men ogsaa paa 

geohistoriske eller laengst herrundne Tiders geologiske og klimatiske Forhold og paa 
Artens hele Udviklingshistorie, Stedet for dens Fremkomst, dens Vandringsmidler og 

V andringsevne. >> 

A v senare tiders författare hava bl.a. Al--nERSSON-BIRGER (1912, s. 10, 
122-153), PAI.MGREN (t.ex. 1925 a , s. 57, not 2) och Du RIETZ (1928, s. 9-12) 
beaktat förhållandena vid den första beväxningen. 

Hurudana voro de förhållanden, under vilka de första växterna invand
rade till Strömfors-Pyttis skärgård? 

Jag hänvisar preliminärt till PALMGREKs uttalanden 1925 a. Han fram
håller Le., s. 16: 

»Fiir Pennascandia ist dem Studium eines Schärenarchipels schon darum Bedeutung 

beizumessen, weil sich das Land als ganzes allmählich aus dem Meere erhoben hat und 
daher die meisten seiner Teile das Entwicklungsstadium eines Schärenarchipels durch
laufen haben. Die jetzt herrschenden Verbreitungsverhältnisse sind also zu grösseren 
oder kleineren Teilen während einer Zeit ausgeformt worden oder haben Spuren aus 

einer Zeit bewahrt, wo die Wanderung der Pflanzen in einem Schärenarchipel unter 
mehr oder weniger ähnlichen Verhältnissen geschah wie die welche heute die Verbreitung 

auf Åland beeinflussen.» 

Samma tankegång preci~eras kortare i följande citat (PALMGREN 1943-
1944, s. 53): 

» ... Växternas och djurens vandringar i denna forntida skärgård har uppenbarligen 

skett under villkor, som motsvara dem i en nuvarande skärgård. Deras fördelning kan 
därför uppenbarligen även finna belysning i studium av ett landskap, som just befinner 

sig i detta stadium av utveckling.• 

Citaten ovan synas mig i viktiga stycken giva en nyckel till förståendet av 
vegetationens utveckling i vida delar av Skandinavien. Det sagda äger sin 
riktighet också för områden av mindre format, sålunda också för alla de 
skärgårdar, som utbreda sig i närmare eller fjärmare samband med fastlandet. 
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V ad speciellt Strömfors-Pyttis skärgårdsområde beträffar, synes detta i 
många hänseenden utgöra ett tacksamt obfekt för klarläggande av ett flertal växt

geografiska problem. Det är lättare överskådligt än exempelvis den vidsträck
tare åländska arkipelagen, vilken hittills är det enda skärgårdsområde, vars 
rådande vegetation och flora blivit granskade mot en dylik bakgrund. Den 
problemställning, vartill PALMGREN beträffande Åland i sina arbeten 1915-
1917, 1921, 1925 a, 1927 u kommit, förenklas i hög grad, då den överföres 
till den betydligt mindre östnyländska skärgård denna studie berör. Antalet 
öar är här vida mindre, markgrunden är vida sterilare coh enhetligare, art
antalet vida mindre (s. 133). Härtill komma ännu följande omständigheter: 

Strömfors-Pyttis skärgård är som s. 29 och närmast ovan framhållits 
en låg skärgård; endast ett fåtal terrängpunkter överstiger 20 m. Detta inne
bär en mindre kuperad terräng etc. 

Man har för den östnyländska skärgården yttermera att räkna med en 
svagare landhöjning än för den åländska (20-25 cm i östra Nyland mot 
50-60 cm på Åland; se s. 27). Härmed sammanhänger en jämförelsevis 
långsamt skeende sammanväxning av förefintliga mindre ö-enheter till större 
öland eller med fastlandet. Under dessa förhållanden har man för östra Ny
lands skärgård sannolikt att räkna med tiden som en betydligt svagare in
verkande faktor än för Åland. Medan landhöjningen under ett sekel på Åland 
kan giva upphov åt rätt avsevärda arealer, öppna för diasporer från olika 
håll, har man icke närmelsevis att räkna med samma möjligheter för ny
invasion av arter i den östnyländska skärgården, där arealen av nyvunnet 
land under samma tid är betydligt mindre. 

B. Edafiska faktorer. 

1. JORDMÅNEN. 

Ovan s. 133 har den ofruktbara fordmånen framhållits som ett utmärkande 
drag för Strömfors-Pyttis skärgårdsområde, om det ock gives smärre områ
den med mindre torftig markbeskaffenhet (s. 28). Den västliga delen av 
området uppvisar en bättre jordmån än den östra, vars sterila sand-, grus
och berggrund tydligt satt sin prägel på växttäcket. Man kan i anseende 
härtill tala om ett frodigare västligt och ett sterilare östligt område i denna 
skärgård. 

2. LANDHÖJNINGEN. 

Ur den i kap. V-VI givna skildringen över lövängsområdena i Ström
fors-Pyttis skärgård torde hava framgått den utarmning lövängarna uppvisa 
i riktning från den yttre skärgården mot den inre. Denna utarmning visar 
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sig icke enbart i lövängens allmänna utformning; den yttrar sig även i ett 
betydligt sparsammare uppträdande för mången art i den inre skärgården; 
många av den yttre skärgårdens arter saknas helt i den inre. Det synes up
penbart att man här kan spåra landhöjningen som inverkande faktor. 

Frågan om växttäckets utformning på nyvunnet land har länge intresse
rat vä:s:tgeograferna. Beträffande den rikhaltiga hithörande litteraturen hän
visas till WARMING-GRAEBNER (1933) . Denna litteratur förbigår dock i 
stort sett, såsom PALMGREN (1925 a, s. 78, not 1) påpekat, det nya land, 
som genom den sekulära landhöjningen frigöres från havet (ENGLER 1879, 
s. IX; 1882, s. 131). - Den sekulära landhöjningens stora roll som växtgeo
grafisk faktor har av PALMGREN tidigast påpekats i hans studier av 1912 
(s. 121 , 139) och 1915-1917 (s. 132-133, 616). I arbetet av 1925 a blir pro
blemet diskuterat utförligt ss. 66--85. Palmgren återkommer till frågan 
1943-1944 (s. 49-51), 1946 (s. 154) och 19!18 (s. 218-228) . Landhöjningens 
roll som växtgeografisk faktor är i den finländska botaniska litteraturen 
vidare i anslutning till Palmgren föremål för granskning hos V ALOVIRTA 
(1937, 1950, 1952) , BÄRLUND (1939-1940), BRUNBERG-SCHWANCK och 
BÄRLUND (1948) samt APPELROTH (1948) . 

Som den sekulära landhöjningens viktigaste innebörd framstår i förelig
gande sammanhang att det nya landet successivt höjer sig ur havet. Då den 
östnyländska skärgården icke varit föremål för någon geologisk undersök
ning, är det icke möjligt att i detalj rekapitulera denna skärgårds geologiska 
utveckling. De stora dragen synas dock kunna skizzeras. Med största sanno
likhet har utvecklingen varit likartad den HAusEN' (1910, s. 47----48) anfört 
för den åländska skärgården. 

Med beaktande av skärgårdens nuvarande konfiguration torde området 
till en början hava representerats av några få klippiga skär utan varje spår 
av en högre växtlighet. Med den fortgående landhöjningen sker en tillväxt 
av dessa skär samtidigt som nya land höja sig ur havet. Till klipporna sluta 
sig finare substrat: sand, grus och lera. Härmed beredes underlag för en högre 
vegetation. Denna utveckling fortsätter alltfort. Under hela den tid land
höjningen gjort sig gällande torde de nyvunna markernas besåning hava 
ägt rum under förhållanden motsvarande dem som nu göra sig gällande 
vid uppkomsten av nytt land. 

Den mark, som genom den sekulära landhöjningen stigit ur havet, är 
av växlande beskaffenhet. Blott en del därav är dock lämpad för bevä:s:ning 
med högre växter; till största delen är det nyvunna landet berg och sten
bunden mark. Sand- och grusmarker uppkomma rätt sparsamt, ännu spar
sammare egentliga lermarker. Denna gradation sammanhänger över huvud 
med kustens eller strandens mer eller mindre branta sluttning. Låga stränder 
höra till undantaget i denna skärgård, särskilt i dess yttre delar. 
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I anseende till det sagda kan landhöjningen i Strömfors-Pyttis skärgård 

knappast tillmätas samma betydelse som på Aland, där de näringsrika marker

nas andel i det nyvunna landets areal är betydligt större. 

Om det också sålundr. i Strömfors-Pyttis skärgård har erbjudits växterna 

relativt blygsamma förutsättningar till invasion på de genom landhöjningen 

nyvunna markerna, bör landhöjningens roll vid konstituerandet av skär
gårdens växttäcke dock icke underskattas. >>Effekten i nytt land>> (PALMGREN 

1943-1944, s. 51) torde i varje händelse hava varit mer betydande än på 

månget annat håll i den skandinaviska skärgården, där kusten är hög eller 

där den i ännu högre grad är karg. Man bör ej förglömma, att allt land i denna 

skärgård i relativt sen tid uppkommit som en följd av den sekulära land

höjningen. Om också sand- och grusmarkerna, såsom ovan framhållits, till 

arealen äro rätt obetydliga i Strömfors-Pyttis skärgård, representera de 

dock den mark, där man i nutiden möter vegetationen i dess vackraste ut

formning. Dessa sand- och grusmarker äro visserligen som sådana synnerli

gen näringsfattiga, men de hava av havet i viss mån befruktats, såsom PAL:If

GREN (1925 a, s . 73) för Ålands vidkommande gjort gällande. 

Beträffande det genom landhöjningen nyvunna landets bördighet fram
håller AALTO:NEN (1940, s. 487-488), att man tillsvidare saknar en statistisk 

belysning av densamma. Det är enligt Aaltonen svårt att än så länge bilda 

sig en uppfattning om det nya landets betydelse för våra skogsmarker ur 

bördighetens synvinkel, vilken fråga av Aaltonen uppmärksammats. 

Nämnas bör, att UL\Tr.\"E:::-< (1937, s. 23-24) i Mussala skärgård, väster 

om Kotka, utfört några pH-bestämningar av strandjorden. I den yttre skär

gården närma sig pH-värdena neutralvärdet, i den inre skärgården äro de 
tydligt sura. En överensstämmelse med motsvarande undersökningsresultat 

från Stockholms skärgård hos .Aruummus (1920, s. 75-85) och från Åland 

hos W. BREl\'NER (1930, s. 44- 66) är för handen. Det material, varmed DL

VINEN opererar, är dock av ringa omfattning och resultaten växlande i de 

olika djupt belägna markskikten, så att någon slutlig uppfattning icke kan 

nås om strandens aciditetsförhållanden, en omständighet vid vilken redan 

Ulvinen (l.c. , s. 24) fäst uppmärksamheten. 
I den av havet befruktade markgnmden i det nyvunna landet ligger helt visst 

en av orsakerna tilllövängarnas säregna fördelning i Strömfors-Pyttis skärgård. 

Det sagda synes dock endast gälla skärgårdens yttre delar . 

I anslutning till det ovan sagda bör ännu följande beaktas: 

Landhöjningen framstår också i det avseendet som en betydelsefull fak

tor, att den lämnar nytt »livsrum>> inte endast åt strandväxterna utan åt en 
hel mängd andra arter, bl.a. många lövängsarter, som av en eller annan 

orsak uppträda som mer eller mindre bundna vid kusten. PALMGREN (1925 a, 

s. 6-87) har påvisat detta för Åland. Helt visst är hans konstaterande, 
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.såsom han s. 88 framhållit, giltigt för alla skärgårds- och kustområden i vårt 
land och över huvud på alla de ställen av vår jord, där en liknande landhöj~ 
ning gör sig gällande. Palmgren skriver Le., s. 86: l>Es scheint auch ausser
.halb Ålands ausgedehnte Gilltigkeit zu besitzen ... );. Härmed fastslås sam
tidigt den betydande innebörd, som ligger i ett landskaps karaktär av 
.skärgård [enligt begränsning hos Palmgren (1925 a, s. 85-86, se även s. 
15-18 samt 1943-1944, s. 51-54)]. 

Också i den inre skärgården höjer sig successivt nytt land ur de omgi
vande vattnen. Detta nya land är i stort sett av tj änligare beskaffenhet än 
i den yttre skärgården, ity att avlagringar av svämlera här spela en bety
dande roll. Det är härvid närmast fråga om avlagringar av lerpartiklar i de 
mot norr exponerade vikbottnarna av de stora ölanden. I trots av detta 
finner man, märkligt nog, ingenstädes i denna inre skärgård utvecklad en 
lövskogsformation av sådan frodighet som i den yttre skärgården. Det bör dock 
härvid beaktas, att i den inre skärgården de genom landhöjningen nyvunna 
markerna i stort sett upptagits till odling, så snart de blivit härtill tjänliga, 
varför det även ställer sig svårt att vinna en uppfattning om den karaktär, 
lövängsvegetationen hade haft, därest den fritt fått utveckla sig. De på ny
vunna landhöjningar förhandenvarande lövängarna visa i varje händelse en 
långt gången torftighet; de äro betydligt trivialare än i den yttre skärgården 
på jämförbara marker. 

Den olika utveckling lövängarna i skärgårdens inre och yttre delar uppvisa 
på de nyvunna markerna torde sålunda icke i högre grad ktmna ställas i sam
band med faktorer, som äro förknippade med landhöjningen. Se den fortsatta 
diskussionen s. 163. 

3. URLAK INGE . 

Den för besåning och beväxning tjänliga nya mark, som genom landhöj
ningen stigit ur havet, är, såsom ovan framhållits, relativt fruktbar. Denna 
fruktbarhet bibehåller den en kortare eller längre tid, olika lång på olika 
håll i skärgården. En urlakning gör sig i varje händelse snart förnimbar i 
växttäcket och detta självfallet hastigare i ett sterilt ornråde sådant som 
Strömfors-Pyttis skärgård än i ett mera fruktbart som t.ex. den åländska 
skärgården. Härtill kommer vid en jämförelse med Åland, att en därstädes 
på lägre nivåer skeende urlakning kan kompenseras av näringstillskott från 
högre belägna marker. Detta är i det stora hela icke fallet i den östnyländska 
skärgården, där största delen av de högre belägna markerna är sterila berg. 

Till belysande av urlakningsprocessen och dess innebörd må yttermera 
tilläggas: 

I kap. VI påvisades s. 119 hurusom en Fraxinus-Acer-lund på Byskär 
under loppet av ett sekel förvandlats från en artrik formation till en rätt 
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trivial sådan. Lunden ifråga är belägen på en marknivå, som först under de 
senaste 200-300 åren höjts ur havet. I trots av denna korta tidrymd 
synes markens urlakning påtagligen varit högst avsevärd. Lunden på Byskär 
tyckes utgöra ett visst belägg på den tidrymd, under vilken en dylik löv
ängsformation i denna skärgård kan bevara sin karaktär på nyvunnen till
landningsmark. 

Urlakningsprocessen har likaså tidigare (s. 118-119) blivit föremål för 
uppmärksamhet i samband med redogörelsen över lindens (Tilia cordata) 
uppträdande i Strömfors-Pyttis skärgårdsområde. Artens uppträdande här 
förutom på låg nivå stra.-..: intill havsstranden även på högre belägen terräng 
(mestadels 14-15 m) har synts mig giva vid handen, att lövängar av den typ, 
som under senare tid kommit till utveckling på lägre nivåer, i tiden även 
varit för handen på numera högre belägen (men vid tiden för invandringen 
lågt belägen) terräng. Av dessa tidiga lövängar, som med största sannolikhet 
kommit till utveckling under en tid, då växtplatsen genom landhöjningen 
nyss stigit över havsytan, kvarstå mångenstädes endast enstaka individer av 
linden, medan dess följeslagare dels gått ut, dels retirerat till lägre belägna 
tjänliga växtplatser. Att utvecklingsgången i stort sett varit denna synes 
finna ett stöd i den ovan påvisade utvecklingsgången på Byskär, likaså i 
den serie av Tilia-lundpartier på olika nivåer, som s. 118-119 anförts från 
Kungshamn. Denna utvecklingsgång synes därtill fullt harmoniera med den 
liknande utvecklingsgång, som av PALMGREN (1925 a, s. 77) belyses på Åland 
för arter, som invandrat i samband med den successiva landhöjningen. 

Ett belägg för den påtagliga och avsevärda inverkan, urlakningen utövat 
och alltfortfarande utövar i Strömfors-Pyttis skärgård, synes även stå att 
finna i att Polygonatum multiflorum försvunnit från den s. 112 behandlade 
Acer-strandlunden i Kungshamn. Sedan 1948 har arten trots efterforsknin
gar somrarna 1948-1950 icke blivit återfunnen härstädes. Ännu så sent 
som 1947 sågs den växande i tvenne bestånd. Av människan utrotad är den 
påtagligen icke, då växtplatsen icke torde hava besökts av någon växtsam
lare under de senaste åren. Artens försvinnande kan måhända förklara den 
mystifikation, som är förknippad med SAELANs uppgift om artens uppträ
dande i Tuuskas (FAGERSTRÖM 1954). 

Urlakningen har i den rena botaniska litteraturen beaktats i rätt ringa 
grad. I sin havstornsstudie av 1912 (s. 117-119) beaktar PALMGREN denna 
process innebörd för den naturliga vegetationen. Han påvisar här huru be
tydligt rikare vegetationen på lägre nivåer i regel är än på högre. Se även 
1917. I sin studie av 1925 a (s. 73-76) återkommer Palmgren till detta pro
blem mot en vidare bakgrund. Jfr även Palmgren 1933-1935, s. 433-434, 
och 1948, s. 220. Även CAJA.c"'<DER beal.'"tar i olika arbeten (t.ex. 1909, s. 8; 
1916, s. 147, 488; 1921, s. 25; 1923 a, s . 5; 1923 b, s. 13) urlakningen, vars 
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rent fysikaliska förlopp även belyses. Jfr vidare t.ex:. L~oLA (1916, s. 53) 

och AUER (1923, s. 50-56, 363) . 
Mest ingående har AALTONEN belyst urlakningsprocessen. I en serie skrif

ter har han framlagt resultaten av sina mångåriga studier beträffande dess 

inverkan på skogsvegetationens utformning. I ett klart och överskådligt 

avsnitt (>>Maan liettyminen ja huuhtoutuminen») i skriften av 1940 påvisas 
s. 474-482 hurusom kalk och andra för växterna nödiga näringsämnen 

(kalium, fosforsyra och kväve etc.) som lösta urlakas. På grundvalen av ett 

rikligt analysmaterial från friska hedskogar anföras i en tabell 92 (l.c., 

s. 475) kalkmängderna i jorden på olika djt•.p. Kalkmängden ökas successivt 

från jordytan nedåt åtminstone till ett djup av 40-45 cm. Sand- och morän

marken påvisas vara väl urlakad; också lermarkerna uppvisa urlakning, om 

också en betydligt svagare. Däremot uteblir urlakningen i flertalet fall helt 

i lövskogsmarkerna eller är ock blott sparsamt påvisbar; detta även i det 

fall, att marken beträffande kornstorleken skulle motsvara den moränmark, 

som är utmärkande för de friska hedskogarna. I en sammanfattning fram

håller Aaltonen (l.c., s. 480): >>Huuhtoutumisen vaikutus maan viljavuuteen 

ei ole kvantitatiivisesti arvioitavissa, mutta joka tapauksessa se on jatku

vasti maata laihduttava tapahtuma ... >>1 • 

Jag beaktar ännu följande avsnitt i AALTO:YENs framställning (l.c., s. 481): 

»Eräänä syynä siihen, että huonotuottoiset metsätyypit ovat suhteellisesti runsaim

min edustettuina suurilla maanseljilla ym. korkeammilla seuduilla, on todennäköisesti 

pidettävä maan huuhtoutumista l. pohjaltaan siis niiden huuhtoutumiselle edullista 

ilmastoa. ]oka tapauksessa huuhtoutuminen on heikentänyt kyseessä olevien maiden 

taimettumiskykyä, sillä mitä voimakkaammin maa on huuhtoutunut, sitä paksumpi ja 

aatunsa puolesta huonompi on humuskerrost .2 

I den utländska litteraturen vinner urlakningen beaktande bl.a. hos 

WARMING-GRAEBNER (1933, s. 1085) och LUNDEGÅRDH (1925, s. 228, 237, 
244, 254, 332). 

Av den föregående diskussionen torde hava framgått, att u,rlakningsfeno

menet icke varit utan inverkan på lövängsarternas och lövängsmarkernas fördelning 

i Strömfors-Pyttis skärgårdsområde. Isynnerhet i den inre skärgården, där t{r-

1 I svensk översättning: Urlakningens inverkan på markens bördighet kan inte 

kvantitativt värderas, men i varje händelse utgör den en marken ständigt utarmande 

företeelse. 
2 I svensk översättning: Som en av orsakerna till de mindre produktiva skogstyper

nas relativt rikligare förekomst p å vattendelare och i andra högre belägna områden bör 

räknas urlakningen eller egentligen således ifrågavarande områdens för urlakning gynn

samma klimat. I varje händelse har urlakningen försvagat ifrågavarande markers plant

sättningsförmåga, d å ju en starkare urlakad mark uppvisar ett desto mäktigare och till 

kvaliteten sämre humuslager. 
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lakningen fått verka en avsevärt längre tid än i den yttre skärgården, har en 

utarmning i såväl vegetation som flora tydligt givit sig till hänna. 

Att urlakningsprocessen dock icke varit den enda medverkande faktorn 

vid florans s·uccessiva utarmning synes framgå bl.a. av det s. 131 påvisade 

faktum, att den yttre skärgårdens unga, genom den fortgående landhöjnin

gen nyvunna marker uppvisa ett frodigare växttäcke än motsvarande mar
ker i den inre skärgården. 

4. KALKFAKTORN. 

Om också >>kalkfaktorm>, såsom s. 133 redan framhållits, icke i nämnvärd 

grad spelat in i växttäckets utformning och de enskilda arternas fördelning 

i Strömfors-Pyttis skärgård, har det synts föreligga skäl att i detta samman

hang upptaga densamma till diskussion. En lämplig utgångspunkt för denna 

diskussion synes en skrift av EKLUND (1946 a) utgöra. Skriften ifråga byg

ger på en skrift av PESOLA (1937, s. 150-152), som uttalat förhoppningen, 

att hans framställning måtte giva anledning till uttalanden över växternas 

kalkavhängighet över huvud. 
EKLUND upptager också senare frågan till behandling (1947, 1948). 
Redan i flere tidigare arbeten (t.ex. 1931, 1932, 1933, 1935) har Eklund 

gjort sig till en flitig förespråkare för kalkens avgörande betydelse vid växt

täckets utveckling. I ovan anförda arbete av 1946 grupperar han, visserligen 

blott preliminärt, en betydande grupp växter i den sydvästfinska skärgården 

i fem grupper: I >>kalksteb>, II >>stark kalkhold>>, III >>kalkbegiinstigb>, IV >>kalk

indifferent>> och V >>kalkscheU». 
Såsom redan s. 25 framhållits, saknas egentliga kalkförekomster i Ström

fors-Pyttis skärgård; s. 137 har jag dock räknat med en viss grad av frukt

barhet (delvis betingad av mindre mängder kalk?) i den ur havet . uppsti

gande nya marken. Om också Ca-halten icke bestämts i prov härrörande 

från undersökningsområdet, har denna kalkhalt dock på grund av de resul

tat CEDERCREUTZ (1931, s. 5-10) vunnit betraktats som mycket låg och 

obetydlig. Mossiloran har icke varit föremål för ett närmare studium i Ström

fors-Pyttis skärgård. I de sparsamt tillvaratagna massproven hava några 

typiska kalkindikatorer (sensu EKLuxo 1946 a, s. 167-171) i varje händelse 

icke påvisats. Redan detta synes utgöra ett visst vittnesbörd för en över 

huvud kalkfattig mark. Lavfloran, som är avsevärt bättre känd än moss

floran, har icke heller tillsvidare konstaterats omfatta en enda s.k. kalkart. 

Huru förhålla sig då fanerogamerna i detta hänseende? 
EKLUND (Le., s. 174) anför bland de arter, som betecknas som >>kalksteb, 

följande, som också äro kända från Strömfors-Pyttis skärgård: 

Orchis incamatus 
Fra.xinus excelsior 

Satureja acinos 
Inula salicina 
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Orchis incarnatus är känd från en enda fyndplats i Kungshamnsområdet 
Strömfors yttersta skärgård: den sanka sydväststranden av Hamnfladan 

(FAGERSTRÖM 1950 a, s. 37-38). På lokalen växa bl.a. följande mera an
märkningsvärda arter: Eridphorum latifolitJ.m, Scirpus pauciflorus och M ataxis 
paludosa. Dessa arters förekomst kan synas tyda på en kalkhaltig mark. 
I moss-skiktet hava dock inga kalkindikatorer ännu påvisats; någon högre 
grad av kalkhalt torde man i anseende till detta icke kunna räkna med. Växt
täcket som sådant är här närmast betingat av källvatten, vilket som bekant 
i många fall är kalkförande (se t.ex. KOTILAINE~ 1944 a). Utan tvivel skall 
man finna lika bördig mark också annorstädes i nu ifrågavarande skärgård. 
Högst uppenbart synes i anseende till det sagda, att Orchis incarnatus icke 
i Strömfors kan givas attributet >>kalkstet» i Eklunds terminologi . Arten har 
helt visst här gynnats av en bördig jordmån över huvud. Kalkfaktorn som 
sådan har icke varit utslagsgivande. Utan tvivel hava andra faktorer, främst 
kanske invandringshistoriska, spelat en minst lika viktig roll. 

Beträffande Fraximts excelsior se framställningen nedan s. 236-239. 
Satureja acinos är känd från en enda lokal i Pyttis skärgård (Mogenpörtö: 

Tuuskas) . Växtplatsen tyder icke på någon kalkförekomst, hellre då kanske 
på motsatsen. Den rätt ingående uppfattning jag erhållit om artens uppträ
dande på Karelska näset låter mig icke räkna Satureja acinos som en art, 
för vilken epitet >>kalksteb vore på sin plats. 

Inula salicina står i östra Nyland huvudsakligen att finna på unga strän
der; dessa äro visserligen, såsom i det föregående s. 137 påvisats, näringsrika 
i någon mån. Några egentliga kalkståndorter äro de dock icke. 

De nu nämnda fyra arterna kunna på sin höjd i den östnyländska skär
gården betraktas som kaikgynnade; i ingen händelse kunna de föras till 
grupperna >>kalksteb eller >>stark kalkhold>>. PESOLA (1937) för Fraxinus 
excelsior till sin grupp >>schwach kalkhold>>; de övriga upptagas icke av honom. 

EKLUNDs andra grupp >>stark kalkhold>> (s. 175-176) omfattar följ ande 
i Strömfors-Pyttis skärgård uppträdande arter: 

Equisetum palustre 
Ophioglossum vulgatum 
Woodsia ilvensis 
Cystopteris fragills 
Scirpus pauciflorus 
Eriophorum la tifo!iuml 
Carex digitata 

C. pseudocyperus 
Bromus mollis 
Cerastium semidecandrum 
Sagina nodosa 
Arenaria serpyllifolia 
Actaea spicata 
Sedum acre 

Parnassia palustris 
Geranium robertianum 
Epilobium collinum 
Lonicera xylosteum 
Trimorpha acris 
Artemisia c am pestris 
Lactuca muralls 

Denna grupp är konstituerad av arter, som beträffande sitt näringsbehov 

1 Denna art föres av EKLUND (1948, s. 336) till en grupp arter, tsom är så starkt kalk

gynnade, att de m åhända rätteligen borde föras till de kalkbundnat [ = kalkstet i arbetet 
1946]. 
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(kalkbehov) äro mycket olika . Man finner i förteckningen bl.a. de för de rena 
granit- och rapakivibergen i den östnyländska skärgården så typiska Woodsia 
ilvensis, Cystopteris fragilis, Arenaria serpyllifolia, Sedum acre och Epilo
bium collinum men därtill även Eriophorum latijolium, Carex pseudocyperus 
och Actaea spicata, vilka här uppträda på de frodigaste markerna. Dessa 
sistnämnda jämte strandväxterna Ophioglossum, Scirpus pauciflorus, Sagina 
nodosa, Farnassia palustris och Artemisia campestris växa visserligen på 
något frodigare mark (källrik torvmark, mylla i lundar samt på den unga 
stranden), men deras uppträdande kan dock på intet sätt vara betingat av 
kalk, om ock tillgång på kalk (ställvis i källvatten) kan hava bidragit till 
arternas trivsel. Följande arters uppträdande torde icke i nämnvärd grad 
vara betingat av kalkförekomster, icke ens obetydliga sådana: Equisetum 
palustre, Carex digitata, Bromus nwllis, Cerastium semidecandrum, Geranium 
robertianum, Lonicera xylosteum och Lactuca muralis. 

Ingen av de uppräknade arterna, av Eklund betraktade som >>stark kalk
hold>>, synes sålunda i Strömfors-Pyttis skärgård kunna föras under denna 
rubrik, men väl en del uppfattas som >>kalkbegiinstigb>, vilket väl de flesta 
arter äro (undantag de kalkskyende arterna). - PESOLA (1937) för Bromus 
mollis och Artemisia campestris till grupp ~heikot kalkinsuosijab> (svagt 
kalkgynnade), Carex pseudocyperus jämte Cerastium semidecandrum till 
gruppen >>riippumattomab> (indifferenta). 

Beträffande arterna i sin grupp III >>kalkbegiinstigt>> framhåller EKLUND 
(l. c., s. 176): >> . . . findet man eine beträchtliche Amplitude beziiglich der 
Calziphilie>>. Detta uttalande håller helt visst streck och kan utan tvivel 
utvidgas till att omfatta samtliga Eklunds grupper. Redan beträffande ar
terna i föregående grupp har heterogeniteten framhållits. Detta är fallet i 
ännu högre grad med gruppen ~kalkbegiinstigt>> . Utan närmare ingående på 
de av Eklund till denna grupp upptagna också i östra Nyland förekommande 
arterna må dock följande framhållas: 

EKLUND för till nu ifrågavarande grupp bl.a. Dryopteris thelypteris. Det 
är inte tu tal om att denna art är bunden vid näringsrikt underlag. Det är 
därför märkligt, att arten inte förts till föregående grupp, dit Carex pseudo
cyperus förts; Eklund framhåller ju själv (Le., s . 172), att dessa arter i det 
stora hela äro likartade vad näringsbehovet beträffar. PESOLA (1937) för de 
bägge arterna till samma grupp >>riippumattomab> (indifferenta), dit även 
den nedan nämnda Polygonatum multiflorum föres. Lika märkligt är, att 
EKLUND fört den sistnämnda arten ävensom Asperuta odorata till grupp III, 
medan till de föregående grupperna förts arter sådana som Fraxinus excelsior, 
Actaea spicata och Lactuca muralis, som i östra Nyland framstå som betydligt 
mindre fordrande vad underlaget beträffar. 

A v det ovan anförda torde det nogsamt hava framgått, att betydande 
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olikheter i samma arters näringsbehov kunna vara för handen i olika delar 
av vårt land. 

EKLUND framhåller 1946 a, s. 168: >>Die eine oder die andere Art kann 
vielleicht z.B. in Nord- oder in Ost-Finnland in betreff auf den Kalkfaktor 
sich anders verhalten (u.a. auf Grund envaiger vikarierender Ekotypen) >>. 
Helt visst visa de olika arterna amplituder av detta slag, vilket redan länge 
varit känt. NÄGELI (1865) 1 försöker sålunda förklara det faktum, att några 
arter i ett område äro kalkbundna men i andra mer eller mindre indifferenta, 
genom antagandet, att de olika konkurrensförhållandena på växtplatserna 
varit den mest avgörande faktorn. Se vidare SOLMS-LAUBACH (1905, s. 110-
113) och WALTER (1951, s. 472). 

Beaktansvärt är ZETTERSTEDTS (1863, s. 21) uttalande: 

>> ... Tager man endast hänsyn till en trakt med ringa utsträckning och följaktligen 

nästan samma klimat, så finner man att vissa arter inom detta inskränkta gebit t yckas 
bundna vid ett visst underlag; men då man utsträcker sina undersökningar öfver 

en större rymd, ser man ej sällan att samma växt lefver under ett annat klimat på en 
jordmån, som man p å grund af föregående undersökningar ansett för densamma otjenlig 

och opassande . . . t 

Uttalandet ovan göres i samband med en diskussion av frågan huruvida 
markens kemiska eller fysikaliska beskaffenhet är den utslaggivande. Dis
kussionen (Le., s. 15-23), till största delen en återblick på tidigare botanisters 
uppfattning, är trots sin korthet lärorik och givande. 

De olikheter, som ur det ovan anförda torde hava framgått mellan EK
LUNDs framställning och gruppering samt de här delgivna förhållandena i 
den östnyländska skärgården, synas dock vara alltför stora. Man frågar sig, 
om Eklund icke stirrat sig blind på kalkfaktorns inverkan. För detta talar 
ock den ovan anförda starka heterogeniteten mellan de arter, som av honom 
förts till samma grupper. Uppenbart är, att dessa grupper komponerats av 
Eklund på grundvalen av ett vidlyftigt material. En arts uppträdande på 
en lokal är ju dock icke enbart betingad av en enda faktor, såsom s. 131 
redan tydligt påpekats. Eklund (1948, s. 338) medger själv detta, då han 
säger: >>Kalkfaktorkomplexet är ingalunda det enda saliggörande, när det 
gäller att söka utgrunda de orsaker, som verksamt bidragit till gestaltningen 
av sydvästra Finlands växtvärld>>. Kalkfal.'i:om spelar utan tvivel mången 
gång en mycket betydande roll i växtformationernas uppkomst och fördel
ning; ett flertal arter trives helt visst bättre på ett kalkrikt underlag. Den 
>>nyckelpositioll>l Eklund (t.ex. 1948, s. 338) tillskriver kalkfaktorkomplexet 
synes dock för flertalet fall helt överdriven. Då han (Le., s. 332) som svar på 
frågan »Vilken är den mest påfallande olikheten mellan växtvärlden i ett 

1 Citerat enl. HÅRD AV 8EGERSTAD {1924, s. 67). 
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kalkrikt och ett kalkfattigt område?,> anför: ,>Kalkrikedom betingar ökad art
rikedom,> har han alldeles rätt. Om en växt i ett område uppträder på ett kalk
rikt underlag, behöver detta dock icke vara liktydigt med att arten i fråga är en 
kalkväxt . 

För riktigheten i det ovan sagda talar också den stora differensen i upp
fattning om samma växters beroende av kalken, som kommer till synes mel
lan PESOLA och EKLmm i de tvenne ovan anförda uppsatserna, som utgöra 
grunden för diskussionen i detta sammanhang. Materialet härstammar ju 
dock från samma sydvästfinska område. 

Bland det otal forskare, som upptagit problemet om växters beroende av 
kalk till behandling, må här ännu anföras bLa. W. BRENNER (1921 a, 1930, 
1931), AALTONEN (1925, s. 17; 1940, s. 405--4.06, 471), KOTILAINEN (1927, 
1944 b), PESOLA (1928) och J ALAS (1950, s. 233-245) . Speciellt densist
nämnde har på ett övertygande sätt påvisat den överskattning man givit 
många arters beroende av kalk. Jag hänvisar till sammandragen Le., s. 233 
och 244. 

Denna överskattning av kalkfaktorn, såsom bL a. J ALAS ovan påpekar, 
kommer pregnant till synes i EKLUKDS försök att lösa det s.k. Gullkrona
problemet (1946 b). Problemet omnämnes redan i arbetet av 1931, s. 50-55, 
ehuru huvudvikten i detta sammanhang lägges på det sterila mellanområdet 
(Brunskärs- och Aspö-arkipelagen) i Korpo; se även 1931-1932 a, s. 32. 

Gullkrona-problemet preciserar EKLtr.m (1946 b, s. 197) på följande sätt: 

t ... Während in den nordwestlichen Teilen von Korpo und besonders in Hautskär 

die in Finnland ± ausgeprägt slidwestlichen oder, wie man oft sagt, die ± tåländischent 

Florenelemente ± r eichlich vertreten sind, werden sie in den Arcbipeln von Brunskär 

und Aspö in Stid-Korpo entweder ganz vermisst oder treten sie daselbst mit auffallend 

niedriger Frequenz auf. Aber weiter ostwärts, im Gullkrona-Gebiete, tauchen mehrere 

von ihnen wieder auf oder kommen daselbst mit deutlich gesteigerter Frequenz vor.t 

Bland de mer eller mindre åländska floraelementen, som i Gullkrona
området åter ,>dyka upp•>, ägnas särskild uppmärksamhet sådana arter som 
Fraxinus ~xcelsior, Lonicera xylosteu,m, Pyrus mal1lS, Acer ptatanaides och 
Viburnum opulus (s . 197), Polygonatum multiflorum, H umulus lupultts (som 
indigen), Silene nutans, Actaea spicata, Inula salicina samt vidare A gropyran 
caninum och Scirpu.s paucifloru,s (s . 199). Samtliga dessa arter framhållas av 
Eklund (Le., s. 200) som ,>jedenfalls ± kalkhold ... )> . Dessa arter äro ju också 
för handen i den östnyländska skärgården. 

Vari finner då EKLUND en förklaring till dessa arters ,>Uppdykande,> ånyo 
i Gullkrona-området? 

Han har tidigare uppställt dessa arters uppträdande i samband med 
kalle Tillgång på kalk har han emellertid svårt att uppvisa för Gullkrona
området. Sålunda säger han Le., s. 200: 

10 
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tDie Urkalkvorkommnisse sind im Gullkrona-Gebiete selten und dazu im allgemeinen 

sehr klein, wenn man sie mit denjenigen der artenreichen Bezirke in Houtskär, NW 

Korpo, Brändö und Kökar vergleicht . .. Aber im zentralen Teile des Gullkrona-Gebietes 

werden Urkalkvorkorumnisse völlig vermisst ... Zwar ist es denkbar dass hin und wieder 

Urkalk unter der losen Bodendeeke verstecht auftreten könnte. Aber dieses ist kaum 

wahrscheinlich. Es ist gar nicht glaublich dass die rekhere Flora des Gullkrona-Gebietes 

auf etwaige hypothetische Urkalkvorkommnisse zuriickfiihrbar ist. W egen der allgemeinen 

topographischen Verhältnisse muss man auch etwaige Anhäufungen von Litorina-Mergel 
fiir kaum aktuell halten ... t 

Något annat belägg för förekomst av kalk finner han inte än det, som 
framgår av följande uttalande, som följer direkt på ovan anförda citat: 

tAuf Korpo Jurmo gibt es ein oberflächliches Mergelgebiet. Aber dieses diirfte eine 
Ausnahmeerscheinung sein. Indessen habe ich im Gullkroua-Gebiete auf einigen Plätzen: 

a) ... , b) ... , c) ... sowie d) .. . Kalkwirkungen n achweisen können, die derselben Art 

wie diejenigen weiter westwärts sind und die auf kambrosilurischen Kalkbeirnischungen 

der Moräne berullen diirften. Es treten hier solche symptomatische Moose wie Fissidens 
adiantoides, Tortella fragilis, Barbula convoltlta, Didymodon rubellus auf. Bei Sorgen gibt 

es As-Quellen, deren kalkhaltiges Wasser deutliche Wirkungen auf die Pflanzendecke 

ausiiben, und das Jurmo-Siimpflein ist stellenweise ein Griinmoor, wo zahlreiche kalk

bolde Maosarten gedeihen .. . t 

Man har det intrycket, att Eklund icke kan frigöra sig från tanken, att 
den rikare florakaraktären i Gullkrona-området återspeglar en inverkan av 
kambrosilurisk kalk. Han säger l.c., s. 201: 

tMehrere Zeichen deuten sornit darauf hin, dass kambrosilurische Kalkbeirnischungen 

!lll mehreren Punkten im Gullkrona-Gebiete in der Moräne vorhanden sind. Sie erklären 

auch in befriedigender Weise die symptomatischen Ziige der Flora des betreffenden 

Gebietes.t 

Lösningen till »Gullkrona-problemeb> synes icke kunna nås med en mer 
eller mindre förutfattad uppfattning om att det måste sammanbindas med 
tillgång på kalk. Hypotetiska kambrosiluriska avlagringar på många meters 
djup i fjärdarna (EKLUND säger l.c. 203: »Aber die Zeugnisse der Pflanzen
welt lassen vermuten, dass irgendwo in den Fjärden des Gullkrona-Gebietes 
Phragmente kambrosilurischer Schichten vorhanden sein können. >>) kunna 
icke betraktas som argument och icke heller de små positiva tillgångarna på 
kalk, varom ovan varit tal. Problemets lösning måste sökas på annat håll . 
Eklund beaktar alls icke övriga möjligen inverkande faktorer sådana som 
klimatet, kulturen, invandringsfal.'torerna, tillfälligheten etc., som han dock 
tidigare (t.ex. 1931, s. 52-54) tagit i betraktande. 

Med beaktande av Gullkrona-områdets geografiska läge komma invand
ringsfaktorerna osökt att stå i förgrunden. Bland dessa invandringshistoriska 
faktorer åter främst expositionen för beväs:ning och avståndet. Måhända 
är det så, att den av Eklund så innerligt hatade >>Entfernung>>-faktorn i 
Gullkrona-området skall visa sig i vacker gestalt! Om också dessa exposi-
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tians- och avståndsfaktorer först längre fram i detta arbete utförligare skola 
diskuteras, må följande dock redan i detta sammanhang framhållas. 

Det är svårt att förstå, varför EKLUXD i detta fall icke beaktat den goda 
expositionen för besåning. I sitt arbete av 1931 använder han denna faktor 
s. 88 bl.a. i ett försök till en bevisföring mot PALMGRENs åsikt om att huvud
delen av de åländska arterna vore kommen från Sverige. Gullkrona-området 
är synnerligen väl exponerat för beväxning från olika håll. Området ligger 
därtill rätt nära trenne betydande spridningscentra: i NE övergår det i det 
rika Hitis-Dragsfjärd-området, i söder och sydost är avståndet till de frodiga 
ostbaltiska områdena rätt kort, och i väster ligger Kökar-arkipelagen, vars 
flora också är anmärkningsvärt rik. En spridning från samtliga dessa sprid
ningscentra till Gullkrona-området synes möjlig och sannolik. Speciellt gäl
ler detta områdena i NE och SE-S. Det korta avståndet speciellt till Ost
baltikum har helt visst lämnat djupa spår i florans konstitution över huvud. 
Eklund har själv beaktat de goda möjligheter diasporerna hava att spridas 
från Ostbaltikum till denna sydvästfinländska skärgård. En gynnsamt 
inverkande faktor är helt visst också det i hög grad maritima klimat, som 
här gör sig gällande. 

Lika litet som kalken betingat uppkomsten av de frodiga lövängarna i dm 
östnyländska skärgårdens yttre delar, synes den hava betingat vegetationens på
fallande frodighet och artrikedom i Gullkrona-området. Orsakerna till denna 
frodighet och artrikedom måste utan tvivel sökas på annat håll. Något 
särskilt exceptionellt >>Gnllkrona-problem•> torde knappast föreligga, om 
blott de inverkande omständigheterna allsidigt beaktas och icke endast 
kalken. 

Den trivialare prägel, som vegetationen uppvisar i den mellersta delen 
av Korpa skärgård, synes finna en naturlig förklaring vid beaktande av in
vandringshistoriska, klimatologiska o.a. faktorer, som ovan beaktats. Brun
skärs- och Aspö-arkipelagen är i själva verket icke så väl exponerad för in
vandring t.ex. från Ostbaltikum, som EKLUN'D (1931, s. 51) låter påskina. 
Fastmer synes denna övärld tack vare sitt läge ligga innanför >>diaspormot
tagningscentrum>> i Korpo yttre skärgård (delvis = Gullkrona-området). 
Som en direkt konsekvens av detta följer att blott relativt små mängder 
diasporer söderifrån kunna väntas nå detta område; de flesta diasporerna 
från detta håll stanna helt visst på de öar och öland, vanned de diaspor
förande havsströmmarna först komma i kontakt. Att betydande mängder 
diasporer där icke hava möjlighet för en vidare utveckling utan gå förlorade 
är uppenbart. Härtill synes det mindre utpräglat maritima klimatet i nu 
ifrågavarande inre skärgård vara en faktor att räkna med. 

Beträffande kalkfrågan synes HÅRD AV SEGERSTAD (1924, s. 68) hava 
nått mycket nära sanningen med sitt utlåtande: 
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&Kalkfrågan får sålunda inte ensidigt tillspetsas: man måste i olika fall taga hänsyn 

till kemiska och fysikaliska, direkta och indirekta, positiva och negativa verkningar av 
jordens kalkhalb 

Se även WALTER (1927, s . 168- 179; 1951, s. 470-478). 
Mycket övertygande är också ]ALAS' (1950, s. 224-245, speciellt s. 233 

och 239) diskussion över hithörande problem. Han kommer bl.a. till följande 
resultat (Le., s. 233): 

&Die artenreiche Halbhain- und Hainvegetation erreicht zwar ihre iippigste Ent
faltung und grösste Häufigkeit auf nährstoffreichem Boden, man kann ihr aber auch 

auf recht diirftiger Unterlage begegnen, sofern physikalische Bodenbeschaffenheit, Mikro
klirna u.dgl.m. es durch ihre giinstige Ansgestaltung zulassen. Anderseits vermag ein 
nährstoffreicher Boden allein keineswegs das Aufkommen einer reichen Vegetation hervor

zurufen, wenn irgendeiner oder irgendwelche von den anderen Paktoren an der betreff
enden Stelle in unvorteilhaften Beträgen vertreten sind. t (Tryckt med kapitäler.) 

Den på : Korsholm uppträdande vackra örtängen av åländsk typ och 
enrissamhället, i hög grad likartat enrissamhällen på det ostbaltiska alvaret, 
lämna ett gott stöd för sanningshalten i ovan anförda uttalande av ]ALAS. 

Beträffande underlagets mikroklimat se nedan s. 162-163. 

C. Klimatet.1 

Det är rätt märkligt, att man i vår inhemska botaniska litteratur får söka 
sig fram ända till år 1914, förrän det maritima klimatets inverkan på vegeta
tionen i våra skärgårdsområden blir föremål för en närmare diskussion. Detta 
synes desto märkligare, som denna inverkan synes hava varit beaktad betyd
ligt tidigare av våra växtgeografer. Man hade dock dittills nöjt sig med en
bart ett kort konstaterande av det mildare klimatets gynnsamma inverkan 
i våra kusttrakter; det fängslande problemet hade icke lockat till en närmare 
diskussion. På några få, nedan behandlade undantag när har man också 
under senare tid nöjt sig med blotta omnämnandet av det gynnsamma milda 
klimatet som ett positivt drag vid bedömandet av växttäckets utformning. 

Det ovan berörda kan måhända finna en förklaring däri, att man icke i 
nödig grad haft tillgång till meteorologiska data. Från den vidsträckta skär
gården i Finland stå sådana data blott i begränsad omfattning till buds. 
Måhända har man undvikit en diskussion även på den grund, att klimatet 
som växtgeografisk faktor tyckts omfatta alltför många för botanisten främ-

1 Begreppet lokalklimat uppfattas i den följande framställningen vidare än t .e:x. 
hos TANSLEY (19lt6, s. 156, 168) och ]ALAS (1950, s. 200) . Med lokalklimat betecknar jag 
klimatet i ett mindre begränsat område, t.e:x. på en ö, en udde osv. Jag håller således 
begreppet lokalklimat isär fr ån begreppet mikroklimat, vilket i stort sett använts för 
arealer av betydligt mindre format, t.e:x. en bergvägg, en sandyta etc. (Se nedan s. 162.) 
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mande delfaktorer av fysikalisk, kemisk och meteorologisk art (se bl.a. FRöDIN 
1912, s. 2). 

Beaktas bör även, att det egentliga skärgårdsklimatet först under senare 
tid blivit föremål för en utförligare fackmanna-analys i arbeten av MEIN'ANDER 
(1943) och Osc. V. JoHAl><SSON (1948, jfr även 1946b). Ett tidigare arbete av 
A . W . J OHANSSON' från 1917 över Ålands klimat lämnar icke sådant klimato
logiskt material, som kunnat vara botanisterna till större nytta. De av KERÄ
NEN' 1923 och 1925 samt W. KORHON'EN' 1925 lämnade meteorologiska upp
gifterna gälla hela landet, varför en fördjupning i kusttrakternas speciella 
klimatförhållanden helt naturligt icke varit möjlig i dessa för övrigt värde
fulla arbeten. Jfr även KER~'<'EN'-KORHON'EN' (1951) ävensom KURKI (1913). 

Till det sagda kan ännu följande tilläggas: 

I ett område, där ett flertal gynnsamma betingelser för uppkomsten av ett 
rikt växttäcke är för handen, kunna de olika betingelsernas direkta inverkan 
och roll inte så lätt preciseras som i ett område, där flere sådana gynnsamma 
betingelser äro eliminerade. Denna svårighet gäller bl.a. Åland. PALMGREN, 
som hittills icke närmare diskuterat klimatets roll i uppkomsten av den 
frodiga åländska vegetationen, har dock i flertalet av sina skrifter framhållit 
det milda klimatets gynnsamma medverkan i denna utformning: se exempel
vis Palmgren 1915 (s. 110-115) och 1925 a (s . 7). - I detta sammanhang 
är en skrift av NORDMAN (1943) värd beaktande. Skriften är visserligen till 
sin natur rent entomologisk, men den lämnar också åt botanisterna värde
fulla synpunkter över den stora roll det maritima klimatet spelar. 

Redan DE CAN'DOLLE (1855, s. 35, 38), vars arbete dock väsentligen var 
ställt på faststillandet av »Värmesummon>, beaktar, om också blott i förbi
gående, de meteorologiska temperaturextremerna som möjliga orsaker till 
utbredningsgränserna. ZETTERSTEDT (1863, s. 4-5) framhåller dessa extremers 
betydelse samt därtill betydelsen av temperaturfördelningen över årets olika 
månader. Jag hänvisar vidare till SCHIMPER (1898) och SCHIMPER-GRAEB
NER (1935). 

De få arbeten i vår botaniska litteratur, som diskuterat det maritima kli
matet i skärgårdarna, bygga på tillgängliga uppgifter om ovannämnda tem
pera turextremer. 

HÄYREN (1914, s. 11) påvisar sålunda inte endast den maritima karak
tären i staden Hangös klimat. Han påvisar därtill, att Russarö (1>Hangö 
Leuchtturm1>), belägen 6 km från staden, har ett mer utpräglat maritimt 
klimat än staden. Häyren (Le., s. 11) konstaterar vidare: 

tEs scheint berechtigt, hieraus zu folgem, dass iiberhaupt an der finländischen Schären
kiiste die klimatischen Extreme auf den äussersten Felsen und Schären schon merkbar 
geringer sind als am nächsten Festlandufer. t 
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Efter en jämförande granskning av rredelsommarmaxima i olika delar 
av kustområdet och det inre av vårt land finner Häyren (Le., s. 12) anled
ning till följande uttalande: 

»Die Tabelle lehrt, dass das niedrige Sommermaximum des Hangö Leucbtturms im 
iibrigen Finnland nur am Meeressaume und im Binnenlande erst in Lappland zu finden 

ist.» 

En motsvarande jämförelse beträffande temperaturminima lämnar föl
jande resultat (Häyren Le., s. 12): 

>>Andrerseits lehrt ein Blick auf die Kurven der Temperaturminima, dass der W in ter 

am Meeressaume weit milder als im Binnenlande ist. Auch ist hervorzuheben, dass die 
ersten Herbstfröste am Meere später eintreffen, und weniger kräftig als zu derselben Zeit 
im Binnenlande wirken, d.h., die Vegetationszeit dauert am Meere länger. t 

Häyren beaktar härtill ännu den direkta solstrålningen, molntäcket, luf
tens relativa fuktighet, havsdimmorna, nederbörden, vindförhållandena och 
sjöluften bland de klimatiska faktorerna. 

J ag observerar ännu ett uttalande hos Häyren 1914. I slutkapitlet >>Mee
resklima und Verbreitung>> (s. 165-175) säger han bLa. följande: 

»Es scheint also berechtigt anzunehrnen, dass das Auftreten zahlreicber Arten an der 
Meereskiiste Skandinaviens im Siiden, resp. im Norden vom Hauptgebiete ihrer Ver

breitung, auf das begiinstigende Meeresklima zuriickzufiihren ist ... t 

Ovan framhävdes i form av citat Häyrens förmodan, att de klimatiska 
extremerna äro betydligt mindre på de yttersta skären än i närmaste fast
landsområde, att klimatet är betydligt mildare i havsbandet och att vege
tationstiden där är längre. 

Ett vackert stöd finna HÄYRENS ovan nämnda slutsatser i de resultat, 
till vilka W . BRENNER (1921 b, s. 19-27) kommit i Barösunds skärgård. 
Brenner har utfört temperaturmätningar på 4 orter, som representera fast
landszonen (1), den inre (2) och den yttre skärgården (1) i Barösund. Påfal
lande klart framstår i Brenners framställning den tydligt maritima prägel 
klimatet på Andö (den yttersta observationsorten) uppvisar i jämförelse 
med de övriga tre stationerna. Intressant är även Brenners påvisande av 
fullt bestämbara klimatdifferenser mellan de olika stationerna, ehuru det 
inbördes avståndet stationerna emellan är ringa (3-5 km). Mellan de tvenne 
inomskärs belägna observationsorterna Bastö och Barö äro olikheterna i 
lokalklimatet icke i alla avseenden regelbundna. Detta beror helt visst, så
som Brenner (Le., s. 26) uttryckligen framhåller, på andra lokalklimatiska 
omständigheter än temperaturförhållandena. Barö ligger vid det sällan 
under vintern tillfrusna Barösund, vars strömförhållanden helt visst verka 
utjämnande på klimatet. 

Brenner har vidare (s. 20) för tvenne år, 1913 och 1914, fastställt >>läng
den av den tidsperiod, under vilken temperaturen oavbrutet stått ovan 
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nollpunkten». Resultatet visar överraskande klart den variation i vegeta
tionstidens längd, som redan HÄYRE~ (se ovan) förmodat vara för handen. 
Brenner påvisar för Andö 151 (1913) resp. 147 (1914) dygn med en medel
dygnstemperatur över nollpun1..'1:en; motsvarande tal för Svartbäck på fast
landet i Ingå äro 130 (1913) resp. 78 (1914). Om också talvärden av ovan 
nämnt slag ej fullt täcka begreppet vegetationstid, synas de dock utgöra 
värden, som angiva de verkliga olikheterna med en tillräcklig noggrann
het. 

Brenner ger de av honom konstaterade olikheterna värde av betydande, 
på växttäckets utformning i Barösunds skärgårds olika delar inverkande 
faktorer. 

KROHN (1931, s. 4-6) anför talvärden, som belysa klimatet i sydvästra 
Karelens skärgårdsområden; tyvärr har han dock icke diskuterat dessa i 
många avseenden belysande värden. 

Intressanta i detta sammanhang äro även de uppgifter P ANKAKOSKI 
(1935, s. 161-164) lämnar över klimatförhållandena vid Ladoga. Också i 
denna insjö kan man tala om en inre och en yttre skärgård, mellan vilka råda 
lika tydliga klimatologiska olikheter som vid Finska och Bottniska vikarna. 
Uppgiften om att medeltemperaturen för juni månad på Hanhipaate (ett 
litet skär utanför Valamo) kan vara 7° lägre än i Sordavala talar sitt tydliga 
språk. Också uppgiften om att medeltemperaturen för juni månad 1933 på 
Tuohtii var 1,2° lägre än i Sordavala är belysande; Tuohtii ligger på 8 km 
avstånd från staden! 

Också ULVINEN (1937) granskar sin skärgårds klimatförhållanden mot 
bakgrunden av klimatet på angränsande fastland. J ag hänvisar till diskus
sionen s. 9-11 och 83-86 i Ulvinens arbete av 1937. 

Ehuru VALOVIRTA (1937, s. 25-28) inte anknyter sina anförda tempera
turvärden till vegetationens utformning i Kvarkens centrala delar, synas 
de av honom nämnda värdena i detta sammanhang vara värda ett beaktande. 
Valovirta bygger i sin framställning på uppgifter hos KERÄNEN' (1925), W. 
KORHON'EN (1925) och ]OHANSSON (1936). 

V ALOVIRTA framhåller de små temperaturvariationerna i Rönnskärs
arkipelagen. Kontinentalltetsindexen (beräknade enl. joHANsSoN 1936) för 
Vasa, Valsörarna och orrskär (26, 23 och 21 %) visa tydligt den maritima 
prägeln i de centrala delarna av Kvarken. Valovirta anför därtill Norrskärs
klimatet som en tredjedel maritimare än klimatet 100-130 km längre österut 
i det sydösterbottniska kustlandet (Vasa). På Norrskär är värmeperiodens 
längd 8 dagar längre än i Vasa; med värmeperiod förstår Valovirta den oav
brutna tid under vilken dygnsmedeltemperaturen är 0° eller högre; jfr BREN'
NER, ovan s. 150. Skärgårdsområdets maritima prägel framstår tydligt även 
i VALOVIRTAS anförda uppgifter om antalet dagar i Vasa resp. Norrskär med 
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en medeltemperatur över 10°; för värdet 95 dagar för Vasa svarar värdet 
81 dagar för Norrskär. 

I de ovan berörda skrifterna representerar antalet dagar, vilkas medel
t emperatur överstigit en bestämd gräns (0°), den beaktade klimatfaktorn. 
LUNELUND (1942 a, 1942 b och 1943) arbetar däremot med de effektiva tem
peratursummorna enligt begränsning hos KERÄNEN (1942). 

På grundvalen av meteorologiska värden från tidsperioden 1891-1920 har LUNELUND 

(194.2 b, s. 5, tab. 2) beräknat de effektiva temperatursummorna för 102 stationer i vårt 
land med beaktande av överskotten > 5°, > 7,5° och > 10° C. Dessa su=or äro an
givna med isolinjer på Abb. 2 (> 5° C, s. 7), Abb. 3 (> 7,5° C, s. 9) och Abb. 4. (> 10° C, 

s. 11). I solinjerna för de effektiva temperatursummorna > 5° C och > 10° C äro av
bildade även i arbetet av 194.3 (s. 5, Fig. 2 och s. 6, Fig. 3) . Vid en granskning av dessa 
isolinjers förlopp framstå flere detaljer, som äro av intresse för varje växtgeograf. KERÄ

NEN (194.2, s. 14.2) anför som högsta värde för isolinjen > 5° C talet 1200; LUNELUNDs 
motsvarande högsta värde är 1150. Isolinjen 1150 börjar i trakten av Hogland, sträcker 
sig därifrån västerut till trakten strax söder om Helsingfors, Porkkala, Hangö fyrtorn 
till t rakten av Utö, böjer sig därefter norrut till trakten av Nystad och därifrån österut 

till Willmanstrand och Viborg och vidare mot SE över Karelska näset (se LUNELUND 
1942 b, s . 6-7, Abb. 2; 1943, s. 5, Fig. 2). Intressant är, att isolinjen 1150 icke n år den 
åländska skärgården, där isolinjen 1050 löper. Isolinjen 750 (för effektiva värmesummor 

> 7,5°) uppvisar ett rätt likartat förlopp som isolinjen 1'150; ej heller den n år den åländska 
skärgården, där linjerna för 700 och 650 löpa (L=Lm.-n 194.2 b, s. 9, Abb. 3) . Ett lik
artat förlopp uppvisar även isolinjen 4.50 (för effektiva värmesummor > 10° C; LUNE
LUND 194.2 b, s . 9, Ab b. 4.; 1943, s . 6). Beal..-tas bör dock, att sistnämnda isolinje i trakten 
av Lovisa-Borgå söker sig mera till fastlandskusten än isolinjen 1150 och fortsätter som 

sådan även längre västerut. 
Ur tab. 2 hos LUNELUND 194.2 b, s. 5, finner man följande effektiva temperatursum

mor för nedannämnda orter : 

> 5° c 
Porkkala . .... . . . . . . . . .. . .. . .. ...... 114.9 

Söderskär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 7 5 
Hogland . ................. . ........ 1206 

Kotka .... . . . ...... . ................ 1183 

> 7,5° c 
753 

694. 

804. 

785 

> 10° c 
4.35 

384. 

4.76 

4.71 

I sa=anställningen ovan framstå Hogland och Kotka i mycket fördelaktig dager. 
Det östnyländska skärgårdsområdet torde närmast kunna jämnställas med dessa orter. 
Det synes uppenbart att dessa höga effektiva temperatt,rsummor representera en stor positiv 
tillgdng för växtvärlden i de nämnda trakterna. De höga effeldiva temperatursu=orna 
äro ju här kombinerade med en lång vegetationstid. 

Ur L UNELUNDS tabeller framgår, såsom ovan redan beaktats, att den åländska arki
pelagen, märkligt nog, uppvisar betydligt lägre effek-tiva temperatursummor än t .ex. 
östra Nyland. Denna negativa klimatkomponent uppväges dock av en mildare vinter och 
betydligt större instrålande värmemängder. D å därtill de edafiska förhållandena på 

Åland äro mycket fördelaktigare än i östra Nyland, ko=er faktorn teffektiva tempera
tursu=on icke att framstå lika betydelsefull p å Åland som i östra Nyland. 

Också LUNELUNDs (1942 b, s. 23-30; 194.3, s. 13-17) framställning av den termiska 
klimatjaktom K, som han beräknat på grundvalen av skördarna, temperaturen, strå!-
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ningen och nederbörden, erbjuder mycket av intresse. Sydvästra Finland framstår som 
det mest gynnsa=a området med de relativa talen 22-19; för Hagland angives det 
r elativa talet 20. Strömfors-Pyttis skärgård ko=er att ligga mellan isolinjerna 20 och 
18, synbarligen omkring 19. Den höga termiska klimatjaktom är sålunda även den en posi
tiv tillgång för växtvärlden i dess utformning i den östnyländska skärgården. 

Ovan s. 152 fästes uppmärksamheten vid den omständigheten, att isolinjen för maximi
värdet 450 för effektiv temperatursumma i trakten av Lovisa-Borgå söker sig till fast
landszonen, medan hela den ostligaste delen av den nyländska skärgården ligger innan
för n ämnda isolinje. Finner man i detta måhända en förklaringsgrund till den omstän
digheten, att linden (Tilia cordata) i Pernå och Strömfors är skogbildande. TERTTIS (1949, 
s. 151-152) uttalande om linden stöder ett sådant antagande. Synbarligen har man 
också beträffande de övriga lövträden och andra arter att räkna med faktorn effektiva 
temperatursu=or som en i hög grad betydelsefull faktor i Strömfors-Pyttis skärgård. 

Sambandet mellan växtgränser och klimatet har redan länge varit före
mål för botanisternas intresse. Beträffande DE CA~WOLLE se ovan s . 149. 
Jag hänvisar för övrigt till sammanfattningen hos LUN'ELUN'D. Dennes fast
ställande av de effektiva temperatursummorna vid nordgränsen för olika 
trädslag (1942 b, s. 11-20, Tab. 3; 1943, s. 11, Tab. 3) kompletterar i betydande 
grad de tidigare vunna resultaten beträffande trädgränsernas beroende av 
klimatförhållanden. Till Lunelund ansluter sig HusTICHs (1945 b) diskussion 
av lönnens nordgräns i Fjärr-Karelen. Ett intimare samarbete mellan me
teorologerna och botanisterna, vilket LUNELU::-<D (1943, s. 18) efterlyser, skall 
helt visst även framdeles lämna värdefulla rön beträffande frågan om sam
bandet mellan klimat och växtvärld. 

SERNANDER (1939 a) har i en diskussion över Gotlands granlösa regioner 
utgått från en indikator, som han l.c., s. 644, kallat )>antalet frostdagar eller 
rättare frostdagar per ån> i anslutning till ENQUIST (bl.a. 1933). Enquist 
(l.c., s. 150) hade funnit, att granen för sin trivsel i maritima förhållanden 
fordrar 120 frostdagar. SERNA...>mER (1939 a, s . 649) påvisar nu ett )>påfal
lande underskott)> enligt medeltalssiffrorna för ett antal stationer inom de 
granskogslösa regionerna. Sernarrder förser sitt ovan berörda konstaterande 
med följande kommentarer (l.c., s. 650): )>Bestämt vill jag framhålla faran 
av att dogmatiskt ge koincidensen mellan granskogsgränserna och ett visst 
antal frostdagar en för hög värdesättning genom att utdraga för detaljerade 
konsekvenser vid bedömandet av Gotlands växtgeografi)>. Utan tvivel bör 
vid en behandling av vegetationsförhållandena i skärgården denna omstän
dighet beaktas. Sernarrder återkommer till samma fråga i ett senare arbete 
samma år (1939 b); cfr BACKLU)<D 19'to2. 

EKLUND (1937, s. 323) har fäst uppmärksamheten vid den stora roll en 
)>klimatfakton>, som han kallat »die frostfreie Vegetationspenode im Herbsb, 
äger för de termofila skärgårdsväA'"terna ()>Schärenpflanzen») . Eklund finner 
därtilll.c., s. 324-325, att potatisen härvid utgör en god biologisk indikator, 
som på ett enkelt och som det synes rätt exakt sätt angiver verkningsarealen 
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T ab. I V: Penologiska observationer på några orter i södra Finland (enligt K U J ALA 

1924, t abell 1, s. 18-39) . 

l Betula alba l A lnus incana Alnus glutinosa 

l a l b l c l a l b l c a l 

d l e l d l e l d l f d l e l d l e Id If d l e l d l 

Vehkalahti ... - - 2 20,0 1 58,0 -l - - - -- 1 40,0 1 

Kotka ···· ····· 1 24,0 2 22,0 1 52,0 2 26,0 - - -- 1 45,0 -
Pyttis ....... .. 5 25,0 6 26,6 2 37,0 5 16,4 - - -- 4 24,2 -
Lovisa .... ..... 6 17,3 5 12,6 - - 6 15,0 1 39,0 -- 5 24,0 1 

Valkeala .... .. 2 5,0 2 3,0 2 11,0 1 2 15,0 - - -, - - - -
Ekenäs ......... 6 15,0 7 13,4 2 38,5 4 13,2 - - -- 10 17,5 1 

Mariehamn ... 8 27,1 8 31,6 2 51,5 1! 1o,o - - -~ - 6 17,6 -
Förkortningar i tabellen ovan: 

a = blomningen börjar (de första bionnorna slå ut) 
b = lövsprickningen vidtager (de första normala bladytorna framträda) 

c = lövfällningen börjar (över hälften av bladen har gulnat eller bytt färg) 
d = antal observationer 
e = dagar efter 30 april 

f = dagar efter 31 augusti 

b l c 

e l d l f 

24,0 1 \ -1,0 
- - -
- - -

44,0 - -
- - -

22,0 - -
- - -

hos en mikroklimatisk faktor m om ett till synes, vad klimatet beträffar, 
helt konformt område. 

TERTTis (1949, s. 151-152) påpekande av att Tilia cordata endast i lan
dets södra delar når fruktmognad harmonierar väl med Eklunds ovan berörda 
tankegång. 

I vårt land har alltsedan 1750, då J OH. LECHE på uppmaning av LINNE 
insamlade uppgifter från Åbo (0. HJELT 1889; LTh-:KOLA 1931; A. MoBERG 
1857, s. 97; ]OHANSSON 1946, s. 70), insamlats ett rikligt växtfenalogiskt 
material, som erbjudit goda möjligheter till studier. Betydande delar av 
detta fenalogiska material har också redan bearbetats. Här må beaktas den 
skrift om längden av lövträdens växtperioder och trädens blomningstider, 
som KUJALA (1924 b) publicerat. Kujala bygger sin framställning på det 
material A. MOBERG (1857 och 1894) publicerat från tidsperioden 1750-
1845. Även KrHLMANs sammanställning av 1900 samt BROTHERus under 
tidsperioden 1903-1915 publicerade sammanställningar i serien >>Bidrag 
till Kännedomen af Finlands natur och folk» över de fenalogiska iakttagel
.serna beaktas av KUJALA, liksom även de rön, HULT (1881) gjort över löv
sprickningen och lövfällningen i Uppsala-tral.'i:en och i Lappland. Då löv
sprickningen och lövfällningen uppenbarligen äro beroende av temperatur
kurvornas förlopp under lövsprickningen om våren och lövfällningen om 
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T ab . I V : Phänologische Beobachtungen in einigen Ortschaften in Siidfinnland (Nach 

K UJALA 1 g24, Tab. 1, S. 18-3g) . 

<::! 

"' ·~ ;; 
Populus tremula .c 

""'" A cer platanoides T ilia eardata .. ;; c 
" V) ;; 
<::! 

a l b l c a l b l c a l b l e a 
l 

d[ e id f e jd f d, e f d l e /d l f d e /d l e jd lf d , e 

1 -7,012 7,0 l 4g,o - - - - - - - - - - -- 2 18,0 

2 15,5 1 3,0 1 46,0 1 26,0 1 31,0 1 46,0 1 28,0 1 33,0 -- 1 1 7,0 

2 9,5- - - - 4 24,5 - - - - - - - - -- 5 10,4 

6 0,1 5 6,0 1 30,0 6 18,5 6 26,3 2 36,5 4 13,7 4 27,7 --6 7,0 

- -- - - - - - 2 8,0 - - - - - - - - 2 1,0 

7 2,0 1 34,0 g 26,2 7 38,2 1 55,0 l 43,0 - - - - g 15,5 
t, 

3,y 
3,2 8 6,8 1 50,0 9 13,2 7 19,1 1 3 2,0 - - 1 39,0 -- 5-1,4 

Verkurzungen in der Tabelle : 

a = das Billhen beginnt (die ersten B lumen entfalten) 
b = die Laubentfaltung beginnt 
c = d er Laubfall b eginnt 

d = die Anzahl der Beobachtungen 
e = Tage nach dem 30. April 

f = Tage nach dem 31. August 

"' "' ~ ~ l ~ . <::! 
;; ;; <::! "' 

§ ~ ~ ~ "' -... - " "' .... <::! 
~ ~ 

~""'" ,~ 
ii; ~ 

"' 
a a a a 

j d l e j d l e Id! e /d l e 

2118,0 1 36,0 - - - -
1 10,0 1 38,0 - - 1 8,0 
t, 5,5 6 32,S 5 13,6 1 4,0 

6 5,3 5 32,0 4 -3,5 5 1,8 

2 -11 ,O 2 11 ,0 2 1,0 2 11 ,0 

10 11 ,4 ·to 30,5 8 17,5 5 /10,7 
8 0,8 11 24 ,7 5 3,2 31-6,0 

hösten, använder sig Kujala av sådana temperaturkurvor vid uppdelandet 
av Finland i områden, där lövsprickningen och lövfällningen i stort sett äga 
rum vid samma tidpunkt. Kujala kommer till tretton områden, avbildade 
på en karta (s. 9) . På kartan ifråga äro även de fenalogiska observations
orterna införda. Strömfors-Pyttis skärgård faller utanför Kujalas observa
tionsnät; uppgifter äro emellertid för handen från de intill detta skärgårds
område belägna Kotka (specialområdet III) samt Pyttis fastlandsområde 
och Lovisa, de bägge sistnämnda i området IV. I t abell I (s. 18-39) med
delas uppgifter om antalet observationer på de olika observationsorterna 
och i de olika regionerna, samt därtill medelvärden för blomnings-, löv
spricknings- och lövfällningstider. Dessa medelvärden angivas med det antal 
dagar efter 30 april, som blomning och lövsprickning äger rum på de olika 
orterna samt antalet dagar efter den 31 augusti, då lövfällningen äger rum. 
I tabellen beaktas följande träd: Betula alba, Alnus incana, A. glutinosa, 
Populus tremula, A cer platanoides och Tilia cordata, varj ämt e för Sarbus 
aucuparia, Pyrus malus, Prtmus padus, Pinus silvestris och Picea excelsa 
medelvärden angivas för blomningstidens början. Ur KUJALAS långa 
tabell s. 20-24 har jag i ovanstående tabell samlat uppgifter från föl
jande orter: Vehkalahti, Kotka, Pyttis, Lovisa, Valkeala, Ekenäs och Marie
hamn. 
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Tabellen IV uppvisar betydande luckor, som förminska dess stora värde 
i övrigt. Den största luckan återspeglar observationernas ofullständighet. Ett 
relativt litet antal uppgifter belysa lövfällningen. Denna brist omöjliggör 
fastställarrdet av lövtidens längd. Orsaken till denna brist finner KAIKKO 

(1940, s. 1) i en psykologisk faktor; den vaknande naturen inverkar alltid 
kraftigare på iakttagelseförmågan och -intresset än naturens förberedelser 
för vintervilan; dessa förberedelser för vintervilan ske därtill betydligt lång
sammare än uppvaknandet om våren. 

I allmänhet grunda sig talvärdena i tabellen hos K uJ ALA på ett rätt 
obetydligt antal observationer, varför den utjämning av temperaturvaria
tionerna under olika år, som ett större antal observationer skulle föra med 
sig, uteblivit. Också vid denna omständighet fäster KA.IK.Ko (1940, s. 1- 2) 
uppmärksamhet. 

Den olikhet lönnen enl. tabellen uppvisar i Kotka och Lovisa synes vara 
alltför stor. Uppgiften från Kotka grundar sig på en enda observation, medan 
värdet från Lovisa utgör ett medeltal för 6 observationer beträffande blom
ningens början och lövsprickningen och 2 observationer för lövfällningen. 
Utan tvivel föreligga betydande olikheter mellan nära varandra belägna 
orter; graden av olikhet kan dock icke utläsas ur tabellen IV. Den bety
dande olikhet B etula alba uppvisar i Valkeala, Pyttis och Kotka kommer 
till synes i tabellen, om också de inbördes förhållandena med sannolikhet 
skulle framstå med andra värden, om observationernas antal varit större. 
Den sena lövsprickningen och lövfällningen i havets närhet framstår däremot 
tydligt ur t abellen. 

På grund av materialets ofullständighet har det inte varit möjligt för 
KUJALA att göra någon sammanställning av de enskilda trädens lövtids
längder på alla olika observationsorter. Däremot har han sammanställt en 
tabell (tabell II, s. 42), som utvisar lövtidslängden hos Betula alba, Alnus 
incana, A. glutinosa, Acer platanoides, Tilia eardata och Populus tremula. 
Ur Kujalas tabell II har i nedanstående tabell V införts sammandrag från 
regionerna I, II, III och IV. 

Tab. V. Sammandrag av lövtidslängden hos n ågra lövträd. 
{Enligt KUJALA 1924 b, t ab , II, s . 42). 

Tab . V . 

Region 
I 

II 
III 
IV 

Zusa=enfassung der Länge der Laubzeit einiger Laubbäume. 
{ ach K UJALA 1924 b, T ab. II, S. 42). 

1 2 3 4 5 6 
141,3 141,5 

151,6 144,4 

143,9 140,0 139,9 
H1,2 {145,1) 

134,0 

135, 1 
131,5 
125,5 

132,7 

139,7 
126,6 

121, 3 

130,8 
130,6 
12 5, 4 

1 B etula alba. 2 A lnus incana. 3 Alnus glutinosa. 4 Acer platanoides. 5 Tilia cm•data. 6 P o
pulus tremttla. 
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Ur tabellen V framgå de relativt små differenserna i lövtidens längd 
(se KUJALA s. 15). Dylika små differenser böra dock icke underskattas. Också 
i denna tabell framstår regionen II (Åboland) som den gynnsammaste vad 
lövtidens längd beträffar. Detta stämmer väl överens med LuNELUNDs kon
staterande (referat ovan s. 153), att den gynnsamrna klimatfaktorn K upp
visar de högsta relativa värdena i sydvästra Finland. Yttermera observeras, 
att KAIKKO (1940, s. 7, karta 4) har fastställt den längsta tiden för grönskan
de björk i det sydvästfinska området. 

Beaktansvärt i tabell V är även maximalvärdets för Tilia eardata läge i 
region III. Strömfors-Pyttis-området hör till denna region. Också till detta 
faktum förefinnes en parallell i den tidigare diskussionen (s.152-153): maxi
malvärdet 450 för den effektiva temperatursumman > 10° C gäller även i 
Strömfors-Pyttis-området. Det synes alldeles uppenbart att de nu berörda 
tvenne klimatkaraktärerna spelat in i lindens rikliga förekomst i den öst
nyländska skärgården. 

En vacker parallell till lindskogarna i Kungshamn i Strömfors är för han
den i Pernå skärgård (LEMBERG 1944 b) . 

Beträffande lindens frösättning, föryngring etc. i vårt land hänvisas till 
KIHLMAN (1898), BACKMAN (1918), HERTZ (TERTTI; 1925, 1949), PERTTULA 
(1930; 1932), ERKAMO (1945 b) och TOIVARI (1949 b) . 

Också i Uppland synes linden uppträda på ett liknande sätt som i Ström
fors-Pyttis skärgård. Jag hänvisar till den utförliga redogörelsen hos ALM
QUisT (1929, s. 345-348) ävensom till Du RIETZ (1915, 1925 c) och GRETA 
SERNANDER (1922). Beträffande svenska förekomster se även .ANnERSSO~
BIRGER (1912), HESSELMAl'< (1904) och LINDQUIST (1934). 

Beträffande övriga fenalogiska data för skärgårdsförhållanden hänvisas 
till HÄYREN (1905, s. 201-204; 1914, s. 22-23), PANKAKOSKI (1935, s. 163 
-16!!), ULVINEN (1937, s. 85), HusTICH (1939, s. 10) o.a. 

Också i Strömfors-Pyttis skärgård visar sig vårens försening i vegetatio
nens utveckling redan vid en förflyttning från fastlandszonen till den inre 
skärgården. Då jag de första dagarna i juni 1941 anlände till Tunskas på 
Mogenpörtö med avsikt att insamla Taraxacum-former, fann jag vid min 
ankomst, att formerna i Tunskas ännu voro blott i knopp. Vid avresan från 
Helsingfors lyste redan alla vägkanter och dikeskanter gula av blommande 
smörblommor. Så var fallet även i Pyttis kyrkoby och i Svartbäck Den 
betydande förseningen i Taraxacum-formernas blomning var påfallande i 
Svartbäck och Mogenpörtö, som blott genom ett på sitt smalaste ställe några 
tiotal meter brett sund är skilt från fastlandet (bl.a. i Spjutsund, som hör 
till Svartbäck by) . Iakttagelsen 1941 visade en försening om 6-7 dagar i smör
blommornas utveckling i Tunskas i jämförelse med Svartbäck. Såväl blåsip
pan som vitsippan uppvisade en liknande försening försommaren 1941 i Pyttis. 
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De ovan anförda fenologiska iakttagelserna hava belyst de olikheter i 

klimatet, som äro för handen i olika delar av Strömfors-Pyttis skärgård. 

En maritim prägel i den yttre skärgårdens lokalklimat torde likaledes hava 

framgått. 
Om också de fenalogiska iakttagelserna icke till alla delar belysa lokal

klimatet, synas de dock fylla en viktig uppgift som hjälpmedel vid en karakte

ristik av klimatet i en trakt, därifrån exakta mätningsresultat icke stå till 

buds. Vid användandet av fenalogiska uppgifter bör dock alltid ihågkommas 

de brister, som vidhäfta många sådana uppgifter. Jag hänvisar till Osc. V. 

]OHAN'SSONs diskussion i arbetet av 1946 a. 

Strömfors-Pyttis skärgård ansluter sig rent geografiskt nära till fastlands

området. I klimatiskt hänseende synes skärgårdens yttre delar däremot 

närmare ansluta sig till Hogland. De yttre öarna ligga synbarligen i en kli

matiskt gynnsammare zon än de stora ölande n. Till denna gynnsammare yttre 

zon höra helt visst även de sydöstra och södra delarna av Vahterpää-landet, 

där i det stora hela samma yttre förhållanden råda som på de isolerade öarna. 

I den yttre skärgården med dess gynnsammare klimat har lövängsvegeta

tionen nått sin vackraste utformning. Att ett samband mellan denna fro

dighet i vegetationen och det gynnsamma klimatet är för handen synes all

deles uppenbart. Det är dock en vansklig uppgift att precisera klimatets roll 

i denna lövängens frodighet i förhållande till andra inverkande faktorers. 

Lika svårt är det att fastställa den enskilda klimatfaktor, som måhända varit 

den mest avgörande. Inte endast det milda klimatet som sådant bör härvid 

beaktas; också den betydande värmen under en lång tid av året är en positiv 

tillgång. 
HÄYREN' (1914, s . 163-165) uppräknar ett betydande antal arter, som i 

Tvärminne äro bundna vid havet eller dess omedelbara närhet. ågra av 

dessa arter, men icke på långt när alla, äro halofila. Bland de icke halofila 

gives det dels boreala, dels meridionala1 arter, vilka såtillvida uppvisa en 

olikhet i uppträdande, att de förstnämnda sökt sig till de vindexponerade 

stränderna och bergpartierna, medan de senare stå att finna i mera s1.cyddat 

läge. Häyrens material gäller hela floran i Tvärminne (alltså även kryptoga

merna); han opererar följaktligen med ett vidlyftigare grundmaterial än jag 

i denna studie har till mitt förfogande. Strömfors-Pyttis skärgård uppvisar 

vackra paralleller till Tvärminne-området särskilt om hela växttäcket bea1.rtas. 

I Tvärminne uppträda de meridionala arterna som mer eller mindre kust

eller skärgårdsbundna element. Dessa arters uppträdande här är enligt Häy

ren (Le., s. 165) till en icke ringa del betingat av tillbudsstående näringsrik, 

1 HÄYREN (!.c., s. 159) karakteriserar sitt begrepp meridional art som följer: •Diese 

Arten sind in l\Iitteleuropa, einige auch noch in Siid-Skandinavien Binnenlandformen und 

treten erst an ihrer Nordgrenze maritim auft. 
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delvis kalkförande markgrund. Det maritima klimatets direkta inverkan 
synes sålunda i Tvärminne icke framstå alldeles klart. De klimatiska förhål
landenas betydelse framstår först , såsom Häyren s. 165 nämner, vid en för
flyttning norrut från Tvärminne. I inlandsområdet står ofta en lika närings
rik jordmån växterna till buds; de meridionala arternas antal har dock be
tydligt minskat vid en förflyttning från Tvärminne inåt land. 

I Strömfors-Pyttis skärgård synes problemet om de meridionala arternas 
uppträdande förenklat såtillvida, att markbeskaffenhetens relativa roll här 
synes vara mycket mindre än i Tväm1inne och andra områden med mer eller 
mindre betydande tillgång på kalkhaltig mark. ståndortsfaktorerna spela 
helt visst här liksom annorstädes en roll i lövängarna (se s. 135); denna roll 
synes dock vara av en helt annan storleksordning än i västra Nyland och i 
den åländska skärgården med dessa områdens avsevärt mer växlande stånd
ortsförhållanden. Klimatets inverkan synes bl.a. av denna anledning vara 
lättare iakttagbar i Strörnfors-Pyttis skärgård än i de just nämnda områdena. 
Detta innebär dock icke att de klimatiska faktorernas andel i de östnyländska 
lövängarnas utformning vore större än för de västnyländska eller åländska 
lövängarna. Fastmer synes det sannolikt, att klimatets roll i de olika skär
gårdarna i stort sett är likartad; det synes blott vara olika lätt eller svårt att 
fastställa denna roll i de olika områdena. 

P roblemet skärgårdsväxter (kustväxter) kontra inlandsarter (HÄYREN 

1914, s. 141-14.8) upptages icke i detta sammanhang till en närmare dis
kussion. J ag inskränker mig till följande: 

Det synes icke möjligt att uppställa de tvenne grupperna ovan för större 
områden. Karaktären av skärgårds- resp. inlandsart enligt Häyren synes 
vara betingad av ett betydande antal inverkande faktorer; s. 132 har förut
satts, att faktorernas inverkan kan kompenseras av andra faktorer; jfr även 
KUJALA (1939, s. 164-165; 194.6, s. 96). HÄvREN (1914, s. 148) förmodar, 
som det synes med full rätt, att ett betydande antal arter, som i Tvärminne 
äro maritima, i andra områden inte behöver vara det utan kan där räknas 
till inlandsarterna. 

ULVIN'EN (194.6, s. 100-101) anför bl.a. följande arter såsom icke före
kommande i Mussalo skärgård (Ka, Kymmene, Kymi) väster om Kotka och 
Veckelaks skärgård utanför Fredrikshamn: 

Fiatanthera bifolia Actaea spicata Trifolium medium 
Hepatica triloba Lathyrus vernus Rosa cinnamomea 

Samtliga dessa arter äro funna i Strömfors-Pyttis skärgård, flere av dem 
därtill i Kungshamnsområdet, som hör till den yttre skärgårdeu.. Mussalo
Veckelaks-skärgårdsluckan i arternas allmänna utbredning synes alltså icke 
vara klimatiskt betingad; edafiska och invandringshistoriska omständigheter 
synas hava spelat in. 
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I den botaniska litteraturen har havsluftens inverkan på växttäckets utform
ning ett flertal gånger varit föremål för diskussion. Speciellt havsluftens halt 
av koksalt har ansetts betydelsefull för växterna. MELAXDER1 (1897, s. 45, 99 
och 100) har fastställt rätt betydande koksaltmängder i havsluften. WAR

MING (1906, s . 291) har konstaterat saltpartiklar i luften flere hundra meter 
från stranden; han anser dock, att koksaltets betydelse härvid är relativt 
ringa och blott övergående. FRöDIN (1912, s. 60) har funnit, att den koksalt
mängd, som med vinden förts till en höjd av 95 m och 500 m från havet, är till
räcklig för framkallandet av en xerofil vegetation på Kullen i Skåne. FRöm::-r 

arbetar främst med laven Ramalina scopulorum, för vilken arts välbefinnande 
koksaltet och den däri ingående kloren synts honom (s. 51) som ett betydelse
fullt livsvillkor. WEBB (1947, s. 222-2.27), som studerat NaCl-halten i ir
ländska sjöar, har funnit, att koksaltet i dessa hör hemma i havet, därifrån 
det förts in över ön och med regnet ha!1111at i sjöarna. 

I Finland har HÄYREN' (1914, s. 14-16) ägnat koksaltproblemet upp
märksamhet. Han konstaterar dock (s . 16), att havsluftens halt av koksalt 
i Tvärminne-trakten är relativt obetydlig; endast i det yttersta havsbandet 
synes NaCl-halten vara av någon större inverkan. 

Enligt en uppgift av lotsen A..."TON KARLssox (Kungshamn) lyckades man icke tidi
gare få exemplar av röda vinb:i.ret, som hämtats från utöarna (Bisapalln, Vinbergshäll) , 
att växa ens i täpporna i Kungshamn. Lotsen Karlssons mor kom vid ett tillfälle att föra 
hem sand och grus från sa=a utöar, därifrån hon samtidigt h ämtade några vinbärs
buskar. Med denna sand och detta grus som gödningsmedel lyckades hon få buskarna 

att växa och frodas. Också senare har man nått goda resultat med likartade experinlent. 
skärgårdsbefolkningens ovan berörda experinlent synas vara värda en närmare gransk
ning. Bland befolkningen förklarar man experinlentresultaten med förmodandet, att vin
bärsbusken fordrar mera salt i underlaget än som står till buds i de sammanhängande 

inre skärgårdsområdena. Nämnas bör ärmu, att man icke utvidgat experimentet med att 
med vanlig koksaltlösning bevattna de hemförda vilda vinbärsbuskarna. 

Värd uppmärksamhet är i anseende till det sagda röda vinbärets fördelning i Ström
fors-Pyttis-området. Tyngdpunkten i artens utbredning är förlagd till den yttre skärgår

dens trädlösa skär, där man möter synnerligen rikliga förekomster. Så är fallet på Orm
skär i Pyttis och Vinbergshäll i Strömfors samt i anslutrling till den sistnämnda även på 
Bisapalln, ett en dryg kilometer längre inåt land beläget, i detta nu skoglöst skär. Röda 
vinbäret finner man visserligen också på de skogbeklädda yttre skärgårdens öar (Kors

holm, Ljusan= Jussarö och Svartviran); förekomstema äro på dessa öar dock spar
sa=a. Så är även fallet med Kungshamnsområdet. I den inre skärgården är röda vin
bäret däremot en raritet. 

Vid ett försök att finna en förklaring till vinbärets ovan berörda fördelning i Ström

fors-Pyttis-området synas de edafiska förhållandena 1.."1l..llla lämnas utanför diskussionen. 
Skärgårdens yttre och inre delar uppvisa inga större olikheter i detta hänseende. Möjligt 
är dock, att urlakningen kan tillskrivas en viss betydelse i fördelningen. I den yttersta 
skärgården urlakas helt visst de sand- och grusmarker, där röda vinbäret bäst trives, 

1 Enligt HÄVREN 1914. 



ACTA BOTANICA FENNICA 54 161 

rätt hastigt. Den saltmättade fuktiga havsluften t yckes dock kunna kompensera denna 

urlakning. I den inre skärgården växer röda vinbäret på annat underlag (på humus), 
som likaså urlakas; här finnes ingen motsvarande kompensation i en saltmättad havs
luft. 

I diskussionen ovan har det varit tal om röda vinbäret som kollektivart. Det är emel

lertid icke ännu fastställt om den form, som är rikligt för handen i den yttersta skärgår
den, är identisk med den något kraftigare vuxna men betydligt mindre fertila och spar

samt förekommande form, som uppträder längre inomskärs. Utan tvivel är såväl utskärs
formen som inomskärsformen fullt spontan. En diskussion om röda vinbärets fördelning 
som en följd av invandringsfaktorer måste lämnas för framtiden redan på den grund, 

att formerna eller formen inte äro undersökta i systematiskt hänseende. Beträffande 
Ribes-formernas systematik hänvisar jag i detta sa=anhang till POJARKOVA (1936) . 

Röda vinbäret synes uppvisa en likartad fördelning även i andra skärgårdsområden. 
EHNHOLM (1946, s. 39) meddelar om artens uppträdande på Mickelsörarna i Kvarken: 
tAllmän på mindre, skoglösa holmar över hela skärgårdem. Så är även fallet i Vasa skär

gård enligt meddelande av ToR-LEIF \VESTMAN. Liknande uppgifter lämna även HELL
STRÖM (1879, s. 133), KEcKMAN (1896, s. 50) och LAUREN (1896, s. 36). 

Detta likartade uppträdande med hänsyn till ståndorten såsom ock den likartade 
fördelningen synas vara betingade av klimatet. Självfallet hava flere klimatdelfaktorer 

inverkat i växtvärldens utformning på de kala skären, i vilken grad är svårt att avväga. 
Befolkningens förmodan, att röda vinbärets sparsamma förekomst i den inre skärgården 
står i samband med mindre salttillgång i underlaget än på de yttre skären, bör i detta 

sa=anhang beaktas. - Röda vinbärets möjliga beroende av havsluftens koksalthalt 
vore en studieuppgift för en forskare med nödig kemisk och fysiologisk kompetens. 

Då diskussionen ovan gällt klimatets inverkan på lövängsvegetationens 
och lövängsarternas fördelning har jag icke funnit skäl att mer ingående 
behandla det intressanta problem, som HÄVREN (1914, s . 165) upptagit under 
rubriken l>Meeresklima und Verbreitun~>. Av de arter, varmed Häyren under 
denna rubrik arbetar, faller blott ett fåtal under mitt begrepp lövängsarter. 
Även flertalet av l>skärgårdsväxterna>> (l>Schärenpflanzem enligt EKLUND 
1931, s. 23, och 1937, s. 312) tillhör andra växtformationer. Kryptogamerna, 
som synbarligen kunde lämna värdefulla bidrag, hava icke i denna studie 
beaktats. Till problemet i hela dess vidd hoppas jag kunna återkomma i 
annat sammanhang. 

På grundvalen av det ovan s. 148-161 framförda synes man berättigad 
att tillerkänna de lokalklimatiska förhållandena i den yttre delen av Strömfors
Pyttis skärgård betydelse av ett på lövängen och lövängsarternas fördelning gynn
samt inverkande faktorkomplex. Den yttre skärgårdens lokalklimat torde likaså 
återspegla rätt väl det lokalkli11-tat, som under ett tidigare skede i landhöinin
gens historia varit förhärskande i den nuvarande inre skärgården. De här 
tidigare rådande lokalkli'ltUltiska förhållandm·Ul hava helt visst lämnat spår i vege
tationen. 

Inte endast lokalklimatet, sådant det ovan s. 148 definierats, synes hava 
varit av betydelse vid växtvärldens utformning i Strömfors-Pyttis-området. 

11 
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Också mikroklimatet1 synes hava spelat en betydande roll vid uppkomsten av 

några för området specifika växtsamhällen. 
Problemställningen >>skärgårdsvegetationen - det maritima klimatet>> 

förutsätter självfallet ett studium av samtliga de delfaktorer, som bilda fak

torskomplexet maritimt klimat. Såsom EKLUXD (1937, s. 321) framhållit, 
synes det emellertid vara hart när omöjligt att ens med alla tillbudsstående 

instrumentella hjälpmedel kunna fastställa det inbördes förhållandet mellan 

klimat och vegetation. Mikroklimatiska undersökningar på arealer av mindre 

omfång synas kunna lämna bidrag till klarläggaodet av frågan. Så vore 

exempelvis en mikroklimatisk undersökning av växtplatserna för Nephroma 
arcticum helt visst ägnad att belysa denna nordliga arts uppträdande långt 

utanför dess egentliga utbredningsområde. Också i Strömfors-Pyttis skärgård 

är arten för handen på ett fåtal lokaler. 
Ovan s. 98-102 har som ett karakteristiskt drag för Strömfors-Pyttis 

skärgård framhållits ett enris-samhälle på Korsholm. Ehuru inga experimen

tella undersökningar på Korsholm blivit utförda, synes det dock uppenbart, 

att mikroklimatet på ett avgörande sätt möjliggjort enris-samhällets ifråga 

uppkomst. Samhället uppvisar (s. 100-101) en betydande habituell likhet 

med den J uniperus-vegetation, som kommit till utveckling på grusalvaret i 

Estland och på de ostbaltiska öarna. Den habituella likheten kan icke vara 
betingad av edafiska omständigheter; redan markens kemiska beskaffenhet 

är ju så olik på Korsholm och i Ostbaltikum. Däremot torde de mikroklima

tiska förhållandena vara i stort sett likartade. Ett stöd för ett sådant anta

gande synes stå att finna hos JALAS (1950, s. 20 , 214-215) i dennes diskus
sion om växttäcket på de torra markerna på åsarna och sandmarkerna. 

Ovan s. 100 kunde icke någon större likhet påvisas mellan enris-samhället 

på Korsholm och de av J alas beskrivna växtsamhällena på åsarna i olika 

delar av Finland. De rådande olikheterna kunna knappast finna en förklaring 

i olika edafiska förhållanden ; underlaget utgöres i vartdera fallet av mer 

eller mindre näringsfattig sand- och grusmark. Större olikheter i klimatet 

torde ej heller vara för handen. Huvudorsaken till olikheterna i vä."ttäckets 

utformning torde under sådana förhållanden stå att söka i invandringshisto

riska olikheter, i olikheter beträffande det geografiska läget, i olika avstånd 

till spridningshärdar etc. 
J ALAS ovan berörda studie äger i detta sammanhang ett betydande in

tresse; däri nå för första gången i vårt lands botaniska historia rena mikro

klimatiska undersökningar publicitet. Jalas undersökningsresultat synas 

ägnade att belysa de biologiska betingelserna på den mark på Korsholm, 
där enris-samhället kommit till utveckling. Det är alldeles uppenbart, att 

1) Ses. 148 noten; jfr även GErGER 1927, s. 82, och FR.L'\:SSILA 1949, s. 13. 
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J alas nedan citerade uttalande (l. c. , s. 208) har sin tillämpning även för 
nordvästra udden av Korsholm: 

tAn den Sud- bis \Vestabhänge der Ose, Diinenriicken und Felsen kommt es also zu 
der Bildung eines thermisch tkontinentalem Mikroklimas, und zwar eines um so extremeren 

mit grässeren Tagesamplituden und höheren Tagesmaxima, je geringer die Besehattung 
durch den \Vald ist und eine je lichtere und niedrigere Veget a tion an der Stelle herrscht.t 

I ett sådant kontinentalt mikroklimat (citatet ovan) har man helt visst 
att söka en förklaringsgrund till att enris-samhället på Korsholm och sär
skilda växtsamhällen på åsarna uppvisa flere gemensamma ljus- och värme
älskande element, flere av dessa med en mer eller mindre sydlig utbredning i 
vårt land. Granskade mot denna bakgrund blir det rikliga uppträdandet i 
enris-samhället på Korsholm av arterna Silene nutans, Hypericum perforatum 
och Galium verum förståeligt. De resultat, Jalas vunnit beträffande åsarnas 
mikroklimat, synas även lämna förklaringen till den rikliga förekomsten av 
Avena pubescens och Artemisia campestris på ett flertallokaler i Strömfors
Pyttis skärgård. 

Som ett sammandrag av diskussionen ovan må följande framhållas: 
Om också direkta mätningar icke utförts, torde man på grundvalen av 

fenalogiska data kunna förutsätta, att klimatet i skärgårdens olika delar 
gestaltat sig rätt olika. Den yttre skärgården med dess isolerade öar i havsbandet 
framstår som ett klimatiskt betydligt gynnsammare område än den inre skärgår
den. Detta gynnsammare lokalklimat torde utgöra en av orsakerna till att löv
ängsvegetationen här visar sig i sin vackraste form och att flere till sin allmänna 
utbredningstyp kontinentala och med hänsyn till utbredningen i vårt land mer 
eller mindre tydligt sydliga arter förekomma enbart i den yttre skärgården eller 
här påfallande rikligt. Vid sidan av lokalklimatet har ett gynnsamt mikro
klimat på mindre arealer verkat som en positiv faktor. Det har icke varit 
möjligt att precisera klimatets, varken lokalklimatets eller mikroklimatets, 
roll i dess förhållande till andra gynnsamt inverkande faktorer. 

D. Invandringen. 

1. VÄXTERNAS INVA DRI G TILL FINLAND. 

Frågan om växternas invandring till Finland har avhandlats i ett flertal 
skrifter. Då den hithörande litteraturen rätt nyligen av HrrTON'EN (1946, 
s. 1-2) i korthet berörts, har jag icke här ansett en historisk översikt nödig. 
Det må blott erinras om att CAJA..'\"TIERs grundläggande arbeten (1900, 1914, 
1916, 1922) följts a v betydelsefulla skrifter rörande växternas invandring 
till Finland över huvud eller till ett eller annat av dess områden: LINDBERG 
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(1903, 1909), PALMGREN (1912, 1927 u), LTh>WLA (1924), CEDERCREUTZ (1927, 

1931), KOTILAINEN' (1929), EKLUND (1931), KALELA (1935, 1942, 1943, 1944, 

1949), HIITONEN (1946) och JALAS (1950). H ärtill har i ett avsevärt antal 

större och smärre skrifter en hel del enskilda arters eller artgruppers invand

ring till vårt land varit föremål för diskussion. Jag nämner följande: FLoR

STRÖM (1914), EKLUND (1921 b, 1928 a, 1936-1938), PALMGREN (1925 b-k, 

1927 a-t, 1931-1932), HIDEN-HIITO)<~:-f (1927, 1938, 1939-1940), LINKOLA 

(1928, 1932), LINDBERG (1929-1931), CEDERCREUTZ (1932-1933), MAlDA 

och Al.VAR PALMGREN (1932-1933), RAILONSALA (1932-1933), KOTILAINE:-f 

(1935-1936), BROR PETTERSSON (1938----1939), FAGERSTRÖM ('1939-1940, 

1944 a), MARKLUND (1940 e, 1948----1949), ERKAMo (1943 b), EID<HOUu (1946), 

SöYRThTKI (1948----1949), HANs LuTHER (1950), HA..'s & I :-fGE LuTHER ('1953), 

o.a.; se även ALEX. LUTHER (1901), V ALLE (1919 a, 1927) och KUJALA (1924 a). 

Yttermera skall s. 166-168 beal-tas ett betydande antal för det mesta smärre 

och mer eller mindre tillfälliga meddelanden om enskilda arters invandring, 
närmast i vad det gäller en invandring från Ostbaltikum. - Beaktansvärd 

är även ERNsT PALMENs entomologiska studie av 1944. 
Frågan om växternas invandring till vårt land har sålunda blivit föremål 

för ett stort intresse från våra botanisters sida. Problemet om invandringen 

och dess väsen har erhållit en mångsidig belysning. Då växterna emellertid 

alltfortfarande äro stadda i vandring, kommer man knappast någonsin att 
slutgiltigt kunna lösa de härmed förknippade tallösa problemen. 

Den för tiden pågående invandringen och förskjutningen i växternas före

komst giver i varje händelse en fingervisning beträffande växternas invandring 

i gången tid, ej endast till Finland över huvud utan ock till dess enskilda 

delar, så ock beträffande förskjutningar i deras utbredning. Invandringen 

som växtgeografiskt problem låter sig upplösas i ett flertal delkomponenter. 

Ju skarpare dessa delkomponenter kunna utredas, desto lättare blir det själv

fallet att bilda sig en uppfattning om invandringen som helhet. För Ström

fors-Pyttis skärgård ter sig invandringen svårare utredd än t.ex. för Mickels
örarna i Kvarken; för denna skärgård har EHNHOLM (1946, s. 24-26) som 

ett resultat av fleråriga studier uppställt 4 olika invandringshuvudperioder 

i beväxningens förlopp under tidsrymden år 800 e.Kr. intill nutiden. För 

Strömfors-Pyttis skärgård ställer det sig som en följd av den svagare land

höjningen svårt att uppställa några liknande perioder. Strömfors-Pyttis skär

gård har behövt en betydligt längre tid att stiga ur havet än Mickelsörarna. 

Med den längre tiden äro förknippade större men numera tillika mindre 

framträdande förskjutningar i växttäckets utformning. 
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2. VÄXTERNASINVANDRING TILL STRÖMFORS-PYTTIS 
SKÄRGÅRD. 

165 

Lika litet som för övriga delar av vårt land kan man för Strömfors-Pyttis 
skärgård bilda sig en föreställning om det stora flertalet arters invandring, 
blott för en obetydlig kontingent arter tyckas förutsättningar givas för en 
invandringshistorisk diskussion. 

a. Vari från hava arterna invandrat till Strömfors-Pyttis skärgård? 

Det genom landhöjningen nyvunna landet blir, såsom PALMGREN (t.ex. 
1925 a, s. 64; 1943-1944, s. 57; 1948, s. 232) framhållit, påtagligen i första 
hand föremål för invasion av växter från närmast intill liggande marker, 
för så vitt icke rådande vindförhållanden, strömriktningar eller andra om
ständigheter resa ett hinder för en sådan invasion. Betingelserna för diasporer 
mer långväga ifrån att nå de nya markerna och där hävda sig bliva själv
fallet mindre än för diasporer från närmare spridningshärdar. 

Var har man att söka rekryteringspunkten eller -punkterna för de arter, 
som i tiden såsom de första togo i besittning de nyvunna landen i Strömfors
Pyttis skärgård? 

Såsom ovan s. 136 beaktats, voro dessa första land enstaka bergiga skär 
i en gles, öfattig arkipelag. En beväxning av högre växter var till en början 
icke möjlig. Vegetationen har påtagligen under en rätt lång tid varit inskränkt 
till alger, lavar och mossor. 

Med den fortsatta landhöjningen vunno småningom också högre växter 
insteg. Skärgården förblev dock länge öfattig. Det är att observera att inga 
större land med en högre utvecklad vegetation funnos på nära håll. Fastlands
kusten låg betydligt längre norrut än i närvarande tid, sannolikt i anslutning 
till den nutida Salpausselkä. Den vegetation, som där kommit till utveck
ling på de av allt att döma sterila markerna, måste förutsättas hava varit 
torftig; för många mer fordrande arter har det där rådande klimatet därtill 
knappast varit tillräckligt gynnsamt. Man tyckes sålunda kunna utgå ifrån, 
att ett flertal av den nutida skärgårdens arter knappast haft förutsättningar 
att växa i den dåtida fastlandszonen i norr, detta så mycket mindre som de i 
närvarande tid saknas där. Den dåtida skärgårdens närmast belägna uppland 
kan sålunda knappast hava kunnat lämna annat än rent triviala arter som 
bidrag till den i vardande varande skärgårdens väJ>..'i:lighet. 

Varifrån har då invandringen skett? 
Öster och väster om den nu ifrågavarande forntida Strömfors-Pyttis 

skärgård voro blott några enstaka smärre öar för handen. Icke heller från 
dessa skär, med deras påtagligen mycket triviala växttäcke, kan en invasion 
av mer fordrande lövängselement hava ägt rum. Mer fordrande lövängsarter. 
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torde vid denna tidpunkt närmast hava varit för handen på Karelska näset, 
och där på ett flertal ställen. För en invasion härifrån bildade dock västra 
Karelens sterila marker med all sannolikhet en hindrande mur (CEDERCREUTZ 
1931; HrrTONEN 1946). Ej heller från i väster fjärmare belägna kust- eller 
skärgårdstrakter tyckes en invandring varit sannolik. Härvarande områden 
voro låglända och till synes mer eller mindre artfattiga. 

Den i sin första tillblivelse varande Strömfors-Pyttis skärgård synes alltså 
varken i norr, öster eller väster hava haft anslutning till marker med ett frodigare 
växttäcke. Först på sydkusten av Finska viken utbredde sig då, liksom även nu, 
cmråden med rik vegetation och flora. Det synes uppenbart, att i varfe händelse 
ett betydande antal av den östnyländska lövängsflorans mer fordrande arter 
rekryterats fust från denna artrika vegetation söder om Finska viken. 

b. Växtinvandring från Ostbaltt.kum i tidigare finsk botanisk litteratur. 

I vårt lands äldre botaniska litteratur har ett relativt ringa antal arter 
räknats som sydliga (estländska) invandrare. Jag nämner till en början några 
arbeten utkomna före 1927. 

LINDBERG (1909, s. 158-159) meddelar: 

tA[lchemilla] pubesce?~s ist allem Ansehein nach aus den Ostseeprovinzen, vielleicht 
auch aus Dänemark, nach Skandinavien und Finland eingewandert ... 

In das feste Finland und nach Åland ist sie [Alchemilla obtt~sa] aus den Ostseeprovin
zen gekommen und zwar an einer Zeit, wo unsere sudlichen Pflanzen im Wandern be
griffen w aren ... Das Vorkommen dieser Form [A. obtusa] auf Åland ist e benfalls inte
ressant, da es sicher davon zeugt, dass eine Einwanderung nicht nur aus Schweden, son

dem auch aus den Ostseeprovinzen zu dieser Inselgruppe stattgefunden hat, denn die 
betreffende Art kommt bekanntlich ganz und gar nicht in Schweden vor.& 

CAJANDER (1916, s. 653) är mera återhållsam och meddelar blott: 

Direkt söderifrån, från Estland, har måhända även någon lundart invandrat. När
mast kunde Hierochloe austYalis och Gladiolus imbr·icattts tänkas som sådana. (Orig. 
finska.) 

LINKOLA (1924, s. 609) anför: 

Under tidernas lopp hava frön med säkerhet spritts även direkte över havet från 
söder och väster; endast i undantagsfall tillhöra de från dessa håll ankomna fröna arter, 

vilka icke redan förut växte hos oss; som in>andrare från Estland har man närmast 
tänkt sig Gladiolus imbricatus och HieYochloe australis. (Orig. finska.) 

I ett antal upp~at~er har PALMGREN 1925 berört frågan om växternas 
invandring från Ostbaltikum till vårt land. Han säger 1925 b, s. 118: 

»Viola utiginosa in Kökar wiirde also einer Kategorie von offenbar sudöstlichen Ein
wanderern nach Åland angehören (von anderen Arten tritt nameullich Sttaeda maritima 
und vielleicht Crambe maritima herror, welch letztere jedoch wahrscheinlich in der 

Hauptsache aus Korpo gekommen ist) ... t 
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Palmgren anför vidare 1925 g, s. 15: 

»I anseende till den ofvan angiina utbredningen vid Östersjön samt den utprägladt 
ostliga och i allsynnerhet sydostliga förekomsten p å Åland synes det sannolikast, att 
Suaeda maritima till Åland im·andrat från sydost , från Estland.» 

Beträffande L epidium latifolium säger Palmgren (1925 h, s. 16) : 

»Såsom för denna [Suaeda maritima], och p å enahanda grunder, synes det äfven för 
L epidium lati folium sannolikast, att en spridning egt rum från sydost, från Balticum. 

För ett sådant antagande talar jämYäl förekomsten i Hitis, h vilken väl sn arast äfven den 
ä r att ställa i sam band med förekomsten i Estland . Då endast en fyndort föreligger känd 

fr ån Åland, kan dock giivetYis n ågon slutsats med anspråk p å större grad af sannolikhet 
icke göras. t 

Ar 1527 tillkorr n: er ett flertal nya uppgifter. Under och efter nämnda år 
blir frågan om en möjlig eller sannolik invandring från Ostbaltikum gång 
efter annan föremål för uppmärksamhet. Några antydningar härom giva 
nedan anförda utdrag ur den rikhaltiga litteraturen. 

EKLUND, 1927 b, s. 2"1 : Rumex thyrsiflorus. 
PALMGREN, 1927 a, s. 32-33: ]uncus balticus, Carex praecox, Onanis arvensis, Allium 

ursinmn, Epipactis palustris. 
KUJAI,A, 19 27, s. 61: Geranium pratense. 
PUOLANNE, 1927, s. 61: Rumex maritimus. 
PALMGREN, 1927 f, s. 49-51: Suaeda maritima. 
-»- 192 7 h, s. 52-56: Geranium pratense. 
-11-- 19271, s. 78-79: Carex arenaria. 
-11-- 1927 p, s. 86-88: Thy~1ms serpyllum. 
-11-- 1927 u; se nedan s. 168-170. 

0LS01-.'1, 192 7 a , s. 4: Rumex mariiimus (Tytterskär). 
HÄLLSTRÖM, 1927, s. 111: Sanicula europaea (Hogland) . 
VILBERG, 1927 a, s. 68: Sanicula europaea (Hogland). 
CEDERCREUTZ, 192 7, s. 100: Valerianella olitoria, Scorzonera humilis. 
LINKOLA, 1928, s. 28: Jlfelica ciliata? 
EKLUND, 1929-1930 d, s. 64-68: Allium ursinum. 
Hm:EN, 1929-1930, s. 97-103: Festuca gigantea, Blechnum spicant, T kalietrum maius, 

Gladiolus imbricatus. 
ULVINEN, 1929-1930, s. 115: ]uncus baltictts. 
EKLUND, 1931; se n edan s. 170-171. 
CEDERCREUTZ, 1931; se nedan s. 171-174. 
0LSONI, 1931- 1932, s. 28: Allium ursinmn. 
EKLUND, 1931-1932 c, s. 38-41: Alliaria otficinalis, Festuca polesica. 
-»- 1931-1932 d, s . 41-51: Crambe maritima, se nedan. 
KARLING, 1932-1933 a, s. 99: Stellaria crassifolia. 
-»- 1932-1933 b, s . 99-100: Viola uliginosa. 
EKLUND, 1933-1934 , s. 22-23: Rumex thyrsiflort<s, A vena pratensis, Gatabrasa aquatica, 

Festuca polesica, Carex hirta, Polygonum Raii, Stellaria crassifolia, Fragaria viridis, 
Humulus lupulus, Cerastium semidecandrum, Cardamine hirsuta, Draba muralis, 
Arabis hirsuta, Saxifraga tridactylites, H ypericum hirsutum, Convolvulus sepium, 
Scutellaria hastifolia, Melampyrum crista/um, Inula salicina u.a. 
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UI,VINEN, 1933 a, s. 24: Leersia oryzoides. 

-t-- 1933 b, s. 49: Leersia oryzoides. 

-t-- 1933-1934 , s. 176-177: Leersia oryzoides. 

EKLUND, 1933-1935 a, s. 33: Rumex thyrsillorus. 

-t-- 1933-1935 b, s. 137-201 (spec. 170): Taraxacttm-former. 

0I,SONI, 1933-1935, s. 59: Cardamine impatiens. 

EKLUND, 1933-1935 c, s. 271-272: laven Fulgensia bracteata. 

-t-- 1933-1935 d, s. 385-386: mossan Torlella inclinata. 

-t-- 1935-1936, s. 5: Rumex attriculatus ( = R. thyrsijlorus), Polygonum oxyspermum. 

HnTONEN, 1935-1936, s. 119: Lithospermum ojjicinale. 

ERKAMO, 1936-1938, s. 97: Alisma gramineum. 

-11-- 193 7, s. 6: Centuncttlus minimttS. 

HnTONEN, 1938-1939, s. 132: Elaphomyces granulatus . 

LEMBERG, 1939-1940 b, s. 15: Rumex thyrsiflorus. 

-t-- 1940, s. 7: Viola Selkirkii. 

MARKLUND, 1940, s. 15: Taraxaettm dissimile. 

FAGERSTRÖM, 1941-1942 a: Cinna latifolia, Tilia cordata, Acer platanoides, Fraxinus 

excelsior, I mpatiens noli tangere, Galium triflorum, Lactuca muralis. 

- «- 1941-1942 b, s. 66-67: Epilobium adenocaullm. 

ERKAMO, 194 3 a, s. 96: ]uncus baltietts. 

FAGERSTRÖM, 1944 b, s. 37-38: Stellaria crassifolia. 

SII,KKILÄ, 1945, s. 70-72: Ettphorbia palustris, Samolus Valerandi, 

KAI,EI,A, 194 9: se nedan s. 174. 

LEMBERG, 1950, s. 6: Convolvt1lus sepium? 

Flertalet av ovan anförda skrifter berör invandringen mer eller mindre i 

förbigående. De fordra därför icke några kommentarer. Blott beträffande 

PALMGREN (1927 u), CEDERCREUTZ (1927, 1931), EKLUND (1931) och KALELA 

(främst 1949), vilka utförligare behandlat invandringsproblemet, synes ett 

kort referat på sin plats. 
Om också, såsom ovan s. 166 redan framhållits, en invandring för en eller 

annan art från trakterna söder om Finska viken redan tidigare förutsatts, 

utgör PALMGRENs ovan nämnda arbete dock det första, som närmare ingått 

på frågan om växtinvandring från Estland till vårt land. I sina tidigare ar

beten av 1921 och 1925 a har Palmgren främst opererat med en invandring 

till Åland från Sverige, om han ock för några arter förutsätter en möjlig 

invandring från öster (1921, s. 49, och 1925 a, s. 58-59) samt måhända från 

Ostbaltikum (1921, s. 52 not; 1925 b, s. 118; 1925 g, s. 15; 1925 h, s. 16). 

Palmgren grundar sin förmodan på den gynnsammare expositionen för be

växning från Sverige samt på det kortare avståndet därifrån. I arbetet av 

1927 u framhålles s. 18: 

tAus Schweden oder Estland oder beiden Ländem muss also die åländische Kalk

flora in der Hauptsache hersta=en. t, 

och s. 40: 

tGeringer ist die Verwandschaft zwischen Åland und Estland . .. t 
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samt vidare s. 40-41: 

tDer direkte Austausch von Arten zwischen Åland und Estland scheint also kaum 
sehr hedentend gewesen zu sein, jedenfalls geringer als der Austausch zwischen der &Stock
h olmer Gegend& und Åland. t 

PALMGREN betraktar 1927 u (s. 54, 58) följande arter i den åländska flo 
ran som synbarliga invandrare' (helt eller delvis) till Åland från Estland: 

l 

Lemna gibba (delvis), s. 54 
Polygonatum multiflorum (delvis), s. 58 
Gymnadenia conopsea (delvis). s. 58 
Humulus lupulus (delvis), s. 54 
Suaeda maritima, s. 54 
Lepidium latifolium, s . 54 
Alliaria officinalis, s. 54 

Crambe maritima, s. 54 
Draba incana (delvis), s. 58 
Geranium pratense, s. 54 
Polygala amarella (delvis), s. 58 
Viola uliginosa, s. 58 
Thymus serpyllum, s. 54 
Artemisia campestris (delvis), s. 58 

samt i anslutning till dessa (samtliga delvis) Le., s. 58 och 67: 

Alopecurus ventricosus, s . 67 
Avena pratensis, s. 58 
Arr henatherum elatius, s. 6 7 
Brachypodium pinnatum, s. 58 
Carex distans, s. 58 

Cakile maritima?, s. 58 
Isat is tinctoria, s. 6 7 
Crataegus mouogyna, s. 58 
Calystegia sepium?, s. 58 
Scu tellaria hastifolia, s. 6 7 
Stachys silvatica?, s. 58 
Veronica spicata?, s. 58 
Succisa pratensis, s. 58 
Knautia arvensis?, s. 58 

Allium ursinum, s. 58 
Cephalanthera longifolia, s. 58 
Orchis mascula, s. 58 
Atriplex hastatum, s. 67 
Salicornia europaea, s. 6 7 
Silene venosa?, s. 67 

Artemisia vulgaris var. coarctata, s. 6 7 

samt måhända (s. 67): 

Honekenya peploides 
Scleranthus annuus? 

Saxifraga tridactylites 
Trifolium montanum 

Hypericum hirsutum 
Melampyrum cristatum 

s. 71 i resume anför PALMGRE)f under rubrik >>2 . Ostbalt ische Einwanderen> 
de ovan anförda 41 arterna med undantag för L emna gibba och H umulus 
lupulus; av arterna betraktar han dock blott följande 18 som säkra invandrare 
från Estland: 

Alopecurus ventricosus 
Arrhenatherum elatius 
Polygonatum multiflorum 
Gymnadenia conopsea 
Atriplex hastatum 
Salicornia europaea 

Suaeda maritima 
Lepidium latifolium 
Alliaria officinalls 
!satis tinctoria 
Crambe maritima 
Draba incana 

Geranium pratense 
Polygala amarella 
Viola utiginosa 
Sentellaria hastifolia 
Thymus serpyllum 
Artemisia campestris 

Av de nämnda räknas följande sex som >>Uteslutande ostbaltiska invandrare>>: 

Suaeda maritima 
Lepidium latifolium 

Alliaria officinalis 
Crambe maritima 

Geranium pratense 
Thymus serpyllum 

För de övriga 12 tänker sig Palmgren en invandring även från Sverige. 
Som en sammanfattning av sin diskussion uttalar Palmgren (Le., s. 79): 

tVom Ostbaltikum scheint eine Einwanderung fiir 193 Ar ten ausgeschlossen oder 

weniger wahrscheinlich. Eine offenbare oder wahrscheinliche Einwanderung von dorther 
diirfte n ur fiir 18 (39) Arten festgestellt werden können (da von 6 n ur aus dem Ostbaltikum).• 
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Det bör observeras, att Palmgrens sammanställning gäller landskapets 
samtliga 656 ursprungliga arter. F ör 343 av dessa, alltså sammanlagt 52,3 o/o, 
finner Palmgren det icke möjligt att bilda sig en uppfattning om invandrings
vägen eller -vägarna. 

Palmgren finner sålunda i sin studie av 1927 icke direkta stöd för en mera 
betydande invandring från Ostbaltikum till den åländska arkipelagen. Ett 
stöd för sitt antagande finner Palmgren hos KUPFFER (1925, s. 90-92), om 
han också inte kan anse sig kunna dela dennes uppfattning om Åland som en 
etappstation fö r en växtinvandring från Sverige till Ostbaltikum. 

EKLUNDs framställning 1931 gäller främst skärgården i sydvästra Fin
land; han berör dock även åländska förhållanden. Redan i tidigare arbeten 
(1927 b, s. 21; 1929-1930 d, s. 64-68) har Eklund gjort sig till en ivrig 
förespråkare för den tanken, att en betydande invasion av växter ägt rum 
från Ostbaltikum till skärgården i västra Finland (däri inberäknad den åländ
ska arkipelagen). Tankegången utvecklas vidare i arbetet av 1931 samt i 
senare arbeten (1931-1932 c, s . 3&---48; 1931-1932 d, s . 41-51; 1933-
1934, s. 22- 23; 1933-1935 a, s. 33; 1933-1935 b, s. 170 etc.; 1933-1935 c, 
s. 271-272; 1933-1935 d, s. 385-386 och 1935-1936, s. 5). 

EKLUND räknar 1931 följande arter som invandrare från Ostbaltikum: 

Catabrosa aquatica s. 
57-58 

stellaria crassifolia s. 
57-58 

Carex gracilis s. 59 
C. ericetorum ? s. 59 

C. polygama s. 59-60 
C. hirta s. 60 
Allium ursinum s. 60-61 
Rumex thyrsiflorus s. 61 
Taraxacum conjungenss. 61 

Ranunculus seeleratus s. 62 
Pragaria viridis s. 62-63 
Hypericum hirsutum s. 

63-65 
Helianthemum vulgare? s.65 

Såsom möjliga invandrare till skärgårdshavet från Ostbaltikum anföras 
s. 89 följande 15 arter: 

Ranunculus ficaria 
Cardamine hirsuta 
Arabis hirsuta 
Saxifraga t ridactylites 
Cra t aegus curvisepala 

Alehemilla pubescens 
Agrimonia eupatoria 
Geranium sanguineum 
Rhamnus cathartica 
Myosotis collina 

Beträffande litoralväxterna se nedan s. 171. 

Satureja vulgaris 
Origanum vulgare 
Melampyrum cristatum 
Plantago lan ceolata 
Artemisia campestris 

EKLUND beaktar i sin diskussion de för diasporinvasion gynnsamma ström
förhållandena i Finska viken. Också det geografiska läget, främst expositionen 
för beväxning, vinner beaktande. Eklund finner 1931, s. 89: 

» ... , dass das zentrale Schärenmeer (vor allem die Front Kökar-Hangö) ein wichtiges 
Empfangsgebiet von Siiden her ko=ender Diasporen gewesen ist und noch heute ist. t 

Jag observerar ännu följande uttalande Le., s. 89: 

&Kökar k ann somit in mehreren Fällen ein wichtiges tEingangstou fiir Calziphilen 
bei ihrem Bindringen ins Schärenmeer gewesen sein, eine Etappenstation, die fiir Be
siedelung West-Ålands und sogar in einigen Fällen fiir diejenige pplands eine Rolle 
gespielt hat.& 
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Såsom ur. citaten ovan tydligt kan utläsas, tänker sig Eklund Kökar främst 

som ett mottagningscentrum för kalcifila växter (se Le., s. 86 och 88). Denna 

till de kalcifila arterna inskränha uppfattning är icke fullt övertygande; 

beaktas bör, att Eklund i sin skrift av 1931 är försiktig beträffande sina 

uttalanden rörande växtinvandringar (se t.ex. Le., s. 57); de anförda exemplen 

har Eklund rubricerat som preliminära (t.ex. Le., s. 66) . Man kan icke komma 

från den tanken, att Eklunds spekulationer alltför mycket varit bundna vid 

kalkfaktorn. 
Eklund har vid sitt studium av havsströmmarnas betydelse vid diasporsprid

ningen utgått från WrTTIXGs (1910) uppgifter beträffande havsströmmarnas 

förlopp i Finska viken. Strömförhållandena äro dock icke ensamma avgö

rande för en växts spridningsmöjligheter från ett ställe till ett annat. Diaspo

rernas möjlighet att i fullgott skick nå bestämmelseorten är minst lika 

viktig. Med talrika flytförsök har EKLUND sökt erhålla en fast grund för sin 

diskussion av den hydrokora spridningen från Ostbaltikum till vårt land. 

Jag hänvisar till de trenne skrifterna av Eklund (1927 c, 1927 e, 1929-1930 a), 

där dessa flytförsök närmare presenteras. 
I kapitlet >>Zur Analyse der Nordbaltischen Litoralflora (Vorläufige Dar

stellung)>> i arbetet av 1931 berör EKLUKD den roll havsströmmarna spelat 

vid beväxning av skärgårdsområdet. Eklund gör gällande, att den rikaste 

litoralfloran kommit till utveckling just i skärgårdshavet, där 13 arter därtill 

nått sin nordgräns (Le., s. 93); därtill anföras 5 a rter och 1 bastard från andra 

delar av det sydvästfinska skärgårdsområdet (Hangö-Ålands hav). Nord
gränsen för ett flertal arter (15 arter anföras) i Bottniska viken ligger betyd

ligt högre på den finska sidan än på den svenska (Le ., s. 94). Den primära 

orsaken till ovan nämnda förhållanden finner Eklund Le., s. 95, i Östersjöns 

strömförhållanden. Eklund har i ovan berörda strömfaktor ansett sig finna 

stöd för sannolikheten av en betydande ostbaltisk invandring. Strömjaktom 

får naturligtvis icke, lika litet som någon annan enskild faktor, överskattas. 

Det synes dock alldeles uppenbart att denna faktor spelat en betydande roll vid 

konstituerandet av växttäcket i Finlands skärgårdsområden. 

I sina ovan berörda arbeten hava PALMGREN och EKLUl\-n räknat med 

större eller mindre möjligheter för en växtinvandring från Ostbaltikum till 

vårt land. Diskussionen har närmast gällt Åland, resp. det sydvästfinska 

skärgårdsområdet. Växtemas invandring från de ostbaltiska spridningshär

darna till Nyland har blott i förbigående berörts. CEDERCREUTZ (1927 och 

1931) har som den första utförligare beaktat den nyländska florans möjliga 

samband med floran i tra.l'i:ema söder om Finska viken. Cedercreutz kan 

dock bygga på arbeten av Lr.-<DBERG (1909), CAJANDER (1916), LINKOLA 
(1924) och framförallt PAL:llGREN (1927 a; se även 1931-1932), där ett antal 

arter tillhörande den nyländska floran betraktats som invandrare från Estland. 
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CEDERCREUTZ (1927, s. 86-87) nämner följande 23 arter som till en större 

eller mindre del invandrat till vårt land från Estland:1 

Quercus robur 
Fraxinus excelsior 
Carex pilulifera 
Gagea lutea 
Allium oleraceum 
Polygonatum multiflorum 
Ranunculus ficaria 
Agrimonia eupatoria 

Vicia tetrasperma 
Primula veris 
Origanum vulgare 
Campanula trachelium 
Psamma arenaria 
Euphorbia palustris 
Armeria vulgaris 
Samolus valerandi 

Veronica beccabunga 
Ranunculus cassubicus 
Lathyrus silvestris 
Scorzonera humilis 
Sieglingia decumbens 
:Mercurialis perennis 
Asperula odorata 

För flertalet arter i förteckningen ovan tänker sig Cedercreutz en invandring 

till Finland även från annat håll. 
Som sannolika invandrare speciellt till Nytand från Estland anför Ceder

creutz l.c., s. 100, följande 10 arter: 

Hierochloe anstralls 
Sieglingia decumbens 
Ranunculus cassubicus 
Alehemilla obtusa 

(A. pubescens)2 
(A. plicata)2 
La th y rus sil vestris 

Mercurlalis perennis 
Armeria vulgaris 
Scorzonera humilis 

Cedercreutz' arbete av 1927 är i det avseendet beaktansvärt, att bl.a. 

i detsamma diskuterats möjligheten av vissa arters geografiskt splittrade 

förekomstareal (kust- och inland) som en följd av en möjlig olika invandrings

tid till de olika förekomstområdena. Diskussionen rörande Rosa cinnamomea 
och Lathyrus montanus i Esbo och Kyrkslätt socknar (Le., s. 78) är härvid 

belysande. Till Rosa cinnamomea oeh Lathyms montanus ansluta sig enligt 

Cedercreutz (l.c ., s. 78--79) Succisa pratensis, Daphne mezerewm, Gymnadenia 
conopsea, Lathyrus silvestris, Viola ·mirabilis, Fulmonaria officinalis, Campa
nula cervicaria, Hypochoeris maculata. Möjligheten och sannolikheten av 

dylika olika invandringsperioder har redan tidigare i vår litteratur beaktats, 

bl.a. i samband med en diskussion om den fortgående landhöjningen (PALM

GREN' 1925 a, s. 63-64); några direl.rta exempel hava dock icke meddelats. 
I sitt arbete av 1931 återkommer CEDERCREUTZ s. 19 till de olika invandrings

perioderna och anför härvid följande arter, som i hela yland förete tvenne 

geografiskt skilda förekomstområden, en inlands- och en kustförekomst: 
Rosa cinnamomea, Acer platanoides, Daphne nuzereum, Gagea lutea, Listera 
ovala, Stellaria nemorum, Anemone rarmnculoides, Rammcu.lus ficaria, Fo
tentilla Crantzii, Lathyrus silvestris, L. montam~s, Viola mirabilis, Fulmonaria 
officinalis, Stachys silvaticus, Succisa pratmsis, Scorzonera humilis. Jag hän-

1 I förteckningen följa arterna i den ordning de avhandlas av Cedercreutz. - I sam

band med diskussionen av arterna i förteckningen anför Cedercreutz Le., s. 86-87, där

till följande arter, som i den tidigare litteraturen ansetts som sydliga (estländska) in

vandrare till vårt land: Hierochloe australis, Gladiolus imbricatus, Alc"emilla obtusa, 

A. pubesce~Js, A. plicata, Carex arenaria, C. praecox, ]uncus balticus, Allium ursinum, 

Helleborine palt~stris, 011onis arvensis. 
2 De inom parentes anförda arterna uppfattas av Cedercreutz som antropochorer. 
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visar i detta sammanhang även till framställningen i tvenne skrifter av SE
LANDER (1914, 1915). Beaktas bör dock, att ALMQUIST (1929, s. 467) icke 
finner den av SELANDER antagna invandringsperiocliciteten i högre grad 
bekräftad i den uppländska skärgården; ALMQUIST antager, att diskontinuer
ligbeten i m ån gen arts utbredning är edafiskt betingad. 

CEDERCREUTZ hade redan i arbetet av 1927 på basen av material från 
Esbo och Kyrkslätt preliminärt ingått på en cliskussion av växternas in
vandring till södra Finland över huvud. I betydligt utförligare framställning 
återkommer han till frågan i arbetet av 1931. Cedercreutz gör här Le., s. 
24-25, bl.a. följande uttalande om de till Finland österifrån kommande in
vandrarnas möjligheter att nå de nyländska bygderna: 

tDagegen diirfte Nyland eine beträcbtlich reduzierte Anzabl dieser östlicben Ein
wanderer empfangen haben ... Dem V<Wd1'ingen de1' östlichett Einwanderer nach Nyland 
hat ollenbar das ste1'ile westliche KaYelien ein schwe1'es Hinde1'nis geboten . .. Der ziemlicb 
grosse Abstand von den pflanzenrcicben Gegenden in Karellen zum westlicben Nyland 
hat naturlieb aucb eine Rolle gespielt . . . Mancbe der östlicben Einwanderer haben 
offenbar wegen Zeitmangels nocb nicbt ihre voile Verbreitung in Nyland erreicbt.t [Kur
siveringen av Cedercreutz.] 

Beaktande arternas allmänna fördelning i Finland och i de angränsande 
grannländerna betecknar Cedercreutz 1931, s. 26, följande 20 arter som syd
liga (estländska) invandrare till yland: 

Hierocbloe australis Arabis birsuta 
Sieglingia decumbens Alehemilla pubescens 
Bracbypodium pinnatum A. plicata 
Allium ursinum A. obtusa 
Helleborine palustris Lathyrus silvestris 
Malachium aquaticum Polygala amarellum 
Ranunculus cassubicus Mercurialis perennis 

Viola mirabilis 
Armeria vulgaris 
Convolvulus sepium 
Latbraea squamaria 
Asperula odorata 
Scorzonera bumilis 

Härtill anföras s. 27 som invandrare såväl från väster som söder följande 
12 arter (delvis osäkra, utmärkta med ?): 

Corylus avellana 
Quercus robur 
Carex pilulifera 
C. panicea 

Allium oleraceum 
Dentaria bulbifera 
Agrimonia eupatoria 
Trifolium arvense 

Linum catbarticum 
Satureja vulgaris? 
Origanum vulgare 
Lactuca muralis? 

En invandring från såväl söder som öster antages för 

Fulmonaria officinalis Succisa pratensis 

CEDERCREUTZ tänker sig sålunda en invandring från Estland till Nyland 
uppenbar för 32 (34) lövängsarter. Talet 32 (34) är i och för sig icke över
hövan stort; beaktas bör dock, att det endast representerar arter, för vilka 
den n u varande fördelningen synes giva vid han de n en säker invandring från 
Estland. För flertalet arter och alldeles särskilt för sådana med en allmän 
och jämn fördelning i Östersjöområdet givas härvidlag icke några säkra 
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vittnesbörd beträffande invandringen; sådana arter hava med stor sannolik
het nått Nyland från olika håll, såsom Cedercreutz (Le., s. 25) även antagit. 
Med största sannolikhet har en betydande del av dessa allmänt och jämnt 
fördelade arter till större eller mindre del invandrat från Ostbaltikum. 

Såsom PALMGREN, CEDERCREUTZ och EKLUND har även KALELA i sin 
diskussion rörande växternas invandring till Finland utgått närmast från 
arternas utbredning i nutiden . Denna har han försökt förklara främst med 
beaktande av de rön, som vunnits beträffande landets geologiska utveck
ling efter istiden. I arbetena av 1942, 1943 och 1944 har Kalela främst beak
tat invandringen av ,>taiga>>-elementet. I uppsatsen av 1949, vilken försetts 
med underrubriken ,>eräitä ääriviivoja» ( = några konturer) som tecken på 
uppsatsens karaktär av ett utkast, har han utvidgat diskussionen till att 
omfatta även florans övriga element. Denna uppsats har ett speciellt intresse 
för nu ifrågavarande studie därigenom, att Kalela här räknar med en möjlig 
invandring till Finland söderifrån, från Baltikum, för ett flertal arter. ågra 
direkta uppgifter om vilka arter han avser stå inte att finna i uppsatsen. -
Till Kalela ansluta sig SöYRINKI (1948----1949) och ]ALAS (1950). 

Framställningen ovan s. 166-174 har givit vid handen, att man i tidigare 
finsk botanisk litteratur för ett betydande antal arter tänkt sig en invandring 
till Finland eller dess enskilda delar från Ostbaltikwm möjlig eller sannolik. 

c. Vilka möfligheter hava diasporer frå~l Ostbaltikum 1 att nå Strömfors-Pyttis 
skärgårdsområde? 

Ovan s. 166 gjordes gällande, att Strömfors-Pyttis skärgård med största 
sannolikhet haft förutsättningar att emottaga sina mera fordrande lövängs
arter blott från Ostbaltikum. Vilka möjligheter hava diasporer från Ost
baltikum att nå detta skärgårdsområde? 

Det kortaste avståndet från Estland till Strömfors-Pyttis ä r ca 80 km. 
Avståndet utgör som sådant icke något oöverstigligt hinder. Strömförhål
landena äro emellertid, såsom redan CEDERCREUTZ (1927, s. 83) framhållit, 
mindre ägnade för en direkt transport av diasporer över Finska viken. CE
DERCREUTZ framhåller dock, som det synes med full rätt, att frön kunna nå 
Finska vikens n~>rdkust över isen (beträffande den kionokora fröspridningen. 
se HOLMBOE 1898, H EINTZE 1914 och ERKAMo 1943), för en direkt transport 
tala även de förhärskande sydvästliga vindarna. ågon större betydelse 
synes den ornitokora fröspridningen icke enligt CEDERCREUTZ hava haft; 
beträffande diasportransport med fåglar hänvisas till HEINTZE (1918, s . 
33-34) och EKLUND (1931, s. 63) samt till i det sistnämnda arbetet anförd 
litteratur. 

1 Då det i den följande framstii.llningen blir fråga om Ostbaltikum, avses med detta 
namn Estland jämte angränsande delar av Ingermanland. 
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CEDERCREUTZ' (1927, s. 83) beaktande av de i Finska viken belägna ut
öarna som etappstationer vid växternas invandring till Nyland får icke för
bigås i en diskussion om växtinvandringen från Estland till Nyland. Ceder
creutz tänker sig, såsom ovan framgått, möjligheten att frön med isen under 
vintern spritts över Finska viken. Om också detta spridningssätt icke torde 
kunna tillerkännas det inflytande som Cedercreutz givit detsamma, torde 
utöarna i Finska viken dock alltfortfarande icke kunna frånkännas rollen 
av etappstationer. Det är sannolikt, att diasporer med relativt stor lätthet 
nå dessa öar; avståndet från Finska vikens sydkust till dem är blott 20-55 
km. Likaså är det uppenbart, att från dessa öar, närmast från Hogland, en 
direkt diasporinvandring kortaste vägen kunnat äga rum till den blott 25 
km norrut belägna skärgården i Strömfors-Pyttis; den utström, som i det 
mellanliggande området gör sig gällande, synes dock utgöra ett visst hinder 
för en sådan spridning. Det är i varje händelse att beakta, att på utöarna i 
Finska viken med dessas mer eller mindre sterila markgrund möjligheterna 
för uppkomst av en frodigare lövängsvegetation varit minimala. Diasporer 
av mera fordrande arter torde här därför hava rätt små möjligheter att komma 
till utveckling. Den yttre skärgården i Strömfors-Pyttis-området kan i an
seende härtill knappast i nämnvärd grad hava berikats från nu ifrågavarande 
utöar. 

Såsom känt strömmar vattnet i Finska viken under hösten som en in
ström längs Estlands kust till den innersta delen av viken; därifrån strömmar 
vattnet västerut som en utström längs den finska kusten (se närmare WITTIN'G 
1910, s. 47; 1936, s. 269; ERIK PALllciN 1930, s. 10, och EKLUND 1931, s. 95). 
Under oktober månad äga havsströmmarna en maximal hastighet av 12 
cmfsek, vilket betyder, att en diaspor under oktober månad borde kunna 
tillryggalägga en sträcka på ca 300 km. Då därtill ännu beaktas, att hösten är 
den tid, då diasporerna över huvud spridas, framstå rådande havsströmmar 
som viktiga faktorer vid växtspridningen. 

d. Strömfors-Pyttis skärgårdsområdes betingelser för emottagning av diasporer 
från Ostbaltikum. 

Då Strömfors-Pyttis skärgård ligger i havsströmmarnas väg, bör dess läge 
med avseende å expositionen för emottagning av diasporer kunna betraktas som 
relativt fördelaktigt. 

Då det geografiska läget som växtgeografisk faktor av första ordningen rätt 
mycket förbisetts, har det synts mig vara orsak att något närmare gå in på 
denna fråga. En god grund för den följande diskussionen erbjuda tvenne 
arbeten av PALMGRE~ (1921, 1925 a). 

Då PALMGREN 1925 a, s. 55-56, försöker finna en förklaringsgrund till 
det höga artantalet på Åland, beaktar han i första hand det milda insulära 
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klimatet och den mångenstädes förhandenvarande fruktbara kalkrika jorden 
samt de växlande ståndortsförhåilandena. I fortsättningen nämner han 
bl.a. följande: 

& ••• Offenbar haben auch alle diese Umstände, nicht zuletzt der kalkhaltige Boden, 

sowie das giinstige Klirna mächtig eingewirkt. Ansser ihnen h aben jedoch zweiielsohne 
auch andere Paktoren beigetragen, die weniger handgreiflich sind und daher nicht die 

nötige Beachtung gefunden haben ... W enigstens teilweise diirften sie von allgemeinerem 
pflanzengeographischen Interesse sein und Tragweite iiber Åland hinans besitzen. 

Die betreffenden Umstände sind: eine gunstige geographische Lage, dies sowohl in 
bezug auf den Abstand an sich von Gebieten mit einer arlenreichen Flora als auch in bezug 
a~tf die Exposition fur die Besäu11g; die seit ]ahrlausenden vor sich gellende säkulare Land
hebung; der Schärenarchipelcharakter der Landschaft; der mosaikartige zersplitterte Land
schaftscharakter.t (Kursivering Palmgrens.) 

I den följande diskussionen kommer uppmärksamhet att ägnas det geo
grafiska läget i den bemärkelse Palmgren angivit (se citatet ovan). 

Det geografiska läget som växtgeografisk fa1..rtor h~r beaktats också i den 
tidigare växtgeografiska litteraturen (t.ex. GRISEBACH 1884, ENGLER 1914); 
beaktandet har dock främst gällt lägets negativa karaktär (främst med beak
tande av naturliga hinder för besåning från ett eller annat håll), såsom 
PALMGREN (1925 a, s. 65---66) framhållit. Hos GRISEBACH, ENGLER o.a. har 
därvid föga mer än den komponent av det geografiska läget, som hos P ALMGREN 
sammanförts under begreppet >>Exposition fur Besä1mg>>, vunnit beaktande, 
medan den andra komponenten (>>Abstand>> enl. Palmgren), med undantag för 
mycket långa avstånd, vunnit föga förståelse (PALMGREN 1921, s. 50). 

Att ovan nämnda omständigheter icke tidigare vunnit det beaktande, som 
synts tillkomma dem, är dock förståeligt. PALMGREN (1925 a, s. 64-65) näm
ner följande förklaringsgrund: 

»Nur selten lässt sich ihre Wirkung offensichtlicher ablesen und mit Elimination 
sonstiger Paktoren messen. Selten steht man auch in einem pflanzengeographischen 
Gebiet vor einer ganzen Formation oder einer grässeren Gruppe von Arten, die im grossen 
ganzen nur von einer Seite eingewandert ist und deren weitere Ausbreitung innerhalb 
eines Gebietes erfolgt, wo auf die zu untersuchenden Areale andere Paktoren mit ziem
lich gleichartiger Stärke einwirken.t 

Beträffande expositionens ringa beaktande anför PALMGREN (1925 a, 
s. 65) följande förklaring: 

»Die Exposition fiir die Bewachsung ist ein Faktor, der offenbar immer sehr schwer 
quantitativ zu messen, in den meisten Fällen. c hon sehr schwer in bezug auf seine Wirk

ungen zu isolieren und abzulesen ist. t 

I anslutning till Palmgren har CEDERCREU'IZ (1927, s. 81) upptagit frågan 
om expositionen för beväxning till behandling. Han finner, att Porkala
området i Kyrkslätt äger rika lövängar, i vilka de sydliga elementens andel 
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är betydande. Som en av orsakerna till detta märkliga faktum nämner Ce
dercreutz det maritima klimatet. Han gör därtill följande uttalande: 

»Eine Ursache hierzu haben wir aber auch darin zu suchen, dass die Halbinsel Porkkala, 

die sich weit in das Meer hinausstreckt, besser als irgendein anderer Teil der fraglichen 
Kustenstreeke fiir die Aufnahme von Pflanzen sowohl von W, E als S e:xponiert ist.• 

Om också EKLUJ:\TD icke direkte diskuterat expositionen för beväxning 
som växtgeografisk faktor, har han dock i olika sammanhang framfört syn
punkter, som i betydande grad indirekte lämna ett stöd för PALMGRENs upp
fattning om denna faktors stora betydelse. Jag hänvisar till EKLUNDs (1931, 
s. 86-89) diskussion av Kökar-områdets rika flora; jfr citat ovan s. 170. 

Expositionens för beväxning betydande innebörd synes erhålla en god belys
ning i tvenne, nedan närmare behandlade fallfrån Strömfors-Pyttis skärgård. 

1. S. 127-128 omnämnes en märklig och intressant förekomst av 
Acer ptatanaides på den västra stranden av den s.k. I msaludden av Mogen
pörtö i Pyttis inre skärgård. 

Lönnens rikliga förekomst på Imsaluddens västra strandområde är såtillvida märk
lig, att jordmånen här är grovt grus; grovt grus täcker för övrigt de norra strandpartierna 
av Mogenpörtö. Inte ens de djupa breda vikarna uppvisa mera framträdande lerstränder. 

Lönnen är på västra stranden av Imsaludden begränsad till ett strandparti om ca 
hundra meters längd. Förutom på nu ifrågavarande udde har lönnen då och då blivit 

funnen, men blott som unga plantor, i bottnen av den vik, som tränger in i Mogenpörtö
landet väster om Imsaludden. Äldre lönnindivider anträffas icke i dessa trakter utanför 

Acer-lunden på själva udden. Att lönnens förekomst i nu ifrågavarande trakt är inskränkt 
blott till den sterila västra stranden av Imsaludden kan icke under några förhållanden 
finna sin förklaring i edafiska förhållanden; synbarligen kan den icke heller anses vara 
klimatiskt betingad. 

Förklaringen till denna isolerade massförekomst på Imsaludden synes mig stå att 
söka i lönnens fördelning i den inre skärgården över huvud.1 Lönnen är ingen sällsynthet 
i Strömfors-Pyttis inre skärgård. Tyngdpunkten i förekomsten synes här vara förlagd 
till skärgårdens norra del. Från Strömfors nära intill belägna fastlandsområde har CEDER
CREUTZ {1931, s. 37) meddelat flere lönnförekomster. Det synes uppenbart, att artens 
spridningscentrum i nu ifrågavarande inre skärgård står att söka i området mellan Kulla

åns utlopp i väster och Mar by längre norrut vid Ab borrfjärdens västra kust. Inom detta 
område faller det redan av SAELA)I {1858, s. 38) och senare av CEDERCREUTZ {1931, s. 8) 
närmare beskrivna Högnäs-området med dess A cer-, Tilia- och Fraxinus-bestånd. Före
komsterna här äro med största sannolikhet av gammalt datum. Från detta centrum 
(Högnäs-området) kan lönnen tyckas hava haft stora möjligheter att sprida sig åt olika 

håll. Att spridrtingen i själva verket främst riktats söderut, mot sydost och sydväst, 
måste snarast ställas i samband med de gynnsamma spridningsmöjligheterna just åt 
dessa håll. Det är att beakta, att den strömning, som förorsakas av Kymmene älv och 

i mindre skala även av Kulla-ån, är riktad åt söder, sydväst och sydost. 
En relativt stark spridrting av diasporer i sydvästlig riktning från nu ifrågavarande 

centrum har med stor sannolikhet varit orsaken till den relativt rikliga förekomsten av 

lönn i de västra delarna av den inre skärgården. Ett spridningsstråk synes härvid hava 

1 Se karta 33, s. 229, samt betr. ortsnamnen kartbilagan. 

12 
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gått genom J omalsundet, från vars sydsida flere lönnförekomster äro kända. En 
annan ström stryker åt sydväst förbi Vahterpää-landets östra strand, där en tydlig av

mattning längre söderut i lönnens uppträdande synes göra sig gällande. Man får det 
intrycket, att diasporerna i den nu ifrågavarande strömmen huvudsakligen hava hamnat 

i de mer nordliga delarna av Vahterpää-landets strandparti. För ett sådant antagande 
synes artens totala avsaknad p å betydande sträckor såväl i de centrala delarna av Vah
terpää-landets östra strandområde som på Mogenpärtö-landets långa västra kust från 
Mörtviken söderut tala. 

På Ab borrfjärden avlänkas grenar av Kymmene älvs huvudström både mot söder 
och sydost (ovan hava 2 av dessa bigrenar mot sydväst behandlats). Huruvida den mittpå 
Abborrfj ärden belägna Norsholmen (se s. 19}, där n ågra gamla rikt fertila träd växa i 

nutiden, bör uppfattas som en et appstation i artens spridning från spridningshärden (Hög
näs-området) till Mogenpärtö-landets norra delar, har jag icke kunnat fastställa. Det 
synes över huvud antagligt, att förekomsterna p å olika h åll i Strömfors-Pyttis inre skär
gård icke hava något annat inbördes sa=anhang än det gemensamma ursprunget i 
Högnäs-terrängen i kustområdet. 

Det är att observera, att Imsaludden är belägen i vägen för Rymmeneälvs mot söder 
och sydost avlänkade flodvattenström (se ovan). Dess läge är sålunda väl exponerat för 
besåning direkte från fastlandskusten i norr. Att en besåning härifrån verkligen kommit 
till stånd finner jag i det faktum, att lönnen för det första förekommer på Imsaludden 

sam t yttermera att förekomsten här är inskränkt till den mot väster och nordväst expo
nerade stranden. Lönnen uppträder inte p å Imsaluddens östra strand, där dock för arten 

fullt lika goda växtplatser till synes stå till buds som på uddens västra strand. Grunden 
härtill måste uppenbarligen vara den, att diasporerna till hela sin omfattning hava upp
fångats av denna Imsaluddens västra strand. En del av den mot sydost avlänkade ström

men, som besått Imsaluddens västra strand, har påtagligen även berört de öar, som äro 
belägna norr och nordost om Imsaludden. Lönnens diasporer måste dock hava n ått 
dessa små öar i relativt små mängder att döma av artens sparsamma uppträdande p å 
dem. Imsaludden har synbarligen lagt ett betydande hinder i vägen för de mest bety
dande diasporströmmarna; i Mogenpärtö-landets strandpartier mot den österut belägna 
Tuuskfjärden är lönnen sålunda redan en stor raritet. På den norr om Tuuskfjärden 

belägna Ab borrfjärdens östra strand finner man den i endast enstaka individer, några 
därtill planterade. Det synes icke uteslutet att diasporer förts hit, icke av strömmen 
utan genom vinden, från fjärdens västra delar; fjärden avsmalnar längre norrut, varför 
diasporerna lätt med vindens hjälp kunnat förflytta sig från dess ena sida till dess andra. 

Imsaluddens goda exposition för besåning genom flodströmmar kommer till synes 

även i Euphorbia palustris rikliga uppträdande på densa=a ävensom över huvud vid 
den vikbotten, som väster om Imsaludden sträcker sig ända fram till det forna Imsal
sundet; detta forna sund ligger numera endast vid mycket högt vattenstånd under vat~ 

ten. Euphorbia palustris är känd från ett betydande antallokaler på Mogenpärtö-landets 
norra strand, men endast från Imsalsundet västerut. Det stora ölandets mot Tunsk
fjärden riktade strandparti uppvisar endast tvenne helt isolerade sparsa=a förekomster 

i fjärdens södra del. P å fjärdens fastlandskust äro härtill tvenne sparsa=a förekomster 
kända. Fastlandslokalerna äro utsatta för de strömmar, som ovan avhandlats i samband 
med Acer platanoides. Artens märkliga fördelning i nu berörda del av den inre skärgården 
återspeglar, också den, Imsaluddens för besåning synnerligen välexponerade läge. 

2. Också i Strömfors-Pyttis yttre skärgård synes man erhålla belägg 
för expositionens för besåning stora betydelse i växttäckets utformning. 
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I<arta 5. Lövängsområdenas geografiska läge i Strömfors-Pyttis skärgård. 
Karte 5. Die geographische Lage der Laubwiesengebiete im Schärenhof von Strömfors

Pyttis. 

Karta 5 visar de s. 95-116 behandlade lövängarnas fördelning i den yttre 
skärgården. Påfallande är det mot sydost och söder mot Ingerm2nland och B alti 
kum riktade läget. Då kartan icke återspeglar alla detaljer i rådande förhål
landen gör jag följande kommentar: 

Lövängarna i Kungshamnsområdet, det mest i väster belägna och därtill frodigaste 
lövängsområdet i nu ifrågavarande yttre skärgård, ligga exponerade mot sydost. Strax 
väster om Söderby på Vahterpää-landets södra kust, där strandpartiet är exponerat 
mot sydväst och väster, söker man förgäves lövängar eller ens fragment av sådana; en
dast enstaka lövängsarter äro här sparsamt för handen. Först längre västerut, i Reimars
området, påträffar man en något rikare vegetation och flora. Även här äro de bästa 
markerna exponerade mot sydost, såsom fallet är med Kungshamnsområdet. 

På Lövöjen, söder om Vahterpää-landet, är lövängen fördelad på en sydlig och nordlig 
del, åtskilda av ett sterilt, stenigt och bergigt barrskogsområde. Lövängens uppdelning 
på anfört sätt synes för det östra strandpartiet vara betingad därav, att detta strand
parti till sin mellersta del är bergigt och stenigt. Om detta strandparti icke hade utgjort 
ett hinder för utveckling av lövängsvegetation, skulle denna uppenbarligen hava kommit 
att omfatta hela det östra strandpartiet. Holmens västra strand är i motsats till den 
östra alltigenom låg samt därtill upptagen av leravlagringar. Detta strandparti hade 
utan tvivel erbjudit goda förutsättningar för en lövängsvegetation av samma typ, som 
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nu är för handen på öns norra och södra delar. Vegetationen här kan dock varken med 

avseende å frodighet eller artsammansättning jämföras med den i norr och söder r ådande. 
Jag kan icke finna n ågon annan anledning till detta märkliga förhållande än den, att 

detta västliga strandparti icke erbjudit samma förutsättningar som det östra för emot
tagande av diasporer från öster, där de rikaste markerna äro belägna. 

Jag kommer nu till Byskär, beläget ca 2 km SE om Lövöjen . Detta skär kan såtill
vida icke lämpligt anslutas till diskussionen ovan, att det här befintliga lövängsområdet, 

den s. 108-109 behandlade obetydliga Acer-Fraxinus-1unden, är beläget i skärets norra 
del; t errängen är i övrigt bergig. Expositionen är här sålunda nordexposition, icke ost

exposition. Lundens exposition mot norr synes berättiga det antagandet, att dess ele
ment framförallt invandrat från det i norr belägna Kungsharnnsområdet. Möjligheten 
för att lunden konstituerats genom en invandring från öster är dock icke utesluten. 

Beträffande Byön och Högholmen, belägna längre österut, hänvisas till diskussionen 
ovan s. 106-107, 127 resp. 107-108, 127. 

Den helt isolerade Korsholm ytterst i Pyttis yttre skärgård är, såsom s. 105 redan 
framhållits, alltigenom en lövängsö. Lövängen avbrytes blott i holmens centrala delar 
av barrskog och bergsvegetation. Stränderna äro genomgående låga. Lövängen framträder 
vackrast i öns östra delar, dels som en vacker ört- och lundäng i nordost, dels som en 
karakteristisk Fraxinus-1und i sydost. Också här på Korsholm synes expositionen mot 

öster och sydost varit avgörande vid lövängens utformning. 

Kompletteringsvis må följande anföras: 

På Mogenpärtö-landets flere kilometer långa södra kuststräcka finner 
rr an icke några egentliga lövängar; endast triviala strandlundar stå här att 
finna. Den här förhärskande bergiga terrängen, lokalt avbruten av sand
stranden och blockstranden, synes hava utgjort det viktigaste hindret för 
uppkomst av lövängar. Vikbottnar med lerhaltig grund, där lövängar synas 
hava haft möjligheter att utveckla sig, äro dock flerstädes för handen. Att 
lövängar här det oaktat nästan helt saknas synes till en avsevärd del vara 
att tillskriva det ogynnsamma geografiska läget. Kusten är över huvud låg; 
dess strandpartier hava alltså först under sen tid höjt sig ur havet. Denna 
södra kust har sålunda alltid varit instängd på grund av den räcka öar, som 
i söder, sydost och öster begränsar fjärden söder om Mogenpörtö-landet. 
Den har därmed varit utestängd för den diasporinvandring från öster och 
sydost, som i så hög grad synes hava berikat växttäcket i de yttre delarna 
av den yttre skärgården. Den synes närmast hava varit öppen för diasporer 
från öns högre belägna äldre delar samt från de yttre öarnas norra delar. 
Dessa spridningshärdar hava icke nämnvärt kunnat berika ölandets sydkust. 
Den ogynnsamma expositionen synes här tydligt komma till synes. 

Framställningen ovan har visat, att den frodigaste lövängsvegetationen i 
Strömfors-Pyttis skärgård kommit till filveckling på de för besåning från öster 
och sydost bäst exponerade ställena i skärgårdens yttre delar. Anmärkningsvärt 
är härtill, att denna vegetation frä·mst t~tvecklats inom de delar av öarna, som 
närmast äro exponerade för havsströmmarna. 
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e. Havsströmmarna som diasporspridare. 

Beträffande' havsströmmarna som diasporspridare hänvisar jag med av
seende på äldre litteratur till framställningen hos ScHIMPER (1898, s. 32-35) 
och SERNANDER (1901, s. 411) och beträffande yngre litteratur till framställ
ningen hos HAYEK (1926, s. 213), EKLUND (1931, s. 58), SCHIMPER- VON F ABER 
(1935, s. 57-58), ULvr.-"tE~ (1937, s. 93, 101) m.fl.; beträffande transport med 
flodströmmarna hänvisar jag till översikten hos ULVINEN' (1937, s. 93-101). 

Havsströmmarnas andel i den yttre skärgårdens beväxning i Strömfors-Pyttis 
kan icke exakt fastställas. Man har uppenbarligen f öm tom med havsströmmarna 
även att räkna med de flodströmmar, vilka från Kymmene älvs mynnings
armar sträcka sig genom upplandsområdet och den inre skärgården ut mot 
den yttre skärgården och havsbandet. Såsom inom ULVINENs område (1937, 
s. 99-100) komma också här de med flodströmmarna förda diasporerna 
främst att hamna på de för desamma exponerade nordliga delarna av öarna; 
jfr FAGERSTRÖM 1941-1942 a, s. 62. Det är påfallande, att de för flodström
marna svagast exponerade lokalerna icke uppvisa arter, för vilka man tyckes 
hava skäl att räkna med en spridning, som står i samband med dessa strömmar. 

Det är självfallet icke möjligt att ens närmelsevis uppskatta huru stor 
del av den diasporkontingent, som från ett spridningsområde hamnar i havs
strömmarna, med dessa strömmar når fram till närmare eller fjärmare be
lägna områden. I vilken grad detta är fallet står självfallet i samband med 
ett flertal inverkande omständigheter, sådana som avstånd, havsströmmar
nas hastighet, möjliga hinder, diasporernas flytförmåga under längre eller 
kortare tid osv. Helt visst sker en reduktion av diasporantalet mycket snart. 
Ju mer avlägset en plats ligger från en viss spridningshärd dess mer glesnar 
självfallet den diasporkontingent, som spridningshärden tillfört strömmen. 
Mest gynnade äro självfallet områden nära intill spridningshärden. De verka 
som >>mottagningsområden» (>>Empfangsgebieb> hos EKLUND 1931, s. 89), förbi 
vilka strömmen fortsätter med mer eller mindre beskattad diaspormängd. 

M ed beaktande av havsströmmarnas förlopp i Finska vikens östra del (s. 175) 
samt i betraktande av att en hämmande sllärgård nästan totalt där saknas, kom
mer Strömfors-Pyttis yttre skärgård att framstå som ett uppsamlingssåtl, där antag
ligen en relativt betydande del av den diasporkontingent, som strömmq,rna mot
tagit under sin färd utmed Finska vikens kust, först längs Estlands nordkust 
och sedan längs Finlands sydkust, hamnar. Ett sådant välgynnat upp::;am
lingssåll har nu ifrågavarande skärgård helt visst varit under hela den tid 
den funnits till. 

Såsom känt saknas flere ostbaltiska arter i Finland, däribland arter, för 
vilka klimatet av allt att döma bör vara tjänligt (se PALMGREN 1925 a, s. 6i; 
1927 a, s. 32-33; CEDERCREUTZ 1927, s. 83; EKLUND 1931, s. 104). Man 
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har ställt denna avsaknad i samband dels med sämre jordartsförhållanden 1 

Finland, dels i samband med olika konkurrensförhållanden; speciellt synes 
Palmgrens hänvisning till olikheter i konkurrensförhållandena söder och norr 
om Finska viken vara ägnad att belysa ett flertal arters avsaknad norr om 
Finska viken. 

Jag citerar i detta sammanhang följande uttalande hos PALMGREN (1925 a, 
s. 63-64): 

»Ein Vergleich zwischen Åland und der nyländischen Kiiste des Finnischen Busens 

mit Riicksicht auf die Hedingungen zur Entwicklung der beiderseitigen F lora liegt nahe. 
Während Åland von Schweden einen hedentenden siidlicheren Binschlag in seiner Flora 
empfangen hat, ist dies in bemerkenswert unerheblichem Grade mit Nyland der Fall 
gewesen, welches doch fiir eine Besäung von dem artenreichen Silurgebiet Estlands her 
ebenso giinstigt liegt. Zieht man auch in Betracht, dass kalkhaltiger Boden in Nyland 
weniger als auf Åland zur Verfiigung steht und dass auch Differenzen im Klirna herr
schen, so erscheint es doch bemerkenswert, dass keine grössere Einwanderung der sud
lichen Elemente Estlands stattgefunden hat. Ohne Zweifel ist unter den dieses Verbalten 
erklärenden Momenten der zu beachten, dass das nyländische Kiistenland, fenaelidem es 
sich aus dem M eere erhoben, augenscheinlich die grässten A ussichten besessen hat, in erster 
Linie Arten aus dem nächstgelegene1l Bimtenla1ld aufztmehmen. Die Konkurrenz hat sich 
also fiir die estländischen Elemente in Nyland schwieriger gestelit als Hir die schwedischer 

auf Åland . ... & (Kursiveringen Palmgrens.) 

Se även P ALMGREN 1943-1944, s. 5&-57, samt 1948, s. 216. 

ALVAR PALMGREN har fäst min uppmärksamhet vid den omständigheten, 
att de nyländska kusternas och öarnas stränder till en betydande del äro 
bergiga samt att man häri torde kunna söka en förklaring till avsaknaden av 
mången estländsk art i vårt land. Särskilt den östnyländska skärgården med 
dess mer eller mindre slipade bergstränder utgör en föga tiänlig mottagnings
härd för med havsströmmarna förda diasporer. Det har mot bakgrunden av det 
sagda inneburit en tillgång för skärgården i Strömfors-Pyttis att den i rätt på
fallande mängd uppvisar för beväxning vällämpade arealer i för havsströmmarna 
från öster väl exponerat läge. 

Framställningen närmast ovan synes även vara ägnad att yttern1era 
belysa lövängarnas fördelning i Strömfors-Pyttis skärgård i nutiden. 

Såsom s. 131 framhölls, är lövängsvegetationen i sin vackraste gestalt 
utvecklad i den yttre skärgården. Den inre skärgården uppvisar blott frag
ment på starkt begränsade arealer. Grunden härtill synes till dels hava varit 
den , att nu ifrågavarande skärgård under gångna tider varit en mindre tj än
lig mottagningshärd för diasporer sydostifrån än i nutiden. De för den nu
tida yttre skärgården så utmärkande låga utskärsöarna med deras för be
väx.ning tjänliga stränder och goda exposition för beväx.ning synas icke 
under tidigare utvecklingsskeden hava haft sin fulla motsvarighet. Övärldens 
högländare och sålunda äldre partier med deras ofta bergiga karaktär hava 



ACTA BOTANICA FENNICA 54. 183 

under gångna tider, då de höjt sig ur havet, i långt mindre grad än de nutida 
låga skären uppvisat för beväxning tjänliga strandpartier. I senare tid genom 
landhöjningen nyvunna för beväxning tjänliga strandpartier ligga icke mera 
i den inre skärgården exponerade för spridning österifrån. 

Som ett sammandrag av diskussionen ovan kan följande framläggas: 
Strömfors-Pyttis skärgård synes ligga välexponerad för förbifiytande havs

strömmar. Goda betingelser för mottagande av diasporer med dessa strömmar äro 
därför för handen. Välexponerade lämpliga växtplatser stå även till buds. Kli
matet synes vara gynnsamt även för mera fordrande arter. 

Att floran det oaktat är artfattig samt att specifika ostbaltiska arter här 
liksom annorstädes vid den nyländska kusten så gott som helt och hållet 
saknas synes vara betingat av 

1) de jämförelsevis långa sträckor diasporerna hava att tillryggalägga 
från förhandenvarande spridningsområden; 

2) de begränsade möjligheter till vidare utveckling områdets ståndorter 
i stort sett erbjuda de till området ankomna diasporerna. 

Härtill är att observera att de specifikt baltiska arterna (begreppet svårt 
att precisera) äro jämförelsevis få i förhållande till hela antalet arter i Ost
baltikum. Utsikterna för dessa att komma med hava sålunda icke varit 
stora. Vidare äro dessa arter till avsevärd del med avseende å ståndort mer 
eller mindre fordrande eller bundna vid specifik terräng (kalkklippor, 
alvarmark etc.). 

KAP. VIII. VILKA~ ARTER KUNNA FÖR STRÖ MFORS-PYTTIS 
SKÄRGÅRDSOMRÅDE BETRAKTAS SOM INVANDRARE FRÅN OST

BALTIKUM? 

Denna fråga kan självfallet inte slutgiltigt besvaras. Beträffande ett 
stort antal mer eller mindre allmänt förekommande och jämnt fördelade arter 
kunna invandringsvägarna knappast fastställas. Utan tvivel har dock ett 
betydande antal av dessa till större eller mindre del tillförts området med 
havsströmmarna eller vindar från spridningshärdar i Baltikum. Det är mindre 
sannolikt, att endast det jämförelsevis ringa antal växter, de flesta mer eller 
mindre sällsynta, för vilka nedan en sydlig invandring synes påvisbar, skulle 
hava rekryterats i trakten söder om Finska viken. Fastmer synes det antag
ligt, att i varfe händelse en betydande del av de tilllövängsvegetationen och strand
vegetationen hörande mer eller mi11dre allmänna arterna åtminstone delvis rek
ryterats från Ostbaltikum. Den rikliga förekomsten av arter sådana som Con
vallaria maj al is, 5 tellaria holostea, M elandrium dioecum, R i bes alpinum, Lon i-
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cera xylosteum och Viburnum opulus, för att blott nämna några exempel, 
synes tala för sådan rekrytering. Den småningom avtagande frcl..'"Vensen inåt 
mot fastlandet och från kusten inåt land synes likaså lämna stöd för en sådan 
uppfattning. Den påfallande rikliga förekomsten av de nyssnämnda arterna 
synes dock till en del vara betingad av en invandring även från annat håll. 

Ovan s. 125 antogs, att en betydande del av arterna i Strömfors-Pyttis 
på ett tidigt stadium invandrat till områdets skärgård. Härifrån har en be
tydande del av dessa >>gamla>> arter påtagligen under tidernas lopp utbrett 
sig vidare; några av de vid tiden för själva invandringen ännu sällsynta 
arterna hava på så sätt småningom blivit ubi1..'"Vister. Andra åter hava på
tagligen icke haft samma betingelser för spridning utan ända in i nutiden 
förblivit mer eller mindre sällsynta. Bland de nu allmänt uppträdande ar
terna gives det påtagligen också >>yngre>> element, vilka sålunda under en 
jämförelsevis kort tid hunnit sprida sig till skärgårdens olika delar. En i 
nutiden ubikvist art behöver alltså icke vara en tidig invandrare till ett 
område (se EKLUND 1931, s. 57). Bland bevisligen sena invandrare kunna näm
nas Matricaria discoidea och Epilobium adenocaulon, som under en relativt 
kort tid utvidgat sitt förekomstområde till stora delar av vårt land. 

Då jag i det följande går till en närmare diskussion av det sannolika ost
baltiska inslaget i Strömfors-Pyttis skärgårds flora är jag fullt medveten 
om de vanskligheter, som äro förknippade med en sådan diskussion. Endast 
en bråkdel av artkontingenten kan bliva föremål för en diskussion; det stora 
flertalet lämnar icke någon fingervisning. 

Uppenbara sydtiga invandrare i Strömfors-P.yttis skärgård synas mig föl
jande 26 arter vara: 

Cinna latifolia 
Avena pubescens 
Bromus mollis 
Allium oleraceum 
Polygonatum multiflorum 
Helleborine latifolia 
Humulus lupulus 
Silene nutans 
Cerastium semidecandrum 

Actaea spicata 
Draba nemorosa 
Pyrus rnalus 
Cotoneaster integerrimus 
Impatiens noli t angere 
Circaea alpina 
Geranium palustre 
Acer platanoides 
Tilia eardata 

Hypericum perforatum 
Fraxinus excelsior 
l\'Ielampyrum nernorasurn 
Asperula odorata 
Galium triflorum 
Convolvulus sepium 
Artemisia campestris 
Lactuca muralis 

Då det gäller att försöka fastställa invandringsvägen eller -vägarna för 
en art till ett visst område, framstår som en primär förutsättning en möjli
gast fullständig kännedom om artens uppträdande inom området ifråga. 
Som en lika nödvändig förutsättning framstår därtill en möjligast god kän
nedom om artens utbredning inom den större helhet, till vilket området hör. 
För Strömfors-Pyttis skärgård innebär detta kännedom om artens uppträ
dande inte endast här utan även i Finland i övrigt samt de delar av det öv
riga Östersjöområdet, därifrån arten kan tänkas hava invandrat till Ström-
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fors-Pyttis-området. Då, såsom s. 165 förutsatts , invasionen till ett område, 
detta gäller speciellt nyvunna landområden, främst måste antagas äga rum 
ifrån de närmast intill belägna områdena, framstår alldeles särskilt en möj
ligast fullständig kännedom om artens uppträdande i de närmaste grann
områdena såsom en synnerligen viktig primär förutsättning. 

Förutom möjligast ingående kännedom om artens geografiska utbred
ning framstår såsom en viktig förutsättning kännedom om diasporernas 
betingelser till spridning. 

De s. 184 anförda 26 arterna komma nedan att behandlas art för art 
med beaktande av följande omständigheter: 

1) arternas allmänna utbredning; 
2) arternas utbredning i Finland med speciellt beaktande av utbredningen 

i Nyland och södra Karelen; 
3) arternas utbredning i Strömfors-Pyttis skärgård; 
4) arternas spridningsbiologi, 
5) arternas förhållande till kulturen. 

Då det för mig gällt att angiva arternas allmänna utbredning, har fram
ställningen hos H ULTEK (1950) lämnat ett värdefullt stöd. Den rikhaltiga 
litteratur, som föreligger beträffande de enskilda arternas utbredning, gäller 
i främsta rummet blott smärre områden och är sålunda svår att överblicka. 
Hultens kartor giva oss en helhetsbild av arternas utbredning i Norden. 
Alldeles särskilt värdefulla och belysande i Hultens verk äro kapitlen om 
de olika utbredningsgrupperna och invandringsgrupperna. Dessa lämna för 
flertalet arter en hittills saknad helhetsbild av totalutbredningen. - Endast 
i de fall, där någon av de berörda arterna i specialstudier blivit föremål för 
ett närmare studium beträffande arealgränserna, har jag haft orsak att 
komplettera Hultens framställning. 

Hultens utbredningskartor giva en helhetsbild av arternas utbredning i 
Skandinavien, Finland, Danmark och Estland. Beträffande förekomstern a i 
Skandinavien och Danmark hänvisar jag utan några som helst kommentarer 
till dessa kartor. 

Floran i Estland, den del av Ostbaltikum som närmast är aktuell för 
denna studie, har varit föremål för studier alltsedan slutet av 1700-talet. 
Beträffande den floristiska utforskningen i dess detaljer intill slutet av den 
1yska perioden hänvisar jag till VILBERGS om stor sakkännedom vittnande 
översikt av 1929 d samt för tiden 1918-1938 till LIPPMAAs (1938 a) korta 
översikt. 

\"ILDERG inleder sin framställning med konstaterandet, att den floristiska utforsk
ningen av Estland under den ryska tiden >arit varken synnerligen stor eller omfattande. 
Detta uttalande verkar i första hand överraskande, detta särskilt med beaktande av den 

digra litteraturförteckning, som Viiberg bifogat sin översikt. En karta, som likaså bifo-
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gats översikten, med de under den ryska tiden botaniskt utforskade områdena inprickade, 

visar dock stora luckor i utforskningen. Vilbergs ovan anförda uttalande bör synbarligen 

ses mot denna bakgrund. 
Vilberg presenterar trenne faser i Estlands floristiska utforskning. Under den första 

fasen, som han kallartdie Periodeder Botanophilen, der Liebhaben (l.c., s. 311} och som 

sträcker sig fram till medlet av 1800-talet, var det icke fackbotanister utan personer från 

olika områden med ett stort intresse för botaniken, som utförde huvuddelen av utforsk

ningsarbetet. Huvudmåfet med dessa botanafilers verksamhet var en sammanställning 

av växtvärlden (>>Gesamtflorat} i hela Ostbaltikum. Yilberg för botanofilperioden fram 

till 1852, då WIEDE~L>L'IN-WEBF.Rs flora utkom. Detta arbete, som för sin tid represente

rade ett synnerligen värdefullt uppsving, var dock ännu i många hänseenden ofullständigt 

enligt nutida fordringar, detta speciellt beträffande augivandet av arternas fördelning. 

Man kan dock redan i detta arbete se en antydan om det stora uppsving Estlands flo

ristiska utforskning under de närmast följande decennierna skulle komma att upp,·isa. 

VILBERGs andra fas &die Periode der Botaniker, der Fachwissenschaftler., som sträckte 

sig till slutet av 1800-talet, representerar blomstringstiden för Estlands botaniska och 

floristiska utforskning (VILBERG l.c., s . 314}. Under denna tid utkommo de kända arbe

tena av FLEISCHER-BUNGE (185:l}, SCH)!IDT (1R54, 1855), VON SASS (1860) , VON GLEHN 

(1860), RUSSOW {1862}, GRUXER (1862, 1864}, VON SCH.\IIDT (1864}, PAHXSCH {1881}, 

Kl,INGE (1882) och LEID1ANN (1859, 1895, 1896), vilka bilda den värdefulla grund, på 

vilken hela den nutida floristiska forskningen i Ostbaltikum grundar sig. 

VILBERG kallar sin tredje fas tdie Periode der Vernachlässigtmg der ballisehen resp. 

estländischen Floristikt . Till denna period hör den månglärde betydande botanikern K. R. 

KUPFFER som en rätt ensamstående företeelse. Han omspände med sitt intresse och sina 

forskningsfärder hela Ostbaltikum och har förutom ett flertal skrifter, däribland tGrund 

ziige der Pflanzengeographie des Ostbaltischen Gebietes• av år 1925, lämnat efter sig ett 

mycket betydande herbarium, som helt säkert för framtiden kommer att äga ett utom

ordentligt värde bland källorna för utforskningen av Ostbaltikums flora. Till denna 

period höra även LEHBERT, ROTHERT och LACKSCHEWITZ. Ett sådant stort och utbrett 

intresse för Ostbaltikums utforskning, som den föregående fasen uppvisade, står icke 

nu att uppvisa. En inverkande orsak till denna tlamhetsperiod» är uppenbarligen, såsom 

VILBERG (l.c., s. 314} framhåller, den omständigheten, att de ryska botanikprofessorerna 

i Dorpat, vilken stad sedan 1853 varit centrum för det botaniska intresset i Ostbaltikum, 

alltmer riktat sitt intresse till Altai och andra avlägset belägna forskningsområden. Den 

ostbaltiska floristiken hade förlorat de sporrande ledarna. 

Den unga estländska republikens botaniska forskning kunde, såsom ur framställningen 

ovan torde hava framgått, bygga på en god grund. De stora dragen i arternas fördelning 

var given. Under den kortvariga republikens tid ägnade sig den estländska botaniska 

forskningen främst åt fyllande av större och mindre luckor i kännedomen om arternas 

utbredning; r ätt få arbeten av större omfång härstamma från denna tid. Jag nämner 

följande: LIPPMAA {1931, 1933 b, 1934, 1935 a, 1935 b, 1938 b), MATHillSEN {1927), RttHL 

(1932 c, 1937 b), SIRGO (1935}, THOMSON (1929}, TOMSON (1937}. VILBERG (1927 b, 1933). 

Med aktning och det största erkämtande gdr man igenom de estländska botaniska skriftserierna, 

som tydligt giva vid handen ett hängivet tltfört arbete för det egna, till omfdnget ringa hem

landets botaniska uttorskni11g. Tydligt framstår även den centrala plats i denna utforsk

ning THOMSON, LIPPMAA, EICHWALD och \'ILBERG (VILBASTE) intagit. Kring dessa har 

fylkat sig ett stort antal äldre och yngre botanister, som med sina ofta korta uppsatser 

främst i serierna Loodus, Eesti Loodus och Looduseva:ttleja lämnat värdefulla bidrag 

till kännedomen om arternas fördelning i Estland. 
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Jämte de s. 18 6 ovan anförda studierna äro ännu följande värda beaktande: AASAM.A.A 

(1937), ALLPERE (1938), A..'<XUKA (1938), BEEKMA.~ (1934.), EICHWA.LD {1933, 1934., 1935, 

1937 a, b, 1938), ENARI (1938), EPLIK {1931, 1934., 1936), FREIM.ANN (1936, 1937), FROM

HOLD-'fREU (1935, 1938), GRAXÖ {1922), GRADBERG (1931), RENDRIKSON (1935, 1936), 

HUR (1922), liR (1938), JAKOBSO~ (1937), ]URKATAM. (1933), KAUER (1935), KREM.SER 

(1938), KUPFFER (t.ex. 1896, 1904 a, b, 1907 a, b, 1909, 1912, 1927), KÄIS (1922, 1923). 

LAASIM.ER (194.6), LERBERT (1903, 1905), LERBER T- KUPFFER (1903). LEPIK (1926, 1936, 

1938), LIPPING (1933), LIPPM.U {1923, 1933 a, 1936, 1937), LuNTS (1932, 1933, 1934. a, b, 

1937 a), MICHELSO:\' (1934.), :'.liLJA:-< {1933), VOX ZUR MUHLE~ (1906), l\iÄ.NNIK (1938 a, 

b), MÖLDER (194.3), NENJUKOV (1935), PASTAK (1934., 1935, 1936), PRECHT {1935), PUKK 

(1933), RAUDSEPP (1935), RED! {1930), REDITHAL (1932 a, b, 1933), RUHL {1931 a, b, 

1932 a, b, c, 1933 a, b, 1934., 193 7 a, b, 194.0), SAARSON (1932, 1933 a, b, 1934. a, b, c, 1935 

a, b, 1938), SA.LASOO (1933 a, b, 1934, 1937), SIRGO (1933), SITZ (1931, 1932), SPOHR (1925, 

1926 a, b, 1927, 1928), THO:\ISO~ (1922, 1923, 1924.), TOMSON (1933, 1934., 1935, 1936). 

V ALLNER (1933, 1934.), \"ILBERG {1923 a, 1924., 1929 b, C, 1930 a, b, c, 1931 a, 1932 a, 

b, 1936, 1937, 19'•0 a, b), UKSIP {1932 a, b, 1936, 1937 a, b, 1939). 

Under 1930-talet började EICHWALD och LIPPMAA utgiva sitt exsiccat, där etiketterna 

försetts med utbredningskartor över de i exsiccatet utdelade arterna. Av exsiccatet 

hann dock som känt endast 3 delar utko=a. Det andra världskriget slog, som det sy

nes, sönder det under några och tjugo år hängivet utförda och långt ute i världen erkända 

arbetet för hemlandets floristik. 

I utforskningen av Estland hava främst estländska botanister medverkat. Betydande 

bidrag hava yttermera några representanter för andra nationer lämnat; jag nämner 

främst ryssarna Ar..'DREJEV (1912), ANDREJEV-ISPOLATOV {1908), KIRILIN {1872, 1873), 

M.'\.LTSEV (1907), l\iiHAILOWSKI och KURSKIJ (1908). PETROFF (1905), PURIKG (se VIL

BERG 1929 d), RUPRECHT {1854) och SCIDIALHAUSE:-< (se REGEL 1894.), dansken GRÖNTVED 

(1927, 1929, 1953). svenskarna SKOTTSBERG och VESTERGREN (1900, 1901), samt våra 

landsmän EKLUND (1928 e, 1929, 1936-1937 c, d, e), HIITONEN {1937), HILDEN (1922, 

1923, 1924.), HÄVREN {1929-1931, 1936-1937), KONTUNrEMI (1937), LINKOLA (1929, 

1930), MARKLUND (1938), BROR PETTERSSON (1933-1935) och ÅBERG (1933-1935). 

HuLTEN synes i sin atlas hava väl beaktat den estländska botaniska 
litteraturen. Hans utbredningskartor lämna på denna grund en som det 
synes god bild av de olika arternas fördelning i nu berörda område. Tidigare 
stodo sådana utbredningskartor till buds i mycket ringa omfattning. 

Då de övriga forna östersjöprovinsernas, Lettlands och Litauens, flora 
icke i lika hög grad som Estlands varit av intresse för mina östnyländska stu
dier, hava de icke närmare beaktats i denna studie. Jag har nöjt mig med de 
uppgifter som givits av KUPFFER och LEHMAN'~ (1895, 1896), vardera värde
fulla källor då det gällt att bilda sig en uppfattning om huvuddragen i arter
nas fördelning. Några arbeten från senare tid hava därtill visat sig vara 
värda beaktande: LEDUS (1939), STARCS (1929, 1930, 1936) och ZÄMELIS
KVITE (1929). 

Floran i Ingermanland är i motsats till den estländska rätt litet känd. Också 
i Ingermanland har växtvärlden länge varit föremål för studier och presen
terats i ett stort antal skrifter av äldre datum. Dessa äldre skrifter från slutet 
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av 1700-talet och början av 1800-talet äro dock mindre tillförlitliga och som 
sådana rätt litet upplysande. Det första arbete över Ingermanlands flora, 
som ännu i nutiden besitter ett större värde, är RUPRECHTs Flora Ingrica 
av 1860. Tyvärr hann Ruprecht aldrig få sin flora fullständig utan den av
stannade med den första delen1 . MEINSHAUSENs Flora Ingrica publicerades 
1878. Alltfortfarande är detta arbete den enda fullständiga sammanställ
ningen av områdets flora. Smärre arbeten av fu'-'DREJEV (1912), I SPOLATOV, 
PURING och SCHMALHAUSEN' lämna blott mindre bidrag; de tre sistnämndas 
arbeten hava på denna grund icke upptagits i litteraturförteckningen. Under 
sovjetregimen hava några mera betydande tillägg till Ingermanlands flora 
icke publicerats. Beaktas bör dock att jag haft möjlighet att genomgå blott 
några arbeten: ANUFRIEV (1925), BOGDANOVSKAJA-GUIHENEUF (1928), BORIS
SOWA (1933), CZERNOVA-LEPILOVA (1928), POLJ&'-"SKA, KORN'ILOW & TRuTNEW 
(1935), SMIRNOVA (1928), BUSCH (1926) och ZIXSERLIKG (1934). De i 
litteraturförteckningen upptagna skrifterna av fuYUFRIEV (1928, 1931), 
BALANDIN (1929), BOGDANOVSKAJA-GUIHE!\""EUF (1927), GAl'<ESCHIN (1927 a, b), 
GoNTSCHAROV (1927), 0VTSCHINNIKOV (1926), PRASOLOV, GANESCHIN & 

ANUFRIEV (1925), SCHIFFERS (1926) och STEPANOV (1927), som jag funnit 
citerade i den tillbudsstående litteraturen, har jag icke kunnat uppbringa. -
För förståendet av floran i Ingermanland äro uppgifterna hos KOLMOWSKY 
(1896) och KoMAROV (1896) från det novgorodska gtwernementet värdefulla, lik
som även uppgifterna från det pskovska guvernementet hos BATAL~ (1884, 1889) . 

Kännedomen om arternas fördelning i Finland bör anses vara rätt god, 
om också betydande lokala luckor i utbredningsbilden ännu äro för handen. 
HJELTS monumentala verk Conspedus Florae Fennicae lämnar alltfortfarande 
ett värdefullt stöd, om också utbredningsbilden självfallet förfullständigats. 
Det första bandet utkom redan 1888, det sista 1926. Dess bättre lämnar ett 
mycket stort antal floristiska arbeten från senare tid mer eller mindre ut
tömmande uppgifter om de enskilda arternas utbredning inom större eller 
smärre områden. Det har icke varit möjligt att nedan beakta samtliga dessa 
arbeten. Detta har icke heller synts nödigt, då sammanfattande redogörelser 
över arternas utbredning i olika sammanhang redan tidigare givits . J ag 
nämner här främst Pohjolan Luonnonkasvit, som beträffande flertalet av 
mig behandlade arter lämnar tillräckligt noggranna upplysningar; jag fäster 
uppmärksamheten speciellt vid de många av K. LINKOLA och V. ERKAMo 
uppgjorda utbredningskartorna, som belysa t exten. -För några av de nedan 
behandlade arterna hänvisas med avseende å utbredningen till tidigare publi
cerade specialstudier. - För en del av arterna har jag beträffande utbred
ningen i Finland icke kunnat använda H ULTENs utbredningskartor som 
sådana. Detta gäller en del kartor, där uppenbara fel beträffande arternas 

1) L EHMANN {1895, s. 27) kallar RUPRECHTS flora en torso. 
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förekomst i Finland insmugit sig, enligt HULTEN (l.c., s. 23*) för en del arter 
som en följd av förskjutningar av fyndortsprickarna under tryckningen. 
Såsom ett belysande exempel må anföras kartan 153 (s. 39) över Cinna 
latifolias fördelning. Kartan anger nämnda art från 5 lokaler utmed Finlands 
sydkust. Endast tvenne lokaler äro kända. I en del andra fall åter har ett 
ofullständigt material legat till grund för kartorna. Detta är fallet t.ex. 
med kartan 1183 (s . 304) över Geranium palustre. 

Då förevarande diskussion gäller ett antal arters invandring till Ström
fors-Pyttis skärgårdsområde, beläget vid gränsen mellan de tvenne natur
historiska provinserna N y l a n d i a och K a r e l i a a u s t r a l i s, har 
en utförligare behandling av arternas uppträdande i dessa provinser synts 
nödig. Speciell uppmärksambet har bärvid ägnats förekomsterna på utöarna 
i Finska viken; rätt uttömmande uppgifter om arternas uppträdande bär stå 
att finna i ett betydande antal skrifter från äldre och nyare tid. 

De i Finska vikens östra del belägna utskärsöarnas flora blev redan tidigt föremål för 
intresse. De s. 51 anförda arbetena av RUPRECHT, SAELAN, M. BRENNER, KURKI, RAYREN 
och GRÖNBLAD beröra främst Hogland. Bland senare tiders botanister har framför andra 
OLSONI (1927 a, b, 1933-1935 och 1936-1938) ägnat floran och vegetationen p å Tytär-
saari, Lavansaari och Seiskari mycket intresse. Vidare har L EMBERG (1935) behandlat 
dynvegetationen på utöarna, så äYen KROGERUS-LEMBERG (1927) och KROGERUS (1932) . 
Ett värdefullt bidrag till kännedomen om Seiskaris flora utgör en kortare uppsats av 
]ALAS (1948). Tvenne korta meddelanden av RALLSTRÖM (1927) och VILBERG (1927 a) böra 
även nämnas. - Beträffande floran i Aspö-arkipelagen hänvisas till framställningen s. 51. 

S . 15-16 anfördes litteratur, som främst belyser den nyländska kust- och skärgårds
floran. Till denna litteratur ansluter sig ett antal arbeten, som lämna en mer eller mindre 
fyllig bild av floran i det nyländska inlandet. HISIXGERS (1867) Fagerviks-flora är allt
fortfarande värd beaktande. STE!-.~OOS (1894) belyser floran i Nurmijärvi och BRANDER 
(1953) mellersta Kyrkslätts flora. L . KORHO~'EN (1949, 1951) lämnar några sparsamma, 
men värdefulla upplysningar om floran i Mäntsälä, likaså LAINE (1952 a, b); HAGFORs 
(1921) berör floran i Mörskom, ~-xA LINKOLA (1917) och K. LmKOLA (1918) floran i 
Orimattila. Uttömmande är Tvx~ns (193 7) framställning av floran i Askola och Pukkila 
socknar samt d en norra delen av Borgå socken. De tidigare anförda arbetena av SAELA.c'< 
(1858) och CEDERCREUTZ (1927, 1928, 1931) beröra även på ett förtjänstfullt sätt det 
nyländska inlandets flora. Se även ERKAMO (1949 b). 

I motsats till det nyländska inlandets flora är det sydkarelska inlandets däremot r ä tt 
litet känd. Jag hänvisar till behandlingen hos W. NYLANDER (1852 b), SAELAN (1858), 
BLOM, LmDEN (1891), VALLE (1918, 1919 a, b) , KUJALA (1924 a, 1939, 1946), EKLID.'D 
(1929-1930 b), ULVINEN (1929-1931, 1931- 1932 c, 1933-1934 b, 1949), MÄKELÄ 
(1948), TorvARI (1949 b), KUJALA-ULvD.'EX (1950) och ]ALAS (1950). 

Över växternas spridningsbiologi föreligger i närvarande tid en mycket 
oiPfattande litteratur omspinnande en tidsrymd om 200 år. I detta samman
bang är det icke möjligt och icke beller nödigt att beakta hela denna litteratur. 
J ag konstaterar blott, att det pioniärarbete, som på detta område igångsattes 
av Lna .. -t, DARWIN' och DE CANTIOLLE, följts av fortsatta och utvidgade stu-
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dier i olika delar av världen. Beträffande dessa studier hänvisas till de mer 
eller mindre uttömmande översikter, som givits av SER.'l'Al'<DER (1901), GUPPY 
(1906), PRAEGER (1911), RIDLEV (1930), HE~TZE (1932, 1935), ROMELL 
(1938) och WuLFF (1943), vilka arbeten närmast beaktats i denna studie.1 

A v de nämnda arbetena hava främst SER.'<ANDERs, PRAEGERs och RIDLEVs 
varit givande för min diskussion. En rätt god parallell till förhållandena i 
Strömfors-Pyttis skärgård synes PRAEGERs irländska övärld lämna. Kap. 6 
)>Origin of the flora)> i PRAEGERs arbete (s. 54-96) hör till det mest överty
gande, som skrivits i detta hänseende. 

I de nu anförda arbetena hava främst avsnitten om diasporernas möjlig
heter att från ett spridningscentrum nå en invasionsort beaktats. Härvid har 
främst diasporernas flytförmåga samt resistens mot det salta vattnet vunnit 
beaktande. Över dessa problem lämna därtill några skrifter av EKLUND 
(1927 c, 1927 e, 1929-1930 a) och BIRGER (1907) värdefulla tillägg. Av 
lika stor betydelse har frågan om diasporernas uppträdande i driften varit. 
I detta hänseende har SERNAl'<DERs klassiska arbete av 1901 varit mest gi
vande; värdefulla bidrag hava därjämte bl.a. HEssELMAl'< (1897), SKOTTSBERG 
{1907), LEEGE (1913) och ULVINEN {1937) lämnat. 

Om det sålunda redan föreligger en riklig litteratur, som mångsidigt 
belyser spridningsproblemet, möter man dock alltfortfarande betydande 
luckor i kännedomen om flertalet arters spridningsföreteelser. Då jag för de 
i förteckningen ovan s. 184 upptagna 26 arterna ur den mig tillgängliga lit
teraturen försökt finna uppgifter om dessas spridning, har detta lyckats mig 
blott beträffande 16 arter. För flertalet av dessa inskränka sig uppgifterna 
till blotta augivandet av den tid, som fröna hållits flytande i laboratorierna. 

Då jag för de nu ifrågavarande arterna räknar med en sannolik inv andring 
från Ostbaltikum till Strörnfors-Pyttis skärgård, har jag blott för ett fåtal 
arter funnit stöd i de resultat, som spridningsbiologiska undersökningar läm
nat. I en del fall motsäga undersökningsresultaten rentav en sådan in
vandringsriktning. Så är fallet t.ex. med Hypericum perforatum. Dess frön 
sjönko genast i GuPPYs försök (1906, s. 536); RoMELL (1938, s. 368) angiver 
flyttiden i timmar. Trots dessa negativa resultat har jag icke kunnat komma 
till annat resultat än att artens förekomst i Strörnfors-Pyttis skärgård måste 
ställas i samband med förekomsterna i Ostbaltikum. Något direkt stöd för 
ett sådant antagande kan jag sålunda icke uppvisa. Jag har grundat min 
uppfattning därpå, att arten med största sannolikhet icke har kunnat nå 
nu ifrågavarande skärgård från väster, norr eller öster. Stöd i detta hän
seende finner jag i artens fördelning icke blott i Strörnfors-Pyttis skärgård 
utan främst i dess fördelning i de större enheterna Nylandia och Karelia 

1 J ag annoterar med tacksamhet den hjälp jag vid diskussionen av spridningsprob
lemet erhållit av BROR PETTERSSON. 
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australis. Som den enda sannolika rekryteringshärden för Hypericum perfo
ratum till Strömfors-Pyttis skärgård återstår sålunda Ostbaltikum. Till 
Hypericum perforatum ansluta sig flere andra av mina i förteckningen s. 184 
upptagna arter. - Beaktansvärt är RIDLEVs (1930, s. 196-197) konstate
rande, att en betydande variation betr. flytförmågan hos en och samma arts 
frön i många fall har påvisats. 

Spridningsfenomenet är för flertalet arter av en synnerligen komplicerad 
och svårangripbar natur, såsom PALMGREN (1925 a, s . 125) övertygande 
framhåller. Då Palmgren givit tillfälligheten, enligt den begränsning han 
giver detta begrepp l.c., s. 129 (se även PALMGREN 1929), rangen av viktig 
växtgeografisk faktor, har han därmed också angripit spridningsproblemet 
från en varken tidigare eller senare i tillräcklig grad beaktad synvinkel. 
Det väsentliga i Palmgrens diskussion av begreppet tillfälligheten synes vara på
pekandet av orsakskomplex, som på vetenskaplig väg svårligen tillfyllest kunna 
utredas. Att sådana orsakskomplex verkligen äro för handen och att tillfällighe
ten som inverkande växtgeografisk faktor sålunda är en realitet torde icke kunna 

bestridas. Experimentella undersökningar av spridningsfenomenet belysa 
helt visst detsamma mer eller mindre mångsidigt; jag är dock övertygad 
om att man på denna väg icke kan utröna alla de detaljer, som tillsammans 
bilda begreppet spridning. Man blir sålunda ofta tvungen att ty sig till sådana 
begrepp som Palmgrens tillfälligheten. 

Cinna Iatifolia (Trevir.) Griseb. 

Allmätt utbredning: Föres av Hur. TE:-< {1950, s. 65*) till utbredningsgrupp 2ft: »Nord
ligt boreal-drcumpolära växter, som saknas i Mellaneuropa». En taiga-art en!. KALELA 
(191t9). Totalutbredningen föremål för behandling även hos KLINGE (1891-1892, s. 
lt27-430), KUPFFER (190ft a, s. 63-6ft), FAGERSTRÖM {1941-1942 a, s. 58) och SÖYRINKI 
(194.8-191t9, s. 115-116). 

Skandinavien, Ostbaltikum och Ingermanland: Se karta 153 hos HULTEN (1950, s . 
39) . Påfallande är den sparsa=a förekomsten liksom även fördelningen över huvud i 
Skandinavien. Arten saknas helt i Danmark. I Ostbaltikum är blott ett ringa antal före
komster känt. Anmärkningsvärd är fördelningen i Ostbaltikum dels i områdets östli
gaste delar, dels vid Riga-bukten. Beträffande ostbaltiska förekomster se KLINGE (1891-

1892, s. 4.27-4.30), LEID1ANN {1896, s. 36), KUPFFER {1904. a, s. 63-6ft; 1909, s . 195-

196), SPOHR {1927, s. 6 och 12), LL'<KOLA {1929, s. lt5, 55, 56, 60, 65), VILBERG {1929 b, 
s. 11; 1929 c, s. 6, 10, 12; 1930 a, s. 26), LIPP~1AA {1931, s. 101-102, 211-212), RUHL 

{1931 a, s . t.; 1931 b, s. H-lt5; 1932 c, s. 23-24., 31; 1937 b, s. 70-71), EICHWALD

LIPPMAA {1933, s. 6, 12), SALASOO {1933 b, s. 16; 1934., s. 29), HAVAKATS {1937, s. 29) 

och LEPIK (1939, s. 306; 1940, s. 60). 

Finland: Då HULTENs karta 153 uppvisar stora fel beträffande förekomsten i Fin
land1 anför jag en av SöYRINKI (1948-191t9, s. 114) publicerad karta, som riktigt åter-

1 Jag annoterar med tacksamhet den värdefulla hjälp jag i min strävan att lämna 
kompletterande eller korrigerande uppgifter till Hultens utbredningskartor erhållit av 

VILJO ERKAMO. 
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Ka·rta 6. Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. i Ost-Fennoskandien. (SÖYRL.'<KI '1948-194 9.) 
/(arte 6. Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. in Ostfennoskandien. (SöYRe<KI 1948- 1949.) 

giver den finska förekomsten (karta 6). Se för övrigt FAGERSTRÖM (1941-1942 a, s. 
55-56), HnTONEN (1946, s. 42, karta 15) och SöYRmKI (1948-1949, s. 112-115). 

Arten är sällsynt i vårt land med starkt spridda förekomster inom ett vidsträckt 
område; den uppträder ingenstädes rikligt. 

Nyland och södra /(arelen: Se FAGERSTRÖ~I (1941-1942 a, s. 55)1. 

Strömfors-Pyttis skärgård: I en tidigare uppsats har jag (FAGERSTRÖ~I 1941-1942 a, 
s. 51) redogjort för artens upptäckt i denna skärgård genom SAELAN samt därvid med
delat ett eget fynd 1939. Sedan 1939, då arten av mig blev återfunnen, påtagligen på 
en av SAELANs sannolikt 2 fyndplatser, har jag påträffat densa=a på 3 nya lokaler, 
samtliga belägna i Tunskas by på Mogenpörtö i Pyttis skärgård. 

De nu kända förekomsterna äro följande: 
1. Långviken. Här funnen av mig 1939. Denna lokal påtagligen identisk med SAE

LANs av mig ovan berörda lokal. 
2. På litet flyttblock i mindre flyttblocksanhopning på liten ässträckning mellan 

Syrleråkern och Storängsmossen. Betr. vegetationen på flyttblocket se s. 129-130. 

3. Riklig på flyttblock, sparsam på marken, i frodig granskog W och N om Back
mans Grannasängen. S. 129-130 föreligger vegetationsbeskrivning. Denna förekomst är 
måhända identisk med SAELANS (1858, s. 74) lokal »kring ett utfäldt kärr öster om Tuns
kas hemman>>. 

4. På litet flyttblock i något fuktig barrskog vid randen av Sirnossen mellan Tuuskas 
och Imsalområdet. Se anteckning från flyttblocket ovan s. 129-130. 

Förekomsternas geografiska läge framgår av karta 7. Av förekomsterna höra loka
lerna 1-2 ovan till den yttre skärgården, medan de tvenne övriga ligga i den inre skär
gården. Rikligast är arten för handen på Långviks- och Backmans Grannasängen-loka
lerna; på de tvenne övriga lokalerna är förekomsten synnerligen sparsam. Beaktansvärt 

1 KARI POHJAKALLIO har 1953 funnit arten i det nyländska inlandet i Hyvinge. Denna 
förekomst har icke beaktats i min framställning. 
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är vidare, att samtliga lokaler uppvisa en sydlig eller östlig exposition. Beaktansvärt 
är vidare, att arten i trenne fall uppträder som ett betydande element i stenblocksfloran. 

Spridningsbiologi: Arten har inte varit föremål för spridningsbiologiska undersök
ningar. 

Förhdllande till kulturen: I Pyttis skärgård synes arten närmast vara hemerofil; några 
tecken på att förekomsterna skulle hava tagit skada av mänsklig verksamhet, skogs
hyggen etc. har jag inte funnit. Å andra sidan framstår arten icke i Pyttis som i högre 
grad av kulturen gynnad. För detta talar det faktum, att den inte blivit funnen på av 
människan danade ståndorter. Hade arten här karaktär av en apofyt, skulle den hava 
haft utmärkta tillfällen att finna nya växtplatser i den närmaste omgivningen till före
komsterna. 

I Estland har Cinna latifolia under de senaste 20 åren blivit funnen på en hel mängd 
nya fyndplatser. - LEPIK (194.0, s. 60) meddelar, att arten under 1930-talet uppvisat 
en stark spridning i naturreservatet Kastre-Peravalla samt i slutet av decenniet här 
uppträtt i massor med den påföljd, att den blivit ett skogsogräs på platser utsatta för 
skogshyggen saiQ.t i unga skogskulturer. Lepik räknar med ett uttorkande klimat som 
den mest inverkande orsaken till den ökade spridningen; detta antagande synes vara 
berättigat. 

SÖYRINKI (1948-194.9, s. 122-124.) berör likaså de talrika nya fynden av Cinna 
latifolia under senaste tid. Han finner som en av orsakerna härtill det stegrade antalet 
fältbotanister; därtill beaktar han vegetationsforskningens provyteundersökningar. Han 
tänker sig vidare vissa omgestaltningar i naturen som gynnande för arten; han finner, 
att arten är tydligt kulturgynnad. Söyrinki konstaterar, att de genom skogshyggen för
bättrade belysningsförhållandena positivt inverkat på artens trivsel. Han finner dock 
även, att arten som en följd av förbättrade förhållanden ökats i den grad, att den blivit 

J-
• 4 

Karta 7. Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. i Strörnfors-Pyttis skärgård. 
Karte 7. Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. im Schärenhof von Strörnfors-Pyttis. 

13 
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lättare iakttagbar än tidigare även på av kulturen helt oberörda växtplatser. Denna 
förbättrade trivsel visar sig framförallt i en bättre utveckling av blomsamlingarna. 

Det är naturligtvis i högsta grad vanskligt att finna en fullt plausibel förklaring till 
det faktum, att talrika nya fynd av arten under sen tid gjorts såväl hos oss som i Est

land. Cinna latifolia är en art, som man inte lätt iakttager i naturen; man finner den snarast 
av en ren tillfällighet. Till stöd för detta uttalande må anföras det faktum, att jag med 
all säkerhet under H års tid varje so=ar vandrat igenom lokalen för den rika före

komsten i Backmans Grannasäng i Tunskas utan att få syn på arten, trots det att jag 
särskilt eftersökt densamma. Det synes därför rätt sannolikt, att man för arten, lika 
litet som för Galium triflorum, har att räkna med en stegrad spridningsintensitet under 
de senast förflutna decennierna. Fastmer verkar det sannolikt, att arten blivit lättare 

iakttagbar än tidigare; om detta är en följd av förbättrade belysningsförhållanden eller 
av andra omständigheter må lämnas osagt. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgård: I en tidigare diskussion om artens invandring 

till Pyttis skärgård har det (1941-1942 a, s. 62) synts mig sannolikt, att förekomsten 
här rekryterats i Ostbaltikum. Se l.c., s. 61-63. Så synes mig fortfarande vara fallet; 
de efter 1939 gjorda nya fynden hava blott yttermera stärkt min uppfattning. I min 

ovan omnämnda uppsats har jag (l.c., s. 63) som en sammanfattning av min diskussion 
om artens invandring till landet över ht{vud uttalat: 

>)Cinna latifolia har redan tidigt invandrat till vårt lands inre delar. Däremot synas 
kustförekomsterna vara av sent datum; dessa kunna finna en plausibel förklaring genom 

antagandet av en invasion från Ostbaltikum under en period, som icke ligger alltför 
långt tillbaka i tiden ... ~ 

Icke heller beträffande detta uttalande finner jag skäl att ändra ståndpunkt. Jag är 

fullt ense med KALELA (1949) beträffande artens invandring över huvud till landet. 
Cinna latifolia är, såsom Kalela (l.c., s. 16) p åpekat, uppenbarligen en mycket tidig in
vandrare från öster till vårt land. Vilken väg arten kommit till landet är inte så lätt att 
fastställa. Tidigare (1941-1942 a, s. 6"1) har jag inte fullt kunnat vara ense med CA

JANDER (1916, s. 654), LINKOLA (1924, s. 612) och CEDERCREUTZ (1927, s. 85; 1931, s. 
26), som närmast tänkt sig en invandring till landet över Karelska näset, och därifrån 
via sydkusten och längs olika vattendrag till det inre av Finland. Jag t änkte mig fastmer 
närmast möjligheten av olika invandringskontingenter till de starkt isolerade förekom
sterna i de olika provinserna. Beträffande denna min uppfattning synes skäl föreligga 

för en viss korrigering. Med anslutning till KALELA (1949) finner jag numera de spridda 
förekomsterna i det inre av landet som mer eller mindre förklarliga genom antagandet 
av en redan under senglacial tid skedd invandring på mer eller mindre bred front öster

ifrån. Som ett resulta t av en liknande expansion från öster (eller egentligen från nord
ost) finner jag även de ostbaltiska förekomsterna. De synas mig representera sydostliga 
utposter i artens allmänna utbredning. Den ostbaltiska förekomstens koncentrering till 
över huvud gammalt land i områdets östligaste delar synes tala för, att arten också här 

är gammal. Liksom jag s. 245 för Galit•m triflorum finne-r det sannolikt, att förekomsterna 
i Strömfors-Pyttis skärgård 1'ek1'yte1'ats fråtJ Ostbaltikum, finner jag också för Cinna lati
folia i Pyttis en 1'ek1'yte1'ing f1'ån samma håll sannolik. Helt visst måste man ställa de 
isolerade förekomsterna för denna art i Ostbaltikums västra delar i samband med en 

spridning närmast från de i områdets östra delar föreko=ande växtplatserna. Sannolik
heten för att arten även spritt sig över Finska viken synes mig synnerligen stor; i varje 
händelse synes mig denna invandringsväg fullt lika sannolik som en rekrytering n ågon
städes i det inre av Finland, därifrån diasporerna med största sannolikhet haft mycket 
svårt att hamna till Tuuskas-lokalerna (se min framställning 1941-1942 a, s. 61-62). 
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För en invandring till Pyttis från Ostbaltikum talar också det betydligt kortare avstån

det från detta t änkt a spridningscentrum än från närmast liggande finska förekomster; 
arten synes därtill hava haft fullt tillräcklig tid att från Finska vikens södra kusttrakter 

nå dess norra. 
Cinna latifolia uppträder i nutiden i Py ttis p å relativt låga nivåer. Det synes mig 

dock mindre sannolikt, att arten h ä r vore för handen p å initiallokaler. Fastmer synas 

växtplatserna i nutiden utgöra reträttplatser från tidigare p å högre nivå belägna initial
lokaler. Artens uppträdande på flyttblocken synes lämna ett stöd för min uppfattning. 
Det synes mig i högsta grad sannolikt, att Cinna latifolia helt ansluter sig ti ll den grupp av 
*gamla* arter (se s . 12 5} i Strörn fors-Pyttis skärgård, vilkas utvecklingsöden i stort återspeg
las i den utvecklingsgång, som ovan s. 118 antagits för Tilia cordata. 

Cinna latifolia föres av H ULTE:-< (1950, s. 95*) till invandringsgrupp M: »Sydostliga 
arter , som framträngt till mellersta Skandinavien men saknas eller ha utbredningslucka 

söder om D anm ark». 

Avena pubescens Huds. 

Allmän utbredning: Föres av H ULTE:-< (1950, s. 68*} till utbredningsgrupp 26: tVäst 
europeiska-mellansibiriska växten, undergruppen &även öster om Bajkal (lucka vid Ob}t . 

S kandinavien, Danmark, Ostbaltikttm och I ngermanland: Se karta 8 ävensom ZIN

SERLING (1934, s. 195). 

Torra gräsmarker 
Valdres till 1200 m 
N. Norge till omkr. 200m 

186 

!<arta 8. A ve~ta pubescens Huds. i Norden. (H ULTEN 1950.) 
Karte 8. Avena pubescens Huds. in Nordeuropa. (HULTEN 1950 .) 
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Karta 9. Avena pubescens Huds. i Strömfors-Pyttis skärgård . 
Karte 9. A-uena pHbescens Huds. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 

Finland: Bifogade karta 8 är såtillvida missvisande, att frekvensen är angiven för 
hög i det sydvästfinska inlandet. - Artens sydliga tttbredning i landet framstår tydligt, 
likaså den rikligaste förekomsten längst i sydväst, på Åland och i det sydvästfinska 
skärgårdshavet. Över huvud äro förekomstema knutna vid kustzonen, om ock ett bety
dande antal inlandsförekomster är känt. Flertalet av dessa sistnämnda bör när
mast uppfattas som mer eller mindre tillfälliga; utan tvivel äro dock flere av dem spontana. 

Nyland och södra Karelen: I västra Nyland är förekomsten betydligt rikligare än i 
östra Nyland. Se HisiNGER (1855, s. 53), HJELT (1895, s. 393-394). W. BREl'.~"ER (1921 b, 
s. 67), CEDERCREUTZ (1927, s. 105), LEMBERG (1947 b, s. 105), VA.LTA (1949, s. 87) och 
OLAVI GRANÖ (1953, s. 23-24, karta 4). Förekomsten i södra KaYelen är synnerligen 
sparsam; de flesta lokaler äro belägna på utöarna i Finska viken; se dock KROHN (1926, 
s. 45). 

Strömfors-Pyttis skärgdrd: Såsom av karta 9 framgår äro samtliga förekomster, med 
undantag för Tuuskas-lokalen, belägna i den yttre skärgården. Beträffande förekomsterna 
på Lövöjen, i Kungshamn och på Korsholm se ovan s. 109, 115, 97. I dessa fall är det 
fråga om en mer eller mindre riklig förekomst i lövängsvegetationen på örtängen. Därtill 
är arten på dessa lokaler företrädd även i strandvegetationen. Till de nämnda huvud
förekomsterna ansluter sig en förekomst på Ängsholmen (redan beaktad av SAELAN 
(1858) ävensom på Orrengrund i den yttre skärgården samt en rent tillfällig förekomst 
i Tunskas i den inre skärgården. 

Spridningsbiologi: Enligt ROMELL (1938, s. 366) kan diasporernas flytförmåga an
givas med en flyttid på flere dagar. Detta synes stöda en antagen hydrakor spridning 
för arten. Också förekomstema på för besåning välexponerade öpartier samt uppträdan
det på stränderna och växtplatser i anslutning till dessa synas stöda tanken p å en hydra
kor spridning som ett effektivt spridningssätt. Förekomsten på rena ruderatmarker i 
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inlandet visar dock, att också en spridning med människans hjälp är att räkna med. -

Betr. vindspridning se RIDLEY (1930, s. 7, 31) . 
Förhållande till kulturen: Liksom för Bromus mollis har man för Avena pubescens 

förklarat dess förkärlek för av människan i n ågon form danade växtpl.atser vara ett 
t ecken på, att ursprunglighet en i landet icke kan vara helt odisputabel. Liksom Bromus 
mollis synes A . pubescens föredraga torra varma växtplatser, t.ex . ängs backar; sådana 
äro, såsom s. 198 för Bromus mollis påpekas, för handen bl. a. p å Åland. Betydligt spar

sammare äro sådana växtplatser i övriga delar av landet. De östnyländska förekomsterna 

synas beträffande valet av växtplats dsa anknytning till förekomsterna såväl på Åland 
som i Ostbaltikum. J ag tvekar inte att anse A vena pubescens som ursprunglig i Ström{ors
Pyttis yttre skärgård; måhända kan den sparsa=a förekomsten i Tunskas i den inre 
skärgården å terföras på en invandring med tillhjälp av människan (med p å utöarna in
samlat hö?). E tt stöd för min uppfattning att arten är ursprunglig finner jag däri, att 
den inte föreko=er på en enda egentlig ruderatplats, ehuru sådana äro för handen 

flerstädes i nu ifrågavarande skärgård. Då arten p å Åland och i det syd västfinska skär
gårdsområdet föredrager torra sand- och ängsbackar, där över huvud termofila och 
heliofila arter trivas, bör detta inte uppfattas som ett tecken p å en invandring med m än
niskans tillhjälp. Det är uppenbart, att arten är starkt kulturgynnad; ursprungligheten i 
landet synes dock icke behöva bet vivlas. PALMGREN (1927 u, s. 22) uppfattar arten som 

ursprunglig på Åland, så även EKLm--n (1931, s. 17) i Korpo-Houtskärsområdet. W. 
BRENNER (1921 b, s. 67) och CEDERCRECTZ {1927, s . 64) ä ro tveksa=a och räkna arten 

närmast till apofyterna. OLAVI GRAXÖ (1953, s. 35) för den till tanspruchsvolle Sta=
Apophytem. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgård: Artens invandring har varit föremål för 

diskussion hos PALMGRE~ (1927 u) och CEDERCREUTZ (1931) . PALMGREN (l.c., s. 43) 
konsta t erar, att arten på Åland uppvisar en jämn fördelning; materialet giver dock icke 

honom (!.c., s. 77) någon fingervisning om invandringsriktningen. CEDERCREUTZ {1931, 
s . 26) för växten till sin grupp västliga invandrare. F ör Strömfors-Pyttis skärgård räknar 
jag med en invandring söderifrån. För en sådan uppfattning finner jag stöd främst i artens 

fördelning i området; växtplatserna äro alla välexponerade för emottagande av diasporer 
från söder och sydost . Stöd för min uppfattning finner jag vidare i förekomsterna p å ut
öarna i Finska viken ävensom i diasporernas synbarligen stora möjlighet att från de syd
ligt belägna spridningshärdarna nå Finska vikens norra kust. 

H ULTEN (19 50, s. 95*-96*) för arten till sin invandringsgrupp R: oSydliga arter, 
som framträngt till k artans område både över Balticum och Danmark och som synas 
vara gynnade av förhållandena längs atlantkustem. 

Bromus mollis L. 

Allmän utbredning: Föres av HULTE~ {1950, s. 82*) till utbredningsgrupp 46 a: &Myc
ket kulturspridda arter, ursprungsland Europa eller Europa-Västsibiriem. 

Skandinavien, Danmark, Ostbaltikum och Ingermanland: Se karta 1 O. 

Finland: HULTE~s karta uppvisar några felaktigheter: Förekomsten är inte så riklig 
i det sydvästfinska inlandet och p å Karelska näset, som kartan angiver. Därtill saknas 
flere förekomster bl.a. i östra Nyland, i södra Karelen och i Tavastehus. 

Påfalla11de riklig är förekomsten på Aland (PALMGREN 1915, s. 220-221); redan i 

den angränsande provinsen Regio aboensis är arten betydligt sparsa=are (EKLUND 



198 Lars F ag er ström : V ärtgeografiska studier Strömfors-Pytt is 

- .. · ~ 

. . 
.. 

, 
} 

257 

B. hordeaceus auct. non L .• 

B. hordeaceus ssp. mollis tu Hn 

Luddlos ta 

Torra sto llen . bf:rghöllar, kulturpli
verkad mark . , norr lillfoll•g 

Hordongerv1dda ItU 870 m 

Karta 10. Bromus mollis L. i orden. (HULTE:.-, 1950.) 
Karte 10. Bromt4S mollis L. in 1 ordenropa (HULTE.:-<, 1950.) 

1931, s . 30). I de övriga provinserna är förekomsten ännu sparsammare och till största 

delen h elt tillfällig. 
Nyland och södra Karelen: De sparsamma förekomsterna äro mer eller mindre kust

bundna. 
Strömfors-Pyttis skäl'gdrd: Såsom av karta 11 framgår äro samtliga 4 förekomster be

lägna i Strömfors yttre skärgdrd: 1 lokal på Lövö, de 3 övriga i det närbelägna Kungs
hamnsområdet. På Lövö är växtplatsen grusmark med vackert utvecklad örtäng (se 
s. 11 O). Kungshamnsförekomsterna äro samtliga inskränkta till sänkor på bergunderlag. 
I samtliga 4 fall är växtplatsen mer eller mindre torr. Förekomsterna äro sparsamma. 

Spridningsbiologi: ROMELL (1938, s. 366) anför för diasporerna som flyttid t timman. 
Betr. vindspridning se RIDLEV (1930, s. 6, 3'1), vilken även anför artens diasporer som 

funna i fågelbon (!.c., s. 512). 
Förhdllande till kultttl'en: Arten är tydligt gynnad av kultttren. Den skiljer sig dock 

från de egentliga antropochorerna däri, att den synes vara rätt fordrande vad växtplatsen 
beträffar. Rätt sällan finner man den på egentliga ruderatmarker; om den någon gång 

visar sig t.ex. på en bangård, uppträder den vanligen blott i enstaka exemplar och synes 
icke länge h ålla sig kvar på platsen. Arten uppträder framförallt pd mer eller mindre torra 
och va!'ma växtplatser. Sådana äro med undantag för Åland sparsamt för handen i vårt 

land. Helt visst har människan i någon mån medverkat till sådana växtplatsers upp
komst. Detta har man på månget håll tagit till utgångspunkt vid bedömandet av artens 
ursprunglighet i landet. PAI.MGREN (1927 u, s. 23) räknar arten som ursprunglig på Åland. 
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K arta 11. Bromus moll is L . i Strömfors-Pyttis skärgård. 
Karte 11. Bromus mollis L. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 

Så ock EKLUND (1931 , s. 17) beträffande förekomsten i Korpo-Houtsk är-ornrådet. Han 
betraktar därtill arten som en typisk heliofil, vars utbredning i det stora hela avspegla r 
fördelningsbilden av den mänskliga bosättningen. - Ett uttalande hos BROR P ETTERssoN 

(1943, s. 35) är värt omnämnande. Han anför Bromus mollis som en &sannolik& arkeofyt 
vid de åländska fornborgarna; arten skulle enligt honom i tiden hava odlats både som 
kry d d växt och läkeört. 

Det är vanskligt att taga ställning till frågan om artens ursprunglighet i Strömfors
Pyttis skärgård. J ag har t änkt mig arten som ursprunglig n ärmast p å den grund, att den 
inte synts mig uppträda som antropochor i egentlig mening. Om den också inte är fullt 
likvärd med de verklig t ursprungliga arterna, kan den å andra sidan icke h eller föras 
till min grupp antropochora arter (s. 42). I sitt uppträdande i Strömfors-Pyttis skärgård 
synes arten helt ansluta sig till uppträdandet på Åland och i Ostbaltikum. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgård: D å uppfattningarna om Bromus mollis 
ursprunglighet i landet varit delade, h ar artens invandring inte lockat till närmare diskussion . 
PALMGREN (1927 u, s. 44) tänker sig arten nä rmast invandrad från Sverige, men ute
sluter icke heller en möjlig invandring från Estland. - För Strömfors-Pyttis del tänker 
jag mig närmast en invandring söderifrån, från de rika förekomsterna i E stland. Huru 
arten från detta rekry teringscentrum ko=it till Strömfors-Pyttis skärgård kan väl 
kn appast utredas. Mindre sannolik verkar en invandring från annat håll. Artens upp
trädande h är, liksom även i Aspö skärgård ävensom på utöarna i Finska viken, i nära 
anslutning till bosättningen, kan tydas som en invandring med människans tillhjälp; 
utesluten verkar dock icke beller en naturlig invandring . Alla förekomster äro synbarligen 
rätt unga i den östnyländska skärgården. 

H ULTEN (1950, s. 96*-97*) för Bromus mollis till invandringsgrupp Z: •Starkt kul
turspridda växter, eller inkomna söder, sydväst eller sydöst ifrånt. 
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Allium oleraceum L 

Bocklök 

Gräsmark, klippor 
S. Norge 1111 omkr. 1000 m 

Karta 12. Allit{m oleraceum L . i ~orden . {H ULTE.'< 1950.) 
Karte 12. Allium oleraceum L . in Nordeuropa. (HULTJ~:x 1950 .) 

Allium oleraceum L. 

Allmän utbredning: Föres av HULTEN {1950, s. 66*) till utbredningsgrupp 26: tVäst 
europeiska-mellansibiriska växten, undergruppen tn å ej Kaukasust . 

Skandinavien, Damnark och Ostbaltikum: Se karta 12. 

Finland: Se karta 12 ävensom karta 42 hos CEDERCREUTZ (1927, s. 172). Förekomsten 

framstår som rätt utpräglat sydlig med de rikligaste förekomsterna på Åland och i syd
västra Finland. Beträffande Åland se PALMGREN (19 15, s. 250-252). Förekomsterna i 
Nyland, södra Karelen och p å Karelska näset äro betydligt sparsammare och glesare. 
Beträffande en förekomst i OA se VALOVIRTA (194.9). Till dessa mer eller mindre kust

betonade förekomster ansluter sig ett mindre antal inlandsförekomster, de flesta i södra 

Tavastland. 
Nyland och södra Kareletl: De nyländska förekomsterna hava varit föremål för be

handling av CEDERCREUTZ (1927) och BROR PETTERSSO)[ (1942); se även W. BRE)[)[ER 

(1921 b, s. 74.), LEMBERG (194.7 a, s. 95--97 och 103; 1947 b, s. 107), VALTA (194.9, s. 87) 

och 0LAVI GRANÖ {1953, s. 24, karta 4; s. 23) . CEDERCREUTZ (1927, s. 108) anför arten 
endast från de södra delarna av Esbo-Kyrkslätt-området. BROR PETTERSSO)[ (1942) 

beaktar hela den nyländska förekomsten och belyser denna med en utbredningskarta 
s. 98. -De sydkarelska förekomsterna hava behandlats förutom av HJELT (1892, s. 114 

-115) av KROIL.'<" {1926, s. 50; '1931, s. 216, 276) . ULVINE)[ (1933-1934 a, s. 176), BROR 

PETTERSSON (194.2, s. 99 och 104) och FAGERSTRÖ:\1 (t 953, s. 61 ). - Som helhet betraktad 
framstår den nyländska förekomsten som utpräglat skärgårdsbetonad. 
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]{arta 13. Allium oleracwm L. i Strömfors-Pyttis skärgård. 
Karte 13. Allium oleraceum L. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 

Strömfors-Pyttis skärgård: Karta 13. Känd från blott tvenne nära varandra belägna 
lokaler i Kungshamnsområdet ävensom från 1 lokal p å Lövöjen, samtliga i Strömfors 

yttersta skärgård. På Kungshamnslokalerna utgöres växtplatsen av fördjupningar i rätt 
låga strandberg; Lövöjen-lokalen är en örtäng på grus- och sandmark, även den i nära 
anslutning till vattenranden (se ovan s. 115 resp. 110}. 

Spridningsbiologi: Arten har inte varit föremål för spridningsbiologiska studier. 

Torde enligt BROR PETTERSSO:-< (1942, s . 86) i spridningsbiologiskt hänseende ansluta 
sig till Allium vineale, vars bulbiller hava påvisats sjunka omedelbart vid flytförsöken 
(RIDLEY 1930, s. 183}; A. oleraceum förökar sig hos oss enbart med dessa bulbiller. PET

TERsSON (l.c., s. 86) finner Allium-arternas diasporformer över huvud &icke alls anpas
sade för fjärrspridning•. På denna grund tänker ban sig också A. oleraceums förekomst i 
Finland som ett resultat av en invandring med människans tillhjälp. Ett stöd för en 
sådan uppfattning finner Pettersson däri, att han funnit ten anmärkningsvärd tendens 
till svärmbildning hos fyndprickarna, främst omkring orter, som äro kända i samband 

med gammal sjöfart. (s. 99}. ågra av förekomsterna i Nyland har han förklarat som 
rester av gamla odlingar. Enligt Pettersson skulle A. oleraceum sålunda i tiden hava 
inkommit i samband med sjöfarten; rekryteringshärden skulle hava varit belägen i väster. 

F örhållande till kulturen: Uppfattningarna om artens ursprunglighet gå starkt i sär. 

Se ovan BROR PETTERsso~s uppfattning. I några fall har man räknat arten som apofyt 
(W. BRENNER 1921b, s. 74; CEDERCREUTZ 192?, s. 64, 108} eller som en med barlast in
ko=en art (LE!'.ffiERG 1947 b, s. 107). PALMGRE:-< (1927 u, s. 24} betraktar arten som 
ursprunglig på Åland, så även EKLID.'D (1931, s. 1 7} i Korpo-Houtskär-området. Eklund 
för vidare (l.c ., s. 67) arten till sin grupp heliofila arter, vilkas utbredning i det stora 

hela återspeglar fördelningsbilden av den mänskliga bosättningen. Hellofilerna uppfattas 
av Eklund (l.c., s. 66) som fullt spontana arter, vilka dock i bög grad gynnats av kulturen. 
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OLA VI GRANÖ (1953, s. 32) för Allit~m ole<racet<m till micht sichere Kulturankömmlinget 
resp. >)Stamm-Apophytem (Le., s. 35). 

Det har varit vanskligt för mig att avgöra om arten i Strömfors-Pyttis skärgård bör 
uppfattas som en ursprunglig eller en med människan inkommen art. För det sistnämnda 
talar artens uppträdande i Kungshamnsområdet, som i tiden legat vid allfartsvägarna 
sjöledes. Det är dock märkligt, att arten först i slutet av 1940-talet av mig blev funnen 
här. Detta har jag uppfattat som ett tecken på, att densamma i Strömfors-Pyttis skärgård 
kan anses vara en sen invandrare; måhända har invandringen ägt rum först under de 
senaste decennierna. De lågt belägna växtplatserna synas stöda ett sådant antagande. 
I varje händelse kan jag inte ställa artens uppträdande i Kungshamn i samband med en 
invandring under en tid, då området stod i nära beröring med segeliarten under gångna 
sekel. Utan tvivel visar Allium oleraceum även här en heliofil karaktär; detta behöver 
dock icke alltid vara liktydigt med att arten inkommit med människans tillhjälp. På 
denna grund kan jag inte heller föra arten till de antropochora arterna; den närmar sig 
i varje fall de fullt ursprungliga. 

Invandringe~l till Strömfors-Pyttis skärgård: Till det som ovan i samband med diskus
sionen om artens ursprunglighet framkommit må ännu följande beträffande invandringen 
framhållas. Artens fördelning i vårt land talar för en invandring främst västerifrån. 
Med en sådan invandringsriktning räknar P Al,)1GREN (192 7 u, s. 69) framförallt för Ålands 
räkning; han utesluter dock icke en möjlig invandring även från Estland. CEDERCREUTZ 
(1927, s. 86) t änker sig en invandring till Finland från SW och SE, möjligen från söder; 
i arbetet av 1931 (s. 2 7) beaktas icke möjligheten för invandring söderifrån. HIITONE~ 
(1946, s. 105) räknar närmast med invandring från Ingermanland till Karelska n äset. 

Om också frågan om sättet för artens invandring till Strömfors-Pyttis skärgård icke 
kunnat fastställas, synes mig förekomsten här rekryterad söderifrån. För detta talar främst 
artens relativt rikliga förekomst vid den nordestländska kusten ävensom på öar vid 
denna kust; stöd för mitt antagande av en invandring från Estland finner jag vidare i 
artens uppträdande på Lavansaari och i Aspö-skärgården. Det synes mig högst sannolikt, 
att ett samband råder mellan artens förekomst i Estland, på utöarna i Finska viken samt i 
Kungshamn. Med detta vill jag icke betvivla riktigheten i BROR PETTERSSONS uppfatt
ning; å andra sidan har det synts mig svårt att bryta med thävdvunnen växtgeografisk 
uppfattning•, då jag inte känner mig fullt övertygad om, att Allium oleraceums spridnings
biologi till alla delar ännu är utforskad. 

HULTEN (1950, s. 95*-96*) för arten till invandringsgrupp R: tSydliga arter, som 
framträngt till kartans område både över Balticum och Danmark och som synas vara 
gynnade av förhållandena längs atlantkusten•. 

Polygonatum multiflorum (L.) All. 

Allmän utbredning: Föres av HULTEN (1950, s. 70*) till utbredningsgrupp 27: tVäst
europeiska-sydsibiriska växten. 

Skandinavien, Danmark och Ostbaltikum: Se karta 14. För hlgermanla?ld meddelar 
l\1EINSHAUSEN (1878, s. 350): t . .. zerstreut in ganz Ingrient. 

Finland: På karta 14 saknas flere förekomster i Satalmnta (Björneborgstrakten och 
Raumo). -I vårt land är arten tydligt sydlig med de rikligaste förekomsterna på Åland 
och i sydvästra Finland (PALMGREN 1915, s. 256-257; 1927 u, s. 93-96, samt karta 7 
och 1933-1935, s. H4-H5, ävensom EKLlTh"D 1931, s. 130. fig. 40). Också i Nyland, vid 
Viborgska viken samt på Karelska näset äro flere förekomster kända. Beträffande Ka-
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Lundar. mullri ka skogar 
o P. mutt.norum x odoratum 

Karta 14. Polygonatwn multiflorum (L. ) All. i ~orden . (HULTf:::-< 1950.) 
Karte 14. Polygonalttm multi florum (L. ) All. in Nordeuropa. (HULTEX 1950.) 
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relska näset se HUTO)<E::-1" (1932-1933, s. 32 1, samt 194.6, s. 4.2, karta 20). Ett mindre 

antal inlandsförekomster är känt från Satakunta och södra Tavastland. Beträffande 

förekomsten i Finland över huvud se HJ ELT (1892, s. 119-120) och CEDERCREUTZ (1927, 

s. 172, karta 43). 

Nyland och södra Karelen: Nyländska förekomster hava beaktats av W. BRE:-.').'ER 

(1921 b, s. 75) och CEDERCREUTZ (1927, s. 109; 1931, s. 32); se även LEMBERG (194 7 c, s. 1 7) 

samt sammanställningen hos H JELT (1892, s. 120). Beträffande förekomsten i södra 

Karelett se LL'\"DE::-1 (1891, s. 171), KROm< (1926, s. 51), ULVI:-.'EN (1933-1934 a, s. 176-

177), TorVARI (1938, s. 32), HrrTOXE:s' (1946, s. 4.2, karta 20) och FAGERSTRÖM (1953, 

s. 62). Beaktansvärt ä r, att de nyländska och sydkarelska förekomsterna p å några un

dantag när äro belägna vid kusten. 

Strömfors-Pyttis skärgdrd: Beträffande de tvenne förekomsterna i nutiden se ovan 

s. 104 (Korsholm) och s. 112, 114- 115 (Kungshamn). SAELAN (1858, s. 66) anför arten 

därtill från Tunskas i den inre skärgården; beträffande denna förekomst se FAGERSTRÖM 

(1954.). I Kungshamn och p å Korsholm ingår arten som ett betydande element i lund

vegetationen. 
Spridningsbiologi: Ro~LL ( 1938, s. 369) anger diasporernas flytförmåga med flyt

tiden ttimman. Denna d åliga flytförmåga synes tala emot en hydrokor spridning, som 

dock synes mig vara ett viktigt spridningssätt för arten. Liksom för växter med bär

frukt över huvud bar man även att räkna med en fågelspridning. Närmare uppgifter 

härom saknas; se RIDLEV (1930, s. 453), som endast berör Polygonatum sp. 
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.. lt· Epipactis H elleborine 
j• . (L) CR. 

E. lallfolia ALL 

s kogsknipp rot 

Karta 15. H elleborine latifolia All. i Norden. (HULTEX 1950.) 
Karte 15. H elleborine latifolia All. in Kordeuropa. (HULTEN 1950.) 

F örlidilande till kulturen: W. BRENNER (1921 b, s. 75) betraktar arten i Barösunds 

skärgård som ~antagligen hemeradiafon. För Strömfors-Pyttis skärgård synes detta 

antagande inte gälla . Här synes arten vara utpräglat hemerofob, såsom även enligt CE

DERCREUTZ (1927, s. 109) synes vara fallet i västra Nyland. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgdrd: CEDERCREUTZ (1927, s. 86) för arten till 

en grupp nyländska lövängsarter, för vilka han räknar med en huvudsaklig invandring 

tilllandet från sydväst och sydost; därtill synas de även till en del hava invandrat söder

ifrån, från Baltikum. Det synes mig uppenbart, att de rikliga förekomsterna på Åland 

och i sydvästra Finlands skärgårdsområden till avsevärd del kunna återföras på en in

vandring västerifrån, från de rika förekomsterna i Uppland och Södermanland. PALMGREN 

(1927 u, s. 69) för arten till sin invandringsgrupp twestliche Einwanderen för Ålands 

del, men utesluter icke en möjlig invandring till den sydoståländska skärgården även 

från Baltikum. Om också förekomsterna i Baltikum icke äro överhövan rika, synes man 

dock kunna räkna med en rekrytering från detta håll för en betydande del av förekom

sterna i sydvästra Finlands skärgårdsområden. Odisputabelt rekryterad från Ingerman

land synes arten uppträda på Karelska näset, såsom HnTO~N (1946, s. 105) gör gäl

lande. De rätt många förekomsterna i östra Nyland och södra Karelen bilda en rätt iso

lerad grupp från huvudförekomsterna i SW och SE. Det synes mig mindre sannolikt 

att rekryteringen hade skett i dessa väderstreck; mycket mer sannolik verkar en rekry

tering söderifrån. Mot en sådan kan a>saknaden p å utöarna i Finska viken synas tala. 

Denna avsaknad finner dock en plausibel förklaring i brist på lämpliga växtplatser på. 
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dessa öar. Likaså talar artens rätt sparsa=a uppträdande i de norra delarna av Est
land mot en mera betydande invandring härifrån till den nyländska kusten. Det synes 
mig dock uppenbart, att Ostbaltikum och Ingermanland utgöra de enda rekryteringshärdar, 
som kunnat komma ifrdga. 

KALELA {194.9, s. 22, 26) tänker sig för denna art en invandring till Finland från 
olika håll under värmetiden. 

Polygonatum multiflorum föres av HULTEN {1950, s . 95*) t ill invandringsgrupp P: 
>>Sydliga arter, som framträngt till kartans område både över Balticum och Danmark 
och som ej synas vara gynnade av förhållandena längs atlantkusten>>. 

Helleborine latifolia All. 

Allmän utbredning: Föres av HULTEN {1950, s. 70*) till utbredningsgrupp 27: »Väst
europeiska-sydsibiriska växten. 

Skandinavien, Danmark, Ostbaltikum och Ingermanland : Se karta 15 och ErCHWALD 
-LIPPMAA {1938, s. 87, karta) . 

Finland: Om också karta 15 inte upptager ett antal förekomster i sydvästra Finland 
och några lokaler därtill äro felplacerade, återspeglar den dock i stort artens fördelning 

i landet. Arten, som är spridd på ett vidsträckt område ända till Kuusamo i norr (VASARI 
1951), hör överallt till rariteterna. Rikligast synes den vara för handen i de centrala och 
östra delarna av landet; förekomsterna i öster äro anknutna till rätt rikliga förekomster 

i Fjärr-Karelen. Beträffande förekomsten i enskilda områden se PALMGREN {1915, s . 
268-269) och LINKOLA {1921, s. 24.3-244). 

Nytand och södra Karelen: Över de sparsa=a nyländska förekomsterna stå uppgifter 

att finna förutom hos STENROOS {1894., s. 61} och HJELT {1895, s. 479} hos CEDERCREUTZ 
{1927, s. 110; 1931, s. 32). Beträffande förekomsten, likaså sparsam, i södra Karelen se 
LINDEN {1891, s. 170}, HJELT {1895, s. 479}, VALLE {1919 b, s. 14). KROHN {1926, s. 51} 
och TorvARI {1949 b, s. 4.7). 

Strömfors-Pyttis skärgdrd: En enda förekomst känd: den redan av SAELAN {1858, 
s. 64.) uppdagade i Reimars i Strömfors yttre skärgård. 

Spridningsbiologi: Arten har inte blivit föremål för spridningsbiologiska studier; 
se dock RIDLEV {1930, s. 4.6). Närmast synes en spridning med vinden eller fågelsprid

ning komma ifråga; en hydrokor spridning torde icke i högre grad kunna förutsättas. 
Förhdllande till kulturen: Då LINKOLA {1916, s. 281} räknar arten som hemerofob i 

Ladoga-Karelen, synes han hava träffat rätt även för förekomsten över huvud i landet. 
I varje händelse synes den i Strömfors kunna anses som en utpräglat hemerofob växt. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgdrd: KALELA {1949, s. 24.) för arten till en grupp 
växter, för vilka han funnit antaglig en invandring under olika tid till landets olika delar; 
på en tidig, under boreal tid skedd invandring från sydost till landets östra delar har 
följt en betydligt senare invandring tilllandets västliga delar under värmetiden. Artens 
utbredningsbild i Finland synes tydligt giva vid handen en olikhet i tiden för invandrin

gen till de olika landsändarna. PALMGREN {1927 u, s. 69) räknar arten till de västliga 
invandrarna i Ålands flora och tänker sig (!.c., s . 49), att förekomsten på Åland talar 
mot en invandring från Estland. Om också förekomsten i Estland (se karta hos ErCH
WALD-LIPPMAA 1938, s. 87} är rätt spridd och rätt inlandsbetonad, synes en rekrytering 

härifrån till Nyland rätt sannolik. Förekomsten i Ingermanland är rätt betydande, var
för en rekrytering också härifrån verkar sannolik. De isolerade förekomsterna utmed 
den nyländska kusten synas knappast hava ett mera betydande samband med före-
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komstema i andra delar av landet och synas också på denna grund väl vara rekry terade 
i trakterna söder om Finska viken. Förekomsten i Strömfors yttre skärgård synes fullt 

stöda en sådan uppfattning. Att döma av växtplatsens relativt låga höjd över havet 
har man ingen orsak att uppfatta förekomsten i Reimars som alltför gammal. 

H elleborine latifolia föres av HULTE~ ( 1950, s. 95*-96*) till invandringsgrupp R: 

>)Sydliga arter, som framträngt till kartans område b åde över Balticum och Danmark 
och som synas vara gynnade av förhållandena längs atlantkusten». 

Humulus lupulus L. 

Allmän utbredning : Föres av HULTE~ (1950, s. 68*) till utbredningsgrupp 26: &Väst
europeiska-mellansibiriska växten, undergruppen täven öster om Urab. Beträffande 

totalutbredningen hänvisas vidare till K UPFFER (1904 a, s. 73). 

Skandinavien, Danmark, Ostbaltikum och I ngermanland: Se karta 16. 

Finland: H u LTENs karta 606 är i många avseenden bristfällig beträffande artens 

förekomst i Finland. Sålunda saknas några förekomster i provinsen Ob samt alla i pro
vinsen Ok; i trakten av Svir är förekomsten knappast så riklig som kartan utvisar. Trots 

dessa bristfälligheter har jag ansett mig kunna utgå från karta 16 i min diskussion. Det 
synes mig uppenbart, att man beträffande denna art har svårt att uppgöra en karta, 

som ens närmelsevis återgiver den spontana förekomsten i vårt land, ity att gränsdrag
ningen mellan spontant växande och förvildad humle är synnerligen svår. Min diskussion 
bör ses mot denna bakgrund. 

Mycket spridd i Finland: En mera riklig förekomst synes vara för handen blott på 
Karelska näset och i angränsande delar av Ladoga-Karelen. I övrigt synes arten vara 
rätt sparsamt företrädd. Beträffande de enskilda förekomsterna se HJELT (1902, s. 186-

190), som alltfortfarande synes representera den bästa sammanfattningen för landet. 
Beträffande förekomsten iLadoga-Karelen se LI~KOLA (192 1, s. 258-259). 

Nytand och södra Karelen: Se HJELT (1902, s. 187), CEDERCREUTZ (1931, s. 33) och 
TvNNI (1937, s. 56-57) samt LD"DE~ (1891, s. 167) och VAI.LE (1919, s. 16). 

Strömfors-Pyttis skärgdrd: Jag räknar tvenne förekomster som ursprungliga: den ena 
i Tunskas i Pyttis inre skärgård, den andra i Kungshamn i Strömfors yttre skärgård. I 

vartdera fallet är det fråga om förekomst i strandlundar p å stenig mark. Då individerna 
icke uppträtt fertila under den tid jag kunnat följa med dem, har könet icke kunnat 
fastställas, vilket naturligtvis försvårat fastställandet av ursprungligheten1. I vartdera 

fallet uppträder arten dock p å ställen, där en kulturpåverkan å tminstone inte i större 
grad kunnat skönjas; b åda lokalerna befinna sig därtill på något avstånd från bostäder 

och odlingar. Beaktas bör ännu, att SAELAN (1858, s. 58) angivit förekomsten i Ström
fors med beteckningen »flerst. ». Till ovan berörda tvenne förekomster ansluter sig ett 
mindre antal förekomster i olika delar av Strömfors-Pyttis skärgård, vilka jag dock 
betraktar som lämningar av gamla odlingar. Tidigare var humlen föremål för en vid

sträckt odling, närmast för ölbrygd. 
Spridningsbiologi: Uppgifterna om artens spridningsbiologi äro sparsamma. ROMELL 

(1938, s. 368) anför dock som flyttid för diasporerna tdagan; se även RIDLEV (1930, 

s. 226) . Den hydrakora spridningen synes mig som ett viktigt spridningssätt vid den spontana 
spridningen; uppenbart har även en spridning med människans tillhjälp varit betydelsefull. 

1 Då odlingen av humle främst omfattar honexemplar, blir det närmast i hanexemplar 
man kan finna ett kriterium för spontan förekomst. 
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Karta 16. Humulus lupulus L. i Norden. (HULTE.\T 1950.) 
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F örhållande till kulturen: Om man också i flertalet fall i vårt land räknat med en till
fällig, icke ursprunglig förekomst (t.ex. 0LAVI GRANÖ 1953, s . 18), har man dock 

även, och detta synbarligen med full rätt, ansett vissa förekomster vara ursprungliga 
(t.ex. LINKOLA 1921, s. 258-259; PALMGREN 1927 u, s. 24.; EKLUND 1931, s. 18 och 4.7; 

CEDERCREUTZ 1931, s. 33; TAPIO 1953, s. 37). Såsom ovan redan p åpekats, hardockgräns
dragningen mellan de spontana och de tillfälliga förekomsterna mången gång varit svår 
att utföra. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgård: Humlens fördelning i Finland talar tydligt 
för en invandring från sydost till landets sydöstra delar. För Åland synes en invandring 
från de relativt rikliga förekomsterna i Uppland sannolik. Kustförekomsterna i Nyland 

kunna m åhända vara rekryterade västerifrån; sannolikare verkar dock en rekrytering 
från trakterna söder om Finska viken, där arten uppträder rätt rikligt. Diasporerna synas 
väl kunna t åla en transport över Finska viken till de nyländska kusttrakterna. 

Föres av HULTE:>r (1950, s. 96*-97*) till invandringsgrupp Z: »Starkt kulturspridda 
växter, alla inkomna söder, sydväst eller sydöst ifråm. 

Silene nutans L. 

Allmän utbredning: Föres av HULTE:>r (1950, s. 68*) till utbredningsgrupp 26: &Väst
europeiska-mellansibiriska växten, undergruppen täven öster om Bajkalsjöm. 

Skandinavien, Danmark, Ostbaltikum och Ingermanland : Se karta 17. 
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AB KARTOGRAFISK A INSTITUTET 

Karta 17. S ilene 1wtans L. i Xorden. (H ULTEX 1950 .) 
Karte 17. S ilene m4tans L. in Xordeuropa. (H UI.TEX 1950.) 

Finland: Karta 17. En förekomst i Simo och Ijo är icke införd; förekomsten i Karella 

<>negensis oriktigt placerad. - Arten äger i vårt land en klart sydlig fördelning; därtill 

några isolerade lokaler vid Bottniska vikens nordligaste 1..-ust. Hun1 dessa sistnämnda 

förekomster skola förklaras lämnar jag utanför diskussionen1 . Synnerligen riklig är före

komsten längst i sydväst (PALMGREN 1915, s. 292-293, EKLmm 1931, s. 35, karta 4 även

som LINKOLA 1928, s. 26), därifrdn en t41ttmning tydligt ka?J skö?Jfas bdde norrut, mot nord

ost och österut. Påfallande många äro dock lokalerna i södra Tavastland, där förekomsterna, 

liksom även i Satakunta, äro bundna vid åsarna (se ]AI.AS 194.9) . P å Karelska näset äro 

förekomsterna rätt många liksom även i angränsande delar av Karella ladogensis. 

Nytand och södra Karelen: I dessa provinser äro förekomsterna rätt få och samtliga 

mer eller mindre kust- och skärgårdsbundna. Beträffande nyländska förekomster se HJELT 

{190 6, s. 10), HAGFORS {1921, s. 16), CEDERCREUTZ {1927, s. 114; 1931, s. 33) och TvNNl 

(1937, s. 58); beträffande förekomsle?J i södra Karelen se L=EN {1891, s. 150), HJELT 

(1906, s. 10), V ALLE {1919 b, s. 17), KROHN {1926, s . 54; 1931, s . 266), 0LSONI {1927 b, 

s. 51) och FAGERSTRÖM (1953, s. 64.) . 

Strömfors-Pyttis skärgdrd: Karta 18. Endast tvenne förekomster äro kända: Korsholm 

<>Ch Hinkaböleöjen ( = Byön), vardera belägen i Pyttis yttre skärgård. Beträffande 

förekomsten på Korsholm se s. 97. På Hinkaböleöjen är förekornsten synnerligen sparsam. 

1 CAJANDER (1916, s. 630) tänker sig för förekomsten i norra Österbotten en rekryte

ring i norra Sverige möjlig. 
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Karta 18. Silene nutans L. i Strömfors-Pyttis skärgård. 
Karte 18. Silene nutans L. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 

SpridnitJgsbiologi: EKLUND (1927 e, s. 59) har funnit, att artens frön flyta dåligt; 
groningsförmågan är däremot god, ända till 90 % (Le., s. 84). EKLU!'.'D har vidare konsta
terat, att groddplantorna stiga upp till vattenytan, där de hållas flytande i månader. 
Arten ansluter sig sålunda spridningsbiologiskt till Cerastium semidecandrum (s. 210). 
Huruvida för Silene nutans en spridning med fåglar spelar n ågon större roll är inte ut
rett; en sådan spridning verkar dock mindre sannolik. 

Förhållande till kulturen: I Strömfors-Pyttis skärgård synes arten vara odisputabelt 
ursprunglig. I Aspö skärgård synes den till n ågon del vara kulturgynnad och 
närmast då hellofiL Artens ursprunglighet här betvivlar jag dock icke. PALMGREN (1927 u, 
.s. 24) och EKLUND (1931, s. 18) uppfatta arten som fullt ursprunglig på Åland, resp. i 
Korpo-Houtskär-området. CEDERCREUTZ (1927, s. 64) betraktar arten som apofyt i 
Esbo-Kyrkslätt-området, som sådan uppfattar LINKOLA (1921, s. 268) densamma för 
Ladoga-Karelen. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgård: PALMGREN (1927 u, s. 78) har icke ansett 
materialet giva någon fingervisning om artens invandring till Åland. Kartan 17 synes 
,dock giva vid handen, att man för Ålands vidkommande har att räkna med en invand
ring från såväl Sverige som Ostbaltikum. Likaså verkar en invandring från sydost an
taglig för förekomsterna på Karelska näset och i Ladoga-Karelen (HnTONEN 194 6, s. 
106). ]ALAS (1950, s. 309-310) räknar även med Karelska näset som en möjlig invand
ringsväg till Ostfennoskandien. Om inlandsförekomsterna, främst de i södra Tavast
l and, skola tydas som utposter i en från sydväst skeende spridning eller som resultat 
av en tidigare skedd invandring, är vanskligt att avgöra. Den nyländska och sydkarelska 
förekomslen synes däremot till m väsetJtlig del vara rekryterad från trakterna söder om Finska 
viken. För en sådan invandringsväg tala förekomsterna på utöarna i Finska viken. Ar-

14 
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tens diasporer synas hava goda möjligheter att från denna rekryteringshärd nå den nyländska 
skärgården. 

Om också förekomsterna i S trömfors-Pyttis skärgård i nutiden äro lågt belägna, 

är det vanskligt att m ed säkerhet beteckna dem som unga. För en såd an uppfa ttning 

talar dock den omständigheten, att växtplatserna synas mindr e sannolika som reträtt

platser från äldre initialväxtplatser. 

H ULTEN {1950, s. 95*) för art en till invandringsgrupp P: oSydliga arter, som fram

trängt till kartans område både över Balticum och Danmark och som ej syn as vara gyn

nade av förh ållanden a längs atlantkustem. 

Cerastium semidecandrum L. 

Allmän utbredning: Föres av H ULTEN {'1950, s . 66*) till utbredningsgrupp 26: oVäst

europeiska-mellansibiriska växten, undergruppen täven i Kaukasus men ej öster om Ural>. 

Skandinavien, Danmark och Baltikum : Se karta 19. 

Finland: Se karta 19. Fördelningen ännu mer utpräglat sydvästlig än hos Allium 
oleraceurh. Med undantag för n ågra inlandsförekomster starkt bunden till kusten och 
skärgården. 

Nyland och södra Karelen: Endast ett få tal fyndplatser, samtliga vid kusten eller i 

skärgården. I 'Södra K arelen inskränkt till Hogland . Samtliga nyländska och sydkarelska 

fynd redan beaktade av HJELT {1906, s. 11ft). 

Strömfors-Pyttis skärgård: Se karta 20. D å arten icke av mig b livit funnen, kan jag 

inte lämna n ärmare uppgifter om fyndplatserna. SAELAN {'18 58, s. 50) meddelar blott: •r. 
i Strömfors på Bullers, Öst erby och Löfö; . . . o. 

Spridningsbiologi : EKLUND {192') c, s. 16) har utfört flyt- och groningsförsök med 

frön i salt vatten. Fröna v isade sig äga en mycket dålig flytförmåga; de sjönko redan 

inom 1 timme till botten, där groning dock snart inträdde. Groddplantorna flöto upp till 

vattenytan och höllos där levande och flytande i månader. EKLU!'<ll har v idar e {192') e, 

s. 84) funnit, att groningsprocenten i salt vatt en är relativt god(= 52 % ). Se även Ro

MELL {19 38, s . 366, 318). 

Jämte denna hydrakora spridning med groddplantor har man att räkna även med 

en tillfällig fågelspridning. 

F örhållande ti ll kulturen: Artens ursprunglighet i Strömfors-Pyttis skärgård, liksom i 

Finland över huvud (möjligen med undantag för Tavastehus-lokalen), torde icke kunna 
betvivlas. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgård: Med beaktande av diasporernas (grodd

plantornas) möjlighet att länge flytande tåla salt vatten finner jag det .högst sannolikt, 

att artens isolerade förekomst i Strömfors-Pyttis talar för en invandring från Estland. 

Förekomsten p å Hagland stöder min uppfattning. Ett närmare samband mellan före

komsterna i Strömfors och de i sydvästra Finland och p å Åland belägna, vilka rekryte

rats västerifrån {PALMGREN 192') u , s. 69) (och söderifrån?), finner jag mindre sanno

likt. - .Med beaktande av de lågt belägna växtplatserna i Strömfors t orde arten här 

kunna uppfattas som en ung invandrare. Om förekomsten skall uppfattas som initial

förekomst eller om det är fråga om reträttförekomster från tidigare högre belägna initial

förekomster torde icke mera kunna fastställas. 

H ULTEN {1950, s. 95*-96*) för Cerastium semidecandrum till invandringsgrupp R: 

oSydliga arter, som framträngt till kartans område både över Balticum och Danmark 

och som synas vara gynnade av förhållandena längs atlantkustem. 
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Karta 19. Cerastiwn semidecandrum L. i Norden. {HULTEN 1950.) 
Karte 19. Cerastium semidecandrum L . in Nordeuropa. {HULTE~ 1950.) 
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Karta 20. Cerastium semidecandrum L. i Strömfors-Pyttis skärgård . 
Karte 20. Cerastium semidecandrum L. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 
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Actaea spicata L. 

All·män utbredning: Föres av HULTE~ (1950, s. 77*) till invandringsgrupp 36: •Ost
europeiska kontinentala växter med anknytning till Skandinavien över Balticum och 
Danmark&. LIPPMAA (1938, s. 27) belyser med en karta artens t otalutbredning. 

Skandinavien, Danmark , Ostbaltikum och I ngermanland : Se karta 21. 
Finland: Karta 21 avspeglar förekomsten i Finland rätt väl; förekomsterna i Pel

kosenniemi (Lapponia kemensis) samt i Enontekis (Lapponia enontekiensis) verka dock 
osannolika . Förekomsten i vårt land är rätt återgiven p å bild 283 i Pohjolan Luonnon
kasvit II, s. 513. 

Arten uppvisar i Finland en vidsträckt förekomst. Från rikliga förekomster i landets 
södra delar avtager frekvensen småningom norrut. Beträffande förekomsten i olika 
landsändar se HJELT (1906, s. 253-256) ävensom betr. lokala förekomst er: för Åland 
PALMGREN (1915, s. 295-296), Ladoga-Karelen LINKOLA (1921, s. 284.-285). 

Nytand och sodra Karelet~ : Det~ 11ylät~dska f6rekomstet~ är avhandlad hos STENROOS 
(1894, s. 67), ANNA Lun<OLA (1917, s. 102), W. BRE~~"ER (1921 b, s. 84.), CEDERCREUTZ 
(1927, s. 11ft.; 1931, s. 34) och TYNNI (1937, s. 63). Enligt CEDERCREUTZ uppvisar arten 
såväl i västra som östra Nyland en betydligt svagare förekomst vid kusten än ett stycke 
in mot land. Detta harmonierar väl med ial..'i:tagelser från sodra Karelen gjorda av Ut
VINEN (1946, s. 100), som icke alls funnit arten i de sydkarelska skärgårdsområdena. 
Betr. sydkarelska förekomster se LINDEN {189 1, s. 14.7), V ALLE (1919 b, s. 19), KROHN 
{1926, s. 56) och TOIVARI {194.9 b, s. 4.8). Over huvud finner man vid en granskning av 
de uppgifter, som stå till buds över artens förekomst i kusttrakterna, en minskad frekvens 
vid en förflyttning mot det maritima bältet, en omständighet, som man icke tillfyllest 
beaktat och till sina grunder icke rildigt tolkat (se CEDERCREUTZ 1927, s. 75)1. 

Stromfors-Pyttis skärgdrd: Endast tvenne förekomster kända: en i den inre skärgår
den i Pyttis: Tuuskas, den andra i den yttre skärgården i Strörnfors: Kungshamn. Före
komsterna avhandlade redan ovan s. 124. resp. s. 11 5. I vartdera fallet representerar 
arten ett märkligt sparsamt förekommande lövängselement. 

Spridningsbiologi: ROMELL {1938, s. 331) meddelar för diasporerna en flyttid varie
rande från dygn till m ånader; se även RIDLEV {1930, s. 198). Därtill anför han, att man 
i fågellämningar (hos snöskata?) funnit frön, vilket han betraktar som ett tecken p å, att 
fåglar använda artens frukter . HEC\TZE {19 18, s. 35) meddelar att kråkor och korpar 
troligen sprida den. I vilken grad en spridning med fåglar fcrekommer, känner man 
dock icke närmare till. D~n hydrakora sprid·ningen synes mig rätt plausibel for ostnytänds J> a 
forhdllanden. Man kan dock fråga sig, varför arten icke oftare anträffas på ställen, där 
diasporer hamna genom vattenströmningar. Det sy nes mig sannolikt, att emottagnings
ställena för med vatten spridda diasporer i det stora flertalet fall inte representera lämp
liga växtplatser för arten. Beaktansvärt är BrRGERs {1907) påvisande av diasporernas 
höga groningsprocent i saltvatten. 

F orhdllande ti ll kulturen: Actaea spicata har, som det synes med full rä tt, betraktats 
som en utpräglat hemerafob växt i landet (LIXKOLA 1916, s. 281; W. BREm."ER 1921 b, 
s. 84; CEDERCREUTZ 1927, s. 66, 114; TAPIO 1953, s . 38). Så är även fallet i Strörnfors
Pyttis skärgård. Måhända har någon av artens tidigare förekomster genom kulturens 
inverkan utplånats. 

1 Beaktas bör, att arten på Öland uppvisar blott en sparsam förekomst, likaså på 
de ostbaltiska öarna; den saknas helt på Gotland. 
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Karta 21. A ctaea spicata L. i Norden. {HULTE~ 1950.) 
Karte 21. Actaea spicata L. in Nordeuropa. (HULTEN ·1950.) 

213 

lttvandring till Strömfors-Pyttis skärgdrd: Artens invandring till Finland över huvud 
har varit föremål för mycket ringa diskussion. PALMGREN {1927 u, s. 69) räknar med 
en västlig invandring till Åland, men utesluter icke en möjlig invandring även från Ost
baltikum. - Det synes vara vanskligt att tyda artens nutida fördelning i landet mot 
bakgrunden av en ensidig invandring. Utbredningsbilden synes tala för, att arten redan 
tidigt och på bred front invandrat söder- och sydostilrån. Denna tidiga invandring har 
efterföljts dels av en spridning åt olika håll från invaderingsstället (således också mot 
norr och söder), dels av en fortsatt invandring söder- och sydostifrån. För en sådan in
vandring finner jag stöd däri, att arten på Åland företer en utpräglat västlig fördelning 
(PALMGREN 1927 u, s. 51), medan den i Eklunds Korpo-Houtskärs arkipelag endast 
förekommer i nordornrådet (EKLUND 1931, s. 26) . Det ovan påvisade faktum, att arten 
åtminstone i vissa delar av västra Ny land, samt därtill i östra Nyland och i södra Karelen, 
uppvisar en rikligare förekomst i själva kustområdet samt i inlandet i anslutning till 
kustlandet än i skärgårdsområdet, synes likaså lämna stöd för min uppfattning. jag 
räknar med en invandring söderifrdn för förekomsterna i Strömfors-Pyttis skärgdrd liksom 
även för Pellinge yttre skärgdrd, här funnen av ÄRLA BACKMAN {194.3, s. 29). De egentliga 
kustförekomsterna i östra Nyland böra synbarligen återföras närmast på en invandring 
från inlandet, dit arten dock tidigare invandrat söderifrån. 

Actaea spicatas sparsamma förekomst i vdra skärgdrdsomrdden tyckes snarast i stort 
sett vara klimatiskt betingad; i varje händelse synes så vara fallet på en del lokaler; i östra 
Ny/and sammanhänger avsaknade~J dock 1tärmast med den sparsamma tillgdngen pd lämp-
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liga växtplatser (se ovan). Förekomsten i Strörnfors-Pyttis skärgård, till och med den 

y ttersta skärgården, synes stöda ett sådant antagande. 

H ULTEN (1950, s . 95*-96*) för arten till invandringsgruppen R: tSydliga art er, som 

framträngt till k art ans område både över Balticum och Danmark och som synas vara 

gynnade av förhållandena längs atlantkusten». 

Draba nemorosa L. 

Allmän utbredning: Föres av H ULTEN {1950, s. 57*) till utbredningsgrupp 16: &Boreal

circumpolära, i E urop a borealmontana växt er med sammanhängande utbredning•. 

Beträffande totalutbredningen se även STERNER ( 1922, s. 396). 

Skandinavien och Ostbaltikum: Se k a rta 22. Den fennoskandiska fö rekomsten ka rt

lagd tidigare av FRÖDIN (1917, s. 335), den estländska av EICHWALD-LIPPMAA (1938, 

s. 70-71). Beaktansvärd är avsaknade11 i Danmark och pd de västbaltiska oarna; p å de 

ostbaltiska öarna är förekomsten ytterst sparsam. I I ngermanland likaså sparsam (Mm:-.;s
HAUSEN 1878, s. 35) . 

Finland: Karta 22 visar kollektivartens fördelning i landet; en förekomst p å Aspö 

i södra K a relen och en i Salrnis, norr om L adoga, saknas dock p å kartan. Förekomsterna 

från Strömfors österut gälla över huvud var. leiocarpa Lindbl., ehuru var . hebecarpa 
Lindbl. , som är representerad i västra Finland, också ä r k änd från Viborg. Beträffande 

Karta 22. Draba nemorosa L. i 
Karte 22. Draba nemorosa L. in 

' 
\ 

orden. (HULTEX 1950.) 
ordeuropa. (HULTEN 1950.) 

•" 
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de enskilda förekomsterna se HJELT {1906, s. 330-331), som alltfortfarande lämnar 

den bästa sammanställningen av förekomsterna i Finland. 

Ny land och södra K arelen: Se HJELT {1906, s. 330). Nya fynd i Strömfors (se nedan) 

och på Aspö i södra Karelen. De nyländska förekomsterna, med undantag för Ström

fors-lokalen, representera var. hebecarpa, medan de sydkarelska avse var. leiocarpa. 
Strömfors-Pyttis skärgård: Endast en förekomst känd . i Strömfors yttre skärgå rd: 

på löväng på Lövöjen (s. 110). 

Spridningsbiologi: Arten har inte varit föremål för spridningsbiologiska undersök

ningar. Detta har däremot varit fallet med Draba verna och D. muralis, vilkas diasporers 

flytförm åga undersökts av EKLUI\'D {1927 e, s. 62, resp. 1927 c, s. 19-20) . Eklund kunde 

för fröna konstatera en svag flytförmåga; rätt m ånga av de sjunkna fröna började emel

lertid gro och groddplantorna stego till ytan. D å groddplantorna lika litet som fröna 

hos nämnda arter p åvisats blivit skadade av Ostersjövatten, framstår en hydrokor 

spridning för dem synnerligen sannolik. Det är högst sannolikt, att Draba nemorosa 
ansluter sig till Draba verna och D. muralis. Den hydrakora spridningen synes dock bliva 
av underordnad betydelse för D. nemorosa på den grund, att arten icke över hövan ofta växer 
på platser, där dess frön hava utsikt att komma i Ostersfövatten. l flertalet fall torde sprid

ningen ske p å annat sätt, snarast an tropochort med m änniskans tillhjälp. Det synes mig 
uppenbart, att man för Draba nemorosa har att räkna både med en spontan och en 

icke spontan invandring till och vidare spridning i vårt land, om det också i m ånga fall 

torde bliva omöjligt att fastställa om en spontan eller en icke spontan förekomst före

ligger. 

Förhållande till kulturen: Det är vanskligt, såsom ovan framgått, att fastställa vilka 

förekomster i landet äro tillfälliga och vilka ursprungliga. Mig synes det i varje 

händelse uppenbart, att arten hör till vårt lands ursprungliga flora. Den representerar 

emellertid härtill, och kanske främst, ett rent tillfälligt element. Förekomsten i Strömfors 
synes mig odisputabelt ursprunglig. - Betr. artens förhå llande till kulturen över huvud 

se FRöDIN {1917, s. 338-339). 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgård: På .basen av diskussionen ovan tänker jag 

mig att arten till Lövöjen invandrat från Estland, och detta närmast genom en hydrokor 

spridning. Artens uppträdande på Hogland samt på Aspö synes lämna stöd för min 

uppfattning. Stöd finner jag vidare i artens fördelning i Estland, där var. leiocarpa är 

känd från några kustlokaler i östligaste Estland (EICHWALD-LIPPMAA 1938, s. 71). För 

västra Nyland synes en rekrytering i nordvästra Estland, där var. hebecarpa förekommer 

p å många ställen {EICHWALD-LIPPMAA 1938, s. 70), rätt sannolik. 

HULTE)/ (1950, s. 95*) för arten till invandringsgrupp M: »Sydostliga arter, som 

framträngt till mellersta Skandinavien men saknas eller ha utbredningslucka söderom 
Danmark•. 

Pyrus rnalus L. 

Allmän utbredning: Föres av HULTE)/ [1950, s. 62*, s.n. Malus silvestris (L.) Mill.] 
till dennes utbredningsgrupp 20: •Subatlantiska växten, undergruppen må ej Kaukasus•. 

Se även KUPFFER {1904. a, s. 73). KÖPPEN {1889) har p å sin karta l utritat N- och 

E-gränsen för artens utbredning. Se även ZI)/SERLING {1934, s. 62). 

Skandinavien och Danmark: Se karta 23. 

Ostbaltikum: Se karta 23. Märklig är artens avsaknad i hela norra Estland med undat~
tag för de östligaste delarna. Se även HIITONEN {1946, s. 63, karta 51). 
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Karta 23. Pyrus malus L. 
Karte 23. Pyms matus L. in 

1092 

Molus silvest r is (l .) Mill. 
Pyrus Malus l 

Vil da p el 

Backar, lOvanger 
Pli de nordl igaste fyndorterna tro

ligen rorvildad 

Ingermanland: MEINSHAUSEN {1878, s. 108) meddelar: » .. • sehr zerstreut als eine 

Seltenheit der tiefen Wildniss .. . »; uttalandet gäller hans sydområde. Beaktas bör, :att 

man i äldre litterat ur icke alltid åtskilt den vilda formen. 

Finland: Se karta 23 ävensom HJELT {1910, s. 48, kartogram 4). Förekomsten tydligt 

sydlig med flertalet lokaler utmed kusterna. Rikligast för handen på Åland (PALMGREN 

1915, s. 322-323) och i sydvästra Finland (beträffande Korpo-Houtskär se EK.LU:-."D 

1931, s . 31, karta 2); rätt många fynd äro därtill gjorda på Karelska näset och vid Ladoga 

(se MANNERKORPI 1944, s. 213-217); inlandsförekomsterna äro däremot sparsamma. 

Flertalet av de i litteraturen anförda inlandsförekomsterna synes representera den för

vildade formen (se t.ex. LINKOLA 1921, s. 327-328). 

Nytand och södra Karelen: Från västra Nyla1ld äro n ågra få förekomster k ända, 

från östra Nyland blot t tre: en från fastlandszonen i Strömfors, en från skärgården i 

Strömfors och en från skärgården i Pyttis (se nedan). I södra Karelen är den vilda formen 

med säkerhet känd endast från Hogland; osäkra äro förekomsterna på Tytärsaari och 

i det sydkarelska inlandet (se LINDEN 1891, s . 154, och V ALLE 1919 b, s. 26). 

Strömfors-Pyttis skärgdrd: Karta 24. SAELAN (1858, s. 52) meddelar om arten: tm.r. 

i Pyttis skärgård på Tunskas-holment samt !.c., s. 19: tviida Äppleträd - de flesta dock 

mera buskartade- på Tunskas holme . . . t . Trots efterforskningar har jag inte kunnat 

å terfinna arten i Tuuskas. Att den av SAELA..c'< åsyftade formen verkligen representerar 

den vilda formen framgår av ex. i ill'IF.- I Strömfors skärgård i Kungshamnsområdet 

har jag i en vikbotten mellan Kungshamn och Söderbyn funnit ett ca 2 meter högt busk-
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]{arta 24. P yrus malus L. i Strömfors-Pyttis skärgård. 
I<arte 24. Pyms malus L. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 

a rtat exemplar i skogsbacke nära intill strandalbården. Detta exemplar har helt glatta 
blad och bör sålunda räknas till den vilda formen.- Till dessa tvenne skärgårdsförekom
ster ansluter sig en förekomst i Strömfors fastlandszon, meddelad av CEDERCREUTZ {1931, 
s. 35); ett i HMF uppbevarat ex. från denna lokal kännetecknas likaså av glatta blad. 

Spridningsbiologi: Frukterna hos Pyrus malus hava påvisats kunna hållas flytande i 
månader (ROMELL 1938, s. 370); möjligheter för h ydrokor spridning äro således för han
den. Ä ven en spridning av frön med fåglar ä r högst sannolik; HEI::-<TZE ( 1918, s. 3 7) med
delar, att arten sprides av olika kråkfåglar . Se även RlDLEY {"1 930, s. 477) . 

Förhållande till kulturen: Den ovan beaktade formen med h elt glatta eller tned mer 
eller mindre glatta blad h ar uppfattats som ursprunglig hos oss (HJELT 1919, s. 4-5). 
J ag tvekar inte att anse Strömfors- och Pyttis-förekomsterna som fullt ursprungliga. 

I nvandring till Strömfors-Pyttis skärgård: Den nutida fördelningen av Pynts malus 
i vårt land tala r för en invandring såväl från väster till Åland och sydvästra Finland 
som från sydost till Karelska näset. PALMGREN {1927 u, s. 70) r äknar arten närmast 
som en västlig invandrare p å Åland; han utesluter dock icke en möjlig invandring även 
från Estland (Le., s. 5"1). - I en diskussion om invandringen synes man kunna bortse 
från flertalet inlandsförekomster; den i inlandet förekommande formen representerar 
i flertalet fall den h åriga ( = förvildade) formen . - De sparsamma isolerade förekom
sterna i östra Nyland (se ovan) synas närmast hava samband med förekomsten på Hog
land. Ett samband mellan den östnyländska förekomsten och förekomsterna längre 
västerut t yckes mig mindre sannolik. CEDERCREUTZ (1931, s. 27) synes med en viss tve
kan föra arten till sin grupp västliga arter i östra Nyland. Mindre sannolik, om också 
icke otänkbar, är en rekrytering från Karelska näset till Strömfors-Pyttis. Närmast till 
hands ligger väl en invandring från Estland eller I ngermanland över Finska viken. Artens 
uppträdande på H ogland stöder ett sådant antagande. Vildapelns avsaknad på Est-
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lands nordkust behöver icke utgöra ett bevis mot en ovan antagen invandringsväg. 
Diasporer i form av frukter hava, såsom ovan framgått, påvisats hålla sig flytande i 
månader. En rekrytering från de västbaltiska öarna, där arten inte synes vara någon 
större raritet, är sålunda icke helt utesluten. Diasporer från Ingermanland komma väl 
dock närmast i fråga. 

Ovan s. 123-124 berördes en förekomst av Fraxinus excelsior i Pyttis inre skär
gård i samband med behandlingen av en kombinerad ört- och lundäng i Tuuskas. S. 
12 5 har asken i denna inre skärgård räknats tillhöra de »gamla» arterna; förekomsten 
p å låg nivå i nutiden har icke synts utgöra en initialförekomst, utan synes arten i Tunskas 
uppträda p å en reträttplats. - Traditionen vet berätta, att SAELA.'> funnit de vilda 
äppelträden, varom ovan varit tal, i nära anslutning till den plats, där asken nu före 
kommer. Beaktande detta torde man med ett ~isst fog kunna anse äppelträdet i Tuuskas 
som en tidigt invandrad »gammal• art. Jag finner ett stöd för min uppfattning i äppel
trädets uppträdande i Strömfors-Pyttis fastlandsområde (se ovan), dit arten med största 
sannolikhet invandrat tidigt. I detta samma fastlandsområde växer ju även Fraxintts 
excelsior såsom en »gammal» art (beträffande begreppet »gammal» art se s. 125}. - Det 
är vanskligt att u t tala sig i frågan, om Pyrus malus på Kungshamnslokalen bör upp
fattas som en t idig eller som en sen invandrare. För denna art, liksom även för Fraxinus 
excelsior (se s. 125}, räknar jag med en betydligt senare invandring till den yttre skär
gården än till den inre skärgården och till fastlandszonen . 

Arten föres av HULTEN (1950, s. 96*) till invandringsgrupp R: »Sydliga arter, som 
framträngt till kartans område både över Balticum och Danmark och som synas vara 
gynnade av förhållandena längs atlantkustem. 

Cotoneaster integerrimus Med. 

Allmä11 utbredning: Föres av HULTE:-1 (1950, s. 57*) till utbredningsgrupp 13: »Euro
peiska, borealmontana växter med de nordliga och de sydliga arealerna ej klart skilda•. 

Skandinavien och Danmark: Se karta 25 ävensom karta 24 hos ANDERSSON-BIRGER 
(1912, s. 168} . 

Baltikum: Som komplettering till karta 25 må nämnas följande. Liksom i Finland 
uppvisar arten ä ven i Ostbaltikum en riklig förekomst framförallt i de västra kust- och skär
gårdsområdena. Avsaknaden p å betydande sträckor på den estländska nordkusten är 
märklig, liksom även artens uppträdande på nytt i gränstrakterna till Ingermanland. 

Finland: Kartan 25 är såtillvida oriktig, att arten angivits från några lokaler i Finska 
och Ryska Lappmarken. - I Finland uppträder arlet~ som ett starkt sydligt element med 
flertalet förekomster förlagda till skärgdrds- och kusttrakterna; inlandsförekomsterna, också 
de i nära anslutning till kusttrakterna, äro rätt få . Rikligast för handen i det åländska 
och sydvästfinska skärgårds- och kustområdet, varifrån en uttunning i förekomsten 
klart gör sig gällande österut längs Finska vikens nordkust. - Förekoms;ten i Finland 
tidigare kartlagd i Pohjolan Luonnonkasvit II, s. 692 (bild 395} och hos KALELA (1949, 
s. 21o). 

Nyland: Beträffande västra Nytand se W. BRE~"'-""ER (1921 b, s. 89) och CEDERCREUTZ 
(192 7, s . U 7), beträffande övriga 1~yländska förekomster HJELT (1919, s. 33}, CEDER
CREUTZ (1931, s. 35), TvNNI (1937, s. 72} och VALTA (1949, s. 87}. 

Strömfors-Pyttis skärgdrd: Karta 26. Känd från följande lokaler: 
Strömfors: Orrengrund, Stora Vådholmen, Reimars, Byskär, Kungshamn, Svart

holmen.- Pyttis: Korsholm. 
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Oxbär 

Lokolerna p6 Kolaholvån tillköra 
subsp. uniflorus (8Gf 1 Hllr. 

Ste.n lga stallen 
Hardongerviddo till 1100 m 
Jotunhelmen till 1400 m 

Karta 25. Cotoneaster integerrimus Med. i Norden. (Hur.TEN 1950.) 
Karte 25. Gataneaster integerrimus Med. in Nordeuropa. (H ur.TEN 1950.) 
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På samtliga lokaler mycket sparsam och inskränkt till en enda eller n ågra få buskar 
av ringa storlek. Samtliga förekomster äro belägna pd sydost- och sydexponerade lokaler 
i den yttersta skärgdrden. 

Förekomsten p å Korsholm synes förbinda de nyländska förekomsterna med före
komster dels i den sydkarelska skärgården (KRoa.-..; 1931, s. 231, 277; FAGERsTÖM 1953, 
s . 64), dels p å utöarna i Finska viken ; h är känd från Hogland, Lavansaari och Säp·i 
(HJ EI.T 1919, s. 33; Or.so:-.-r 192 7 b, s. 55). 

Spridningsbiologi: Artens spridning har blott i förbigående blivit föremål för stu
dier . ROMEI.I. (1938, s. 331) upptager den i en lista över arter, vars grobara eller å tminstone 
hela frön iakttagits i fågeluppkastningar, -tarmar eller -exkrementer. Artens frön näm
nas som iakttagna hos en skata. HEDITZE (1918, s. 36) meddelar, att arten sprides av 
skator och kråkor samt troligen även av korpar. 

l nvandl'ing till Strömfors-Pyttis skäYgdl'd: Artens fördelning i Strömfors-Pyttis skär
giird synes närmast tala för en invandring söderi frdn eller från sydost. Förekomsterna 
synas st å i samband med förekomsterna p å utöarna i Finska viken, vilka i sin tur när
mast hava samband med förekomstema i Ostbaltikum. I föreliggande fall synes en direkt 
överföring från Ostbaltikum via etappstationerna i Finska viken till Strömfors-Pyttis 
högst sannolik, i varje händelse mera sannolik än en invandring västerifrån. CEDER
CRF.UTZ (1931, s . 27) synes blott med tvekan för östra Nyland hava fört arten till de från 
väster invandrade arterna. 
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](arta 26. Cotoneaster integerrimtts )led. i Strömfors-Pyttis skärgård. 
Karte 26. Cotoneaster integerrimus Med. im Schärenllof von Strömfors-Pyttis. 

'\'ästerifrån, från Uppland och Södermanland, har arten däremot med största sanno

likhet invandrat till den åländska arkipelagen (PALMGRE~ 1927 u, s. 69), ävensom till 
den sydvästfinska skärgården. Beaktansvärt är, att Palmgren (Le., s. 51 och 70) även 
räknar med en möjlig invandring för arten till Åland från Ostbaltikum; ett sådant 

antagande finner stöd i EKLmms {1931, s. 86; 1931-1932 b, s. 37) fynd av arten på 

Kökar. 
Förekomsterna i västra Nyland höra måhända ihop med de längre västerut belägna 

rikare förekomsterna (CEDERCREUTZ 1927, s . 100); en invandring söderifrån till de väst

nyländska växtplatserna synes icke heller osannolik. Samtliga torekomster i de mellersta 
och ostra delarna av det nyländska skärgårdsområdet synas höra ihop och stå uppenbarligm 
att återforas på en invandring från soder eller sydost. 

KAI.ELA (194.9, s. 24. och 26) har uppgjort en karta över artens utbredning i Finland 
i samband med en diskussion av de till landet under värmetiden (Litorina-tiden) invan
drade arterna. Denna invandring tänker sig Kalela (Le., s. 26) hava skett från olika håll: 

över Karelska näset, västerifrån från Sverige samt även söderifrån från Estland över 
Finska viken. En del arter har använt sig av samtliga tre invandringsvägar, medan 

andra använt blott en eller två. Om också Kalela i detta sammanhang icke direkte angi
vit invandringsvägarna för Cotoneaster integerrimus, synes det sannolikt, att han för 

denna art tänkt sig möjligheten av invandring såväl västerifrån, från Sverige, som 
soderifrån, frdn Estland over Fitlska viken. Karelska näset synes uteslutet som invand

ringsväg. 
Cotoneaster integerrimus föres av HULTE~ {1950, s. 95*-96*) till invandringsgrupp 

R: »Sydliga arter, som framträngt till kartans område både över Balticum och Danmark 
och som synas vara gynnade av förhållandena vid Atlantkustem. 
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Spring k orn 

Skvgg lg o. fuktiga slölien 
S. Norge till omkr. 700 m 

AB KARTOGRAFISKA INSTITUTET 

Karta 27. Impatiens noli tangere L. i orden . (HULTE:-r 1950.) 
Karte 27. Impatiens noli tangere L. in Nordeuropa. (HULTE::\' 1950.) 

Impatiens noli tangere L. 
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Allmän utbredning: Föres av HULTEN (1950, s. 70*) till utbredningsgrupp 28: tEnr
asiatiska växter med anknytning till Skandinavien både öster och söder ifråm, under

gruppen •även W. Amerikat. 
Skandin.avien, Danmark, Ostbaltikum och Ingermanland: Se karta 27 ävensom ANDERs

SON-BIRGER (1912, s. 160, 369; karta 24). Beaktansvärd är den sparsamma förekomsten 
·i Ostbaltikum; arten saknas p å både de ost- och de västbaltiska öarna. 

Finland: Se karta 27 ävensom bild 515 i Pohjolan Luonnonkasvit II (s. 868). P å

fallande rik är förekomsten i det inre av södra och mellersta Finland ävensom p å Ka
relska näset med tillstötande delar av Ladoga-Karelen. Märklig är artens avsaknad på 

Åland samt i vida delar av sydvästra Finland. - Beträffande enskilda förekomster se 

HJELT {1911, s. 132-135). 

Nyland och södra Karelen: Flertalet förekomster hör till den egentliga kustzonen; 
sparsammare längre in i landet . Blott sparsamma förekomster äro kända från skärgårds

områdena. Från västra Nytand äro flere förekomster kända (HISINGER 1855, s. 24; STE~

ROOS 1894, s. 22, 71; HJELT 1911, s . 133; W. BRENNER 1921 b, s . 94; CEDERCREUTZ 192 7, 

s . 125) ; i östra Nyland måhända n ågot sparsammare för handen än i västra Nyland (A...~A 

LINKOLA 1917, s. 102; CEDERCREUTZ 1931, s. 36-37; TYNNI 1937 , s. 79-80; 0LAVI 
GRANÖ 1953, s. 24, karta 24). I södra Karelen i varje händelse mycket sparsammare före-
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Karta 28. lmpatiens noli tangere L . i Strömfors-Pyttis skärgård. 
Karte 28. l m patiens noli tangere L. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 

trädd än i Nyland och p å Karelska n äset (Lu;n:E~ 1891, s. 152; HJELT 19'1 1, s. 13::!; 
\"ALLE 1919b, s. 28; KROH~ 1926, s. 64; T OIVAR.I '1949b, s. 49). 

Strömfors-Pyttis skärgård: Se karta 28. Fyra förekomster k ända: en i Strömfors 
och t renne i Pyttis skärgård. Den förstnämnda, i Reimars, hör till den y ttre skä rgården; 

de t renne i Pyttis skärgård belägna lokalerna befinna sig p å gränsen mellan den yttre 
och den inre skärgården . På Pyttis: Tunskas-lokalen representerar arten ett lövängs

element, p å de tre övriga lokalerna n ärmast ett element i lövk ärr. 
Spridningsbiologi: Artens spridningsbiologi har icke utretts. Att döma av fruktens 

och frönas beskaffenhet synes en vindspridning mindre sannolik; diasporerna synas icke 
h eller i högre grad lämpade fö r en h ydrokor spridning. Beaktas bör dock, att RrDr,GY 

(1930, s. 204) för en del l mpatiens-arter räknar med en h ydrokor spridning. 
F örhållande ti ll kulturen: Arten har i vårt land uppfattats som hemerofob {LINKöLA 

192'1 , s. 352, upptages icke 1916, s. 280-281; W. BREN.!>eR 1921 b, s. 94; CEDERCREUTZ 
1927, s. 125); som sådan synes den uppträda även i Strömfors-Pyttis skärgård. TAPIO 
{1953, s. 42) r äknar arten som svag apofy t i södra Tavastland. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgård: Arten har uppfa ttats som en invandrare 
från Ryssland till vå rt land (CAJANDER 1916, s. 654, och 1922, s . 14; LINKOLA 1924, s. 6 l 2; 

CEDERCREUTZ 192 7, s. 85, och 1931 , s. 26); invandringsvägen har närmast varit K arelska 
näset. Karta 27 synes tala för en sådan invandring. De rätt många förekomsterna i lmzdets 
västra delar, bl.a. i de nyländska bygderna, synas mig dock som resultat av en invandring 
även söderi från. Måhända kunde man även för denna art t änka sig en invandring till 

de olika förekomsterna i nutiden under olika tider . J ämte en huvudsaklig invandring 
över Karelska näset under den boreala tiden har m an skäl att räkna även med en betyd

Ii at senare skedd invandring över Finska viken. Så länge artens spridningsbiologi inte 
ä r fullt utredd blir en diskussion i varje händelse vansklig. Helt osannolik verkar icke n i 
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direkt rekrytering från de rika förekomsterna i Ingermanland till de nyländska lokalerna. 

l\fot en mera betydande rekrytering hit från Karelska näset talar emellertid redan det 

mellanliggande sterila södra Karelen. 

lmpatiens noli tangere föres av HULTEN (1950, s. 95*-96*) till invandringsgrupp R: 

~sydliga arter, som framträngt till kartans område både över Balticnm och Danmark 

och som synas vara gynnade av förhållandena längs atlantkustem. 

Circaea alpina L. 

Allmän utbredning : Föres av HULTEN (1950, s. 60*) till utbredningsgrupp 16: •Boreal

circumpolära, i Europa borealmontana växter med sammanhängande utbredning•. 

Skandinavim och Danmark: Se karta 29 ävensom AXDERSSON- BIRGER (1912, s. 3 '•9, 

karta 1 '•)-
Baltikum oc-h lngermanland: Karta 29. Beaktansvärd iir den relativt rikliga förekomsten 

i östra Estlatld ävensom i lngeYmanland. Sparsammare uppträder arten i kustområdena 

vid den estländska nord- och västkusten, därifrån dock ett betydande antal fynd är känt. 

Finland: Karta 29 återgiver artens förekomst i F inland, vilken redan av HJELT (1911, 

s. 359) beskrivits på följande sätt: •In maxima parte Fenniae passim-satis raro ocurrit; 

ad septentrionem versus, quamquam imprimis supra 63 ° rarescit, saltern usque ad 67 °40' 

visa esh. Följande drag falla i ögonen: 1) den jämna fördelningen i de sydligaste delarna, 

speciellt vid den sydfinska kusten, 2) anhopning av fyndplatser i de centrala delarna av 

Dv iirghå'xört 

Fuktiga skogar 
l Norrland sydberg 

1293 

S. Norge till omkr. 1000 m 
N. Norge; lill omkr. 100 m· 

KaYta 29. CiYcaea alpina L. i Norden. (HULTEN 1950.) 
KaYte 29. Circaea alpina L. in Nordeuropa. (HULTEN 1950.) 
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Karta 30. Circaea alpina L. i Strömfors-Pyttis skärgård. 
Karte 30. Circaea alpina L. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 

mellersta Finland ävensom 3} en räcka av förekomster i landets östra delar från Finska 
viken ända till Kuusamo. Vad den sydfinska förekomsten vidkommer faller den relativt 

sparsamma förekomsten i den åländska och sydvästfinska skärgården i ögonen. 
Nytand och södra Karelen: Vid en granskning av de förekomstlokaler CEDERCREUTZ 

(1931, s. 38) anför från östra Nyland framstår arten som en mer eller mindre tydlig skär

gårdsart; i stort sett är förhållandet likartat i västra Nyland (se HJELT 1911, s . 360) 

samt vid Ladoga (LINKOLA 192"1 , s. 376-377). TYNNI (1937, s. 75} anför dock flere fynd 

från det nyländska inlandet; se även STENROOS (189/t., s. 73} och L. KORHONEN (1949, 

s. 127}. I södra Karelen synes förhållandet delvis vara det motsatta; några direkta skär

gårdsförekomster äro inte kända. Artens avsaknad i den sydkarelska skärgården även
som p å utöarna i Finska viken finner delvis en förklaring i avsaknaden av lämpliga växt

platser; längre västerut, bl.a. i Strömfors-Pyttis skärgård, äro sådana redan för 
handen i betydligt större grad. Betr. sydkarelska förekomster se bl.a, LINDEN (1891, 

s. 155}. V ALLE (1919 b, s. 30}. KROHN (1926, s. 65) och TorvARI (1949 b, s. 49). 

Strömfors-Pyttis skärgdrd: Karta 30. Arten är känd från följande lokaler: 

Strömfors: Ett flertal lokaler p å Vahterpää-landet, där redan SAELAN (1858, s. 52} 

funnit arten i Reimars och Bullers; i Kungshamnsområdet funnen på flere ställen. 
Pyttis: På Mogenpärtö-landet är en räcka förekomster känd. 
Gemensamt för alla förekomster i Strömfors-Pyttis skärgård är den relativt låga nivå, 

på vilken arten växer. Vidare är artens förkärlek för på olika sätt av människan påver

kad mark iögonenfallande; flertalet förekomster står i samband med skogshyggen. Ett 
flertal gånger är arten funnen tillsammans med Stellaria lcmgifolia och Galium triflorum; 
samtliga dessa synas överensstämma i sitt förhållande till kulturen. 

Påfallande för fördelningen i Strömfors-Pyttis skärgård är artens avsaknad såväl i 

den yttersta, med undantag för en lokal i Kungsharnnsområdet, som även i den innersta 
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skärgården. Flertalet fyndplatser ansluter sig till gränspartierna mellan den yttre och 

den inre skärgården, d.v.s. till områden, som klimatiskt representera ett övergångsom
råde. Intressant är i detta avseende en uppgift om artens fördelning i Ladoga-Karelen 

(LINKOLA 1916, s. 281). I Ladogas omedelbara närhet anges arten vara rar, men mycket 
rar i de från Ladoga längre bort belägna trakterna. Att artens uppträdande även annor

städes till en del synes vara beroende av klimatet framgår ur karta 29 ovan. Arten sak
nas sålunda helt på Gotland; förekomsten på de västbaltiska öarna är även sparsam; 
artens sparsamma uppträdande p å Åland representerar synbarligen en analogi till det 
sagda. 

Att Circaea alpinas fördelning i alla delar av vårt land dock icke enbart är betingad 
av klimatiska omständigheter framgår av dess mer eller mindre rikliga uppträdande i 

trakter, där ett maritimt klimat icke gör sig gällande. Sålunda synes artens fördelning 
i sydvästra Tavastland, där jag kunnat följa dess uppträdande, vara betingad av de 

mer eller tnindre källrika markernas fördelning i området. Källrik mark synes utgöra en 

av de viktigaste betingelserna för denna arts trivsel över huvud. Med beaktande av detta 
framstå förekomsterna i Strömfors-Pyttis som n ågot avvikande. Öm också artens stånd

orter här i n ågon mån äro fuktiga (någon försumpning är det dock icke fråga om), har 

jag ingenstädes kunnat ställa förekomsten i Strörnfors-Pyttis i samband med närvaron 
av källmarker. Fastmer har jag förgäves sökt arten på de relativt sparsamt förhanden

varande källmarker jag påträffat i området. Måhända utgör artens val av ståndort en 
exponent för det faktorsutbyte, varom s. 132 varit tal. Liksom man p å källmarkerna 

ofta kan uppvisa drag av kalkståndorters växttäcke (se t.ex. FAGERSTRÖM 1941-1942 c), 
kan man måhända för Circaea alpina på källmarkerna räkna med en kompensation ay 

den måttliga maritima klirnatfaktorn; i Strörnfors-Pyttis skärgård är åter en faktor 
eller ett faktorskomplex på källmarkerna kompenserad av den måttligt maritima kli
matfaktorn. 

Förhållande till kulturen: Ovan nämndes, att Circaea alpina i Strömfors-Pyttis skär
gård visar en förkärlek till ståndorter, som på sätt eller annat påverkats av människan. 

Speciellt i samband med skogshyggen är flerstädes ett rikligt uppträdande av arten 
konstaterat. I sitt förhållande till kulturen uppvisar arten sålunda här en betydande 

avvikelse mot uppträdandet i områden, som undersökts av LINKOLA, CEDERCREUTZ och 

TAPIO. LI~KOLA (1916, s. 281) räknar arten för Ladoga-Karelen till de hemerofoba ar
terna, alltså till en grupp växter, som sakna förmågan att anpassa sig i av människan 

föranledda förändringar i det naturliga växttäcket, och som därför förr eller senare taga 
skada av dessa förändrade förhållanden. Circaea alpina är en mer eller mindre typisk 

skuggväxt; dess beroende av skuggan synes dock i Strörnfors-Pyttis skärgård vara rätt 
labilt; under ca 1 O år har jag årligen kunnat se arten lika frodig på ett skogshygge i Tuus

kas by på Mogenpörtö i Pyttis, där någon skugga att tala om knappast alls erbjudits 
växten. Också CEDERCREUTZ (1927, s. 127) räknar arten till hemerofoberna i Esbo

Kyrkslätt i västra Nyland liksom även TAPIO (1953, s. 40-41) för södra Tavastland. 
I Strömfors-Pyttis skärgård hör arten i ingen händelse till hemerofoberna; närmast bör den 
räknas till hemeradiaforerna (LrNKOLA 1916, s. 275) eller måhända till gruppen »die schwach 
begunstigten Apophytem (Le., s. 262). 

Spridningsbiologi: I den tillbudsstående litteraturen bar jag inte funnit något om
nämnande om artens spridningssätt. Närmast har man väl att räkna med en epizookor 
spridrting; den hydrakora spridningen torde för denna art knappast ko=a i fråga. 

RIDLEV (1930, s. 211) anför betr. Circaea lutetiana, att dess frön flyta blott en dag. 
Invandring till Strömfors-Pyttis skärgård: Då artens spridningsbiologi ännu icke klar

lagts blir det vanskligt att diskutera dess vandringar. Någon annan utgångspunkt för 

15 
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diskussionen av dess invandring till Finland över huvud än dess utbredning i landet i u u

tiden samt dess förekomst i de omgivande länderna synes icke föreligga. Artens rikliga 

uppträdande i Uppland och Södermanland talar för en spridning från dessa områden 

till Åland och sydvästra Finland. En annan invandringsväg synes Karelska näset ut

gjort; möjligen kan man även tänka sig en invandringsväg norr om Ladoga samt över 

Kola-halvön. Med avseende å det relativt korta avståndet från Strömfors-Pyttis skär

gård till Ingermanland, där arten förekommer relativt rikligt, synes en invandring från 

detta håll till nämnda skärgård icke otänkbar. Mot nu framhållna gynnsamma betingel

ser för invandring kontrastera följande sakförhållanden: Artens sparsamma uppträ

dande i det nyländska upplandet gör en invandring från det h ållet mindre sannolik. 

Vidare har man att r äkna med att den sterila sydkarelska muren (s. 166) utgjort ett 

hinder för arten att sprida sig ti!J den nyländska skärgården från Karelska näset. E tt 

samband mellan artens förekomst i skärgården i landets västra och östra delar synes 

mindre sannolikt redan p å den grund, att frekvensen län gre västerut synes Yara mindre 

än i det östnyländska skärgårdsområdet. En rekrytering i Ingermanland eller i de östra 

delarna av Ostbaltikum framstår därför som det sannolikaste beträffande artens invandring 

till det nyländska kustområdet. 
Circaea alpinas utbredningsbild i Finland (karta 29) synes mig i Yiss m ån vara lik

artad den för Satureja vulgaris, publicerad hos KALELA {194.9, s. 23, karta 16) . För sist

nämnda art tänker sig Kalela en tidig, redan under boreal tid skedd invandring till Fin

land från sydost eller sydsydost (norr om Ladoga samt över Karelska näset) ; under vär

metiden följdes denna sydostliga invandring av en sydvästlig från Sverige till de syd

västfinska skärgårds- och kusttrakterna. 

Också artens nutida utbredningsbild synes kttnna tydas som ett resultat av tvetme under 

olika tider skedda invandringar: en tidigare från sydost och öster samt en senare från syd

väst och söder. För en sådan i tiden uppdelad olika invandring t alar främst artens i 

många hänseenden regellösa utbredningsbild. Det stora flertalet förekomster i inlandet 

skulle sålunda vara att återföra på en gammal invandring; endast de sydvästfinska och 

nyländska förekomsterna skulle vara resultat av den betydligt senare skedda invandrin

gen från sydväst och söder. 

För Satureja vulgaris har KALELA {194.9, s. 23) kunnat p åvisa en tydlig gränszon 

mellan de olika invandringskontingenterna. För Circaea alpina är denna gräns svårare 

påvisbar. · 

HULTEN {1950, s. 94.*) för arten till invandringsgrupp G, som omfattar iarter med 

mer eller mindre utpräglad utbredningslucka inom kartans område mellan en västlig 

och en sydöstlig låglandsareah. Denna fördelning synes likaså tala för en under olika 

tider skedd invandring. 

Geranium palustre L. 

Allmän utbredning: Föres av HULTEN {1950, s. 77*) till utbredningsgrupp 36: •Ost

europeiska, kontinentala växter med anknytning till Skandinavien över Balticum och 

Danmarb. Se även STERNER {1922, s. 4.12). 

Skandinavien, Danmark, Ostbaltikum och I ngennanlatJd: Se karta 31 ävensom ZINSER

LfNG {1934, s. 111-112). 

Finland: Se karta 31. Förekomstell i landet framstår som starkt sydostligt betonad. För

utom huvudförekomsterna på Karelska näset och i Ladoga-Karelen framstå några före

komster i det inre av landet samt några sparsamma förekomster i de sydvästra delarna 
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Karta 31. Geranium palustre L. i Norden. (HULTlb< 1950.) 
Karte 31. Geranium palustre L. in Nordeuropa. {H ULTE:-1 1950.) 
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av landet samt i östra ryland. Beträffande enskilda lokaler se HJELT {1911, s. 116-
118) och Lr~KOLA {1921, s. 34.1). 

Nyland och södra Karelen: Förekomsten mycket sparsam och delvis mer eller mindre 
tillfällig. Så är fallet t.ex. i Borgå-trakten, där jag i Hindhår sett arten växa i diken 
Yid landsväg. -En förekomst i Fredrikshamns-trakten likasom även Kungshamnsloka
len (se nedan) icke beaktad hos H LTEN {1950). 

Strömfors-Pyttis skärgård: En enda förekomst känd i Kungshamn i Strömfors yttersta 
skärgård. Se FAGERSTRÖM {1950 a, s. 39). 

Spridningsbiologi: Arten har icke varit föremål för spridningsbiologiska specialstudier 
Förhållande till kulturen: LTh'lWLA {1916, s. 264) för arten iLadoga-Karelen till sin 

grupp tDie schwach begiinstigten Apophytem. Förekomsten i J(ungshanm förefaller mig 
som säkert urspnmglig; jag finner stöd för min uppfattning främst däri, att arten under 
en tidsrymd av över 80 år hållit sig kvar på den lokal, där arten först iakttagits. 

Inva11dring till Strömfors-Pyttis skärgård: KALELA {1949, s. 24) för Geranium palustre 
till en grupp växter, för vilka han tänker sig en invandring under olika tider till landets 
olika delar: en tidigare under den borea1a tiden från sydo~t till landets östra delar samt 
en senare från sydväst och söder till landets västra delar under värmetiden. För Gera
nium palttstre synes dock en invandring sydvästifrån utesluten redan p å den grund, att 
arten saknas tota1t i de Åland och sydvästra Finland n ärmast liggande delarna av Sve
rige. För de västliga förekomsterna ävensom för förekomsten i Kungshamn fram står Ost
baltikttm som ett plausibelt rekryteringsomrdde. 
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Karta 32. A cer ptatanaides L. 
Karte 32. A cer ptatanaides L. in 

.. ~; 
.1214 

Lön n 

lOvskog 
Oflo svårt att avgöra om vild eller 

roo ildod. 
Odlad upp till Trondheim, Hoporo n

da, Rovaniemi och Uletrösk, 
Hg vid Kiruna 

Norden. (HULTEX 1950 .) 
ordeuropa. (HULTf.:x 1950.) 

HULTE=-< (1950, s. 95*) för arten till sin inYandringsgrupp P: »Sydliga arter, som fram
trängt till kartans område både över Balticum och Danmark och som ej synas vara gyn
nade ~v förh ållandena vid atlantkustem. 

Acer platanoides L. 

Allmän utbredning : Föres av HULTE=-< l19SO, s. 77*) till utbredningsgrupp 36: •Ost
europeiska, kontinentala växter med. anknytning till Skandinavien over Balticum och 
Danmark&. Beträffande totalutbredningen se POJARKOVA (1933, karta 1 och 2) och STER

NER (1922, s. 4.07-4.08}. N-gränsen för den allmänna utbredningen utritad hos KÖPPE=-< 
(1889, karta III) . Beträffande Ryssland se SoBITSCHEWSKY (1886, s . 162-172) . 

Skandinavien, Da1UII'ark, Ostbaltikum och IngMmanland: Se karta 32 . 

Fi11fand; Se karta 32 ävensom Pohjolan Luonnonkasvit II, s. 857-862 (karta 509, 

s. 861} <Y<!Ii OLSONI (194.1, s . 20); N-gränsen för förekomsten i landet föremål för beaktande 

Ji:os bl.a. HJELT (1910, s . 4.6). KERÄ-'ffi::-< (1934, s. 630), K UJALA (1936, s. 334; 1951, s. 191 ). 

HUSTICH (194.5 b) och TERTTI (194.9, s. 14.7).- Förekomsten framstår som jämnt för
delad om ock lokala luckor äro påvisbara. Rikligast är lönnen för handen i sydväst men 
även flerst ädes i sydost samt i inlandet äro vackra lönnbestånd för handen. Beträffande 

Åland se PALMGREN (1915, s. 378), beträffande förekornsten för övrigt i landet se HJELT 
(19'11, s. 137-14.6). 
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Karta 33. A cer ptatanaides L. i Strömfors-Pyttis skärgård. 
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Nyland och södra Karelen: I båda provinserna mer eller mindre kustbunden, om ock 

flere inlandsförekomster äro kända. Inlandsförekomsterna i södra Karelen ansluta sig 
till rikliga förekomster i Ladoga-Karelen (LI:s<KOLA 1921, s. 348-352; MANNERKORPI 
1944, s. 2'19) . Betr. sydkarelska förekomster se HJELT (1911, s. 138-139) ävensom LI!>.TDE::-1 
(1891, s. 152), THESLEFF (1895, s. 116, 118, 119, 136), V ALLE (1919 b, s . 28). KROH.."\1 
(1926, s. 64), LAITAKARI (1931) och TorvARI (1938, s. 30; 1949 b, s. 49). I olika delar 
av Nyland synes arten uppvisa rätt olika fördelning i förhållande till kustlinjen. I de 

västligaste delarna av landskapet äro skärgårdsförekomsterna framträdande (HJELT 
1911, s . 138; W. BREN~""ER 1921b, s. 94). medan arten i mellersta Nyland framförallt är 
en inlandsart (STENROOS 1894, s. 13; CEDERCREUTZ 1927, s. 154, karta 7, ävensom s. 

125-126). I östra Nytand uppvisar lönnen liksom i västligaste Nytand den rikligaste 

förekomsten i kustområdet (CEDERCREUTZ 1931, s. 37; TYNNI 1937, s. 79). 
Strömfors-Pyttis skärgdrd: Se karta 33. Följande förekomster äro mig bekanta: 
I den inre skärgården en räcka förekomster b åde i Strömfors och Pyttis; beträffande 

dessa se ovan s. 1 7 7. 
I den yttre skärgården är förekomsten betydligt mera splittrad. Se redogörelsen 

s. 108-109 (Byskär), s . 111-115 (Kungshamnsområdet), s. 106 (Hinkaböleöjen = 
Byön) och s . 104 (Korsholm). Därtill är arten känd från Stora Täcktam i västligaste 

Strömfors: tvenne individ växa i strandlund på öns NW-strand. 
Över huvud synes lönnen trivas väl i den östnyländska skärgården; på flertalet växt

platser uppträder den fertil. Också återväxten synes vara god. Isynnerhet unga plantor 
av mindre format (upp till ca 1 meter) äro rikligt för handen; unga plantor av större höjd 

finnas däremot, märkligt nog, blott sparsamt. Det synes mig som om 1-metersgränsen i 
Strömfors-Pyttis skärgård skulle representera ett kritiskt stadium i plantornas utveck
ling. Möjligen kunde man ställa avsaknaden av större ungplantor i samband med. krea-
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turen, där dessa komma i kontakt med plantorna. Emellertid äro också på Korsholm och 

Byskär, där ungplantorna fått vara i fred för kreaturpåverkan, ungplantor av större 

höjd än 1 meter sparsamma. Måhända har man att räkna med en orsak av klimatisk 

karaktär. 

Spridningsbiologi : Lönnen har, märkligt nog, inte blivit föremål för mera ingående 

spridningsbiologiska undersökningar. Jag hänvisar till SE&'<ANDER (1901, s. 14.6) och 

ROMEI.I. (1938, s. 366). Den sistnämnda meddelar kort, att frukterna hos lönn flyta längre 

än en dag; några maximalvärden meddelas icke. Att den hydrakora spridningen är r ä tt 

betydande framgå r bl.a. av det faktum, att groddplantor då och då blivit funna på t ång

vallar. Så har I:r,MARI H usTICH meddelat mig, att han i juni 1950 funnit 3-åriga grodd

plantor av lönn på t ångbankar i Sibbo skärgård (på Kråkö söder om Norrkullalandet). 

Vid den rent lokala spridningen spelar vinden helt visst en betydande roll; om också 

frukterna äro försedda med för flygning lämpade organ, torde en spridning på detta sätt 

dock knappast vara av större betydelse på längre avstånd. 

Förhdllande till kulturen: Ovan berörda förekomster äro titan tvivel t{rsprungliga. Ung
plantor från de naturliga växtplatserna hava flerstädes inplanterats i skärgårdens olika 

delar. Planteringsförsöken hava visat mycket olika resultat. De högvuxna vackra lön

nar, man flerstädes finner vid gårdarna, t ala sitt tydliga språk om lyckade inplanteringar; 

jag känner dock även till flere misslyckade odlingsförsök, detta synes gälla speciellt 

inplanteringar av helt unga plantor. Också de odlade exemplaren hava givit upphov åt 

en vacker återväxt. D å inplantering ägt rum endast i områden, där spontant växande 

lönn saknas, har det aldrig varit svårt att fastställa den naturliga förekomsten. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgdrd: CAJANDER (1914.; 1922, s. 13) räknar för lön

nen med en invandring till Finland från såväl Sverige som Ryssland. Till Cajander an

slut er sig beträffande invandringen till Åland PAI.MGREN (1927 u, s. 70), som dock även 

tänker sig en möjlig invandring från Estland; en invandring till Åland från det finska 

fastlandet finner P almgren (Le., s . 76) utesluten eller mindre sannolik. I motsats härtill 

räknar EKI.UND (1931, s . 90) med en invandring från det finska fastlandet till det syd

västfinska skärgårdsområdet och till Åland. CEDERCREUTZ har varken 192 7 eller 19:ll 

diskuterat artens invandring till Nyland. HrrTONEN (194.6, s. 136) för arten till en grupp 

växter, för vilken han räknar med en invandring tilllandet från olika h åll . 

Vad invandringen till Strömfors-Pyttis skärgdrd beträffar, synes förekomslen här tydligt 
vara rekryterad söderifrdn. Diasporer från Estland eller Ingermanland, där lönnen före

kommer rikligt, synas hava möjligheter att n å Finska vikens norra kustområden. Också 

förekomsten p å Hogland synes lämna ett stöd för min uppfattning. Lönnens fördelning 

i Strömfors-Pyttis synes tala för en invandring under olika tider. Jag räknar med att före
komsterna i fastlandsomrddet äro av betydligt äldre datt<m än förekomsterna i den yttre skär
gdrden, som synas mig vara av ungt datum. Också förekomsterna i den inre skärgården 

synas mig vara av ungt datum (s. 128). Det har synts uppenbart, att artens fördel

ning i denna inre skärgård är ett resultat av en lokal spridning från en spridningshärd i 

fastlandszonen till den inre skärgårdens olika delar. 

Synbarligen har man att räkna med en olika invandringstid för lönnen till landets 

olika delar; arten skulle sålunda beträffande sin invandring till landet ansluta sig till 
1Yfelampyrum nemorosum (se s. 239-24.1). 

HUI.TEN (1950, s. 95*) för Acer platanoides till invandringsgrupp P: ;Sydliga arter, 

som framträngt till kartans område både över Balticum och Danmark och som ej synas 

vara gynnade av förhållandena längs atlantkustem. 
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T. europaea l . pro part e, 
T. ulmdoha scOP. 

S k ogs lin d 

Karta 34. Tilia eardata Mill. i Norden. (HULTEN 1950.) 
Karte 34. Tilia eardata l\1111. in Nordeuropa. (HULTE~ 1950.) 

Tilia cordata Mill. 
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Allmän utbredning: Föres av HULTEX (1950, s. 66*) till utbredningsgrupp 26: tVäst
europeiska-mellansibiriska växten, undergruppen ~även öster om Ural». Totalutbred
ningen kartlagd i Pohjolan I,uonnonkasvit II, s. 882 (bild 534) och hos SCHARFE'I"TER 

(1953, s. 222, Abb. 37). N-gränsen för totalutbredningen utritad hos KÖPPEN (1889, 

karta III). Se vidare SOBITSCHE\VSKY (1886, s. 151-162) och ZINSERLING (1934, s. 61, 74) . 

Skandinavien, Danmark, Ostbaltikum och Ingermanland: Se karta 34. 

Finland: Karta 3'• angiver i stort förekomsten i Finland. Följande fel böra dock 

beaktas: Förekomsten i syd västra Finland är betydligt sparsammare än vad kartan 
angiver. Det största felet gäller artens uppträdande i de östra delarna av landet norr 
<>m Salrnis. Här finnes en betydande lucka i förekomsten, som icke framgår ur karta 34 . 

Rätt återgiven är fö rekomsten på bild 532 i Pohjolan L uonnonkasvit II, s. 881. - I 

Finland uppvisar linden en rätt jämn fördelning i de södra och mellersta delarna av 
landet. Speciellt rika förekomster stå att finna i södra Tavastland och i Ladoga-Karelen. 
Beaktansvärt sparsamt är arten för handen på Åland samt i landets sydvästra delar. 
Beträffande de enskilda förekomsterna se HJELT (1911, s. 82-97); beträffande före
komsten i Ladoga-Karelen se LI!'KOLA (1921, s. 353-362). - Nordgränsen för före
komsten i Finland föremål för diskussion hos KIHLMAN (1898), HJELT (1910, s . 46), A. L. 

BACKMAN (1918), KER.:L'ffiN (1934, s . 629-630) , KUJALA (1936, s. 334; 1951, s . 191) och 
"TERTTI (1949, s. 147). 
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](arta 35. T ilia cordata Mill. i Strömfors-Pyttis skärgård. 

J(arte 35. Tilia cordata Mill. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 

'i 
l 

Nytand och södra J(arelen: I Nytand uppvisar linden en rätt sparsam men dock jämn 

fördelning i landskapets västra delar; se HJELT {1911, s. 84), W. BRENNER {1921 b, s. 95) 

och CEDERCREUTZ {1927, s. 126). Värdefullt är BREl>I""!'.'ERS meddelande, att arten i Barö
sunds skärgård är betydligt rikligare för handen än i det tillhörande fastlandsområdet. 

Östnyländska förekomster avhandlas, förutom av HJELT {1911, s . 84), främst av CEDER
CREUTZ {1931, s. 37) och LEMBERG {1944 b ; 1947 c, s. 17-'18); se även A..'<NA LINKOLA 
{1917, s. 102), TYNNI {1937, s. 79-80), ÄRLA BACKMAN {1943, s. 28) ävensom L. KORHO
NEN {1949, s. 12 7) och LAINE {1952 a, s. 124; 1952 b, s. 129). Påfallande är den rika före
komsten speciellt i den östnyländska skärgårds:;onen. Landets rikaste lindlundar torde stå 
att finna i Pernå (LEMBERG 1944 b) och Strömfors skärgårdar. Betydligt sparsammare 
är förekomsten i södra J(arelen, där arten med 1mdantag för Viborgska viken måhända 

är mindre kustbetonad än i östra Nyland; beträffande förekomsten i södra Karelen se 

HJELT {1911, s. 84) ävensom LINDEN {1891, s . 125, 151-152), THEsLEFF {1895, s. 
116, 118, 119, 136), V ALLE {1919 b, s. 29), KROHN {1926, s. 13, 64), LAITAKARI {1931) 

och TOIVARI {1949 b, s. 49). 

Strömfors-Pyttis skärgård: Se karta 35. Rikligast för handen i Strömfors yttersta 

skärgård i Kungshanmsområdet (s. 113-115); till denna förekomst ansluta sig spar
samma förekomster på Vahterpää-Reimars-landet ävensom en isolerad rik förekomst p å 
Lindholmen i Strömfors. I Pyttis skärgård äro förekomsterna redan betydligt sparsam

mare: den rikligaste är för handen på Högholmen (s. 107-108); till denna ansluta sig 
sparsamrna förekomster p å Sommarö och i den nära intill liggande Tuuskas-delen aY 
Mogenpörtö-landet, från vilket lands östra del endast en sparsam förekomst är känd 

från Mogenpört by. Se för övrigt diskussionen ovan s. 117-120. 

Spridningsbiologi: Lindens spridningsbiologi har inte varit föremål för närmare 
undersökningar i vårt land. HERTZ (TERTTI) (1925, s. 52-55; 1949, s. 151-152) nänmer 
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dock, att fröna i nutiden mogna blott i landets södra delar och {1925, s . 54.; 194.9, s . 152) 
att grobarheten hos fröna över huvud är dålig. Om groddplantor hos linden meddela 
vidare PERTTULA {1930; 1932), ERKAMO {1945 b) och TOIVARI (194.9 b, s. 49). SER....,,U.I)ER 
{1901, s. 218) meddelar om fynd av diasporer i den baltiska driften. Detta gör det möjligt 
att räkna med en hydrakor spridning för arten. - Vid den lokala spridningen kommer 
förutom genom frön även, och synbarligen främst, en föryngring till stånd genom rotskott. 

Forhållande till kulturen: Linden har i vårt land uppfattats som hemerafob {LINKOLA 
1916, s. 281; W . BRENNER 1921 b, s. 95; CEDERCREUTZ 1927, s . 65; TAPIO 1953, s. 4.1). I 
Strömfors-Pyttis skärgård har jag inte funnit några tecken på att kulturen skulle haya 
inverkat störande på lindens uppträdande; här bor arten närmast uppfattas som hemera
diafor. 

Invandring till Stromfors-Pyttis skärgård: Linden började redan under Ancylus-tiden 
invandra till landet, men n ådde först under Litorina-tiden sin största utbredning (HYYPPX 
1932, s. 26-27); arten har uppfattats som ett karakteristiskt ledfossil för den sistnämnda 
perioden (SAURAMO 1936, s. 16; 1940, s. 238). Invandringen har synbarligen ägt rum p å 
rätt bred front främst över Karelska näset; en invandring norr om Ladoga synes man 
även få räkna med. De rika förekomsterna i det inre av Tavastland synas giva vid han
den, att en invandring hit även ägt rum söderifrån, från Ostbaltikum. PALMGREN {1921, 
s. 4.9) har tänkt sig, att arten till Åland kunnat invandra både från väster och öster, 
senare {1927 u, s. 48) finner han en invandring från Estland möjlig men framhåller 
(l.c., s. 78), att artens sparsamma uppträdande på Åland icke giver en närmare finger
visning om invandringsvägen. EKLUND {1931, s . 90) finner den åländska förekomsten 
rekryterad i det finska fastlandet. Eklunds uppfattning verkar plausibel. Man bör näm
ligen beakta, att från de tidiga initialförekomsterna i det inre av landet en spridning 
senare ägt rum åt olika h åll. Helt visst bör en stor del av de nyländska förekomsterna 
uppfattas som ett resultat av en sådan spridning söderut från äldre förekomster i det 
inre av landet. Jag räknar dock med att skärgårdsforekomsterna och synbarligen ävm en del 
kustforekomster i Nyland äro rekryterade direkte i trakterna soder om Finska viken. Vid den 
nyländska kusten synas klimatförhållandena i nutiden i stort motsvara dem under Lito
rinatiden i kusttrakterna rådande (HYYPPÄ 1932, s. 23) . Såsom s. 157 redan framhållits, 
äro de rikliga förekomsterna av lind i Pernå och Strömfors skärgårdar av allt att döma 
till en del klimatiskt betingade också i nutiden. 

HULTEN {1950, s. 95*) för Tilia eardata till invandringsgrupp P: tSydliga arter, som 
framträngt till kartans område både över Balticum och Danmark och som ej synas vara 
gynnade av förhållandena längs atlantkustem. 

Hypericum perforatum L. 

Allmän utbredning: Föres av H ULTEN {1950, s. 68*) till utbredningsgrupp 26: tYäst
europeiska-mellansibiriska växten, undergruppen •även öster om Ural&. 

Skandinavien, Danmark, Ostbaltiktml och lngermanland: Se karta 36. 
Finland: Om också karta 36 i stort återspeglar förekomsten i Finland, må dock föl

jande rättelser och kompletteringar till densamrna meddelas: 
Det synes som om förekomsten i SW-Finland vore rikligare än vad kartan utvisar. 

Den för Åland och Skärgårdshavet anförda streckningen hade kunnat fortsättas längre 
österut, längs Finska vikens kust, måhända ända till Helsingforstrakten. Förekomsten 
i kusttrakterna av Ladoga hade måhända även kunnat angivas med samma betecknings
metod. Bland icke beaktade förekomster vill jag främst nämna en i Karella borealis: 
Libelits. 
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Hypericum perforatum 
L. 

Äkta Johannesört, 
Mannablod 

steniga ställen 
S. Norge till omkr. 700 m 
O TillfCIIig på barlo.st 

Karta 36. Hypericum perforatum L. i Norden. (HULTE:s" '1950.) 
Karte 36. Hypericum perforatum L. in Nordeuropa . (HULTE:-< 1950.) 

Förekomsten fra mstdr som tydligt sydlig och rätt kustbetonad; ett betydande antal inlands
förekomster är dock för handen. Flertalet sistnämnda representerar förekomst på åsar.
Rikligast är arten för handen på Åland och i det sydvästfinska skärgårdsområdet; rätt 
rikliga förekomster äro därtill för handen vid den finska sydkusten i dess västra delar 
samt i kusttrakterna av Ladoga. Beträffande de enskilda förekomsterna hänvisas till 
HJELT (1911, s. 65-67); för Ålands vidkommande se PALMGREN {1915, s. 382-383) 
samt för Ladoga-Karelen LINKOLA (1921, s. 362). 

Nytand och södra Karelen: Beträffande de relativt rikliga förekomsterna i västra 
Nylands kusttrakter se W. BRENNER {1921 b, s. 95) och CEDERCREUTZ ('1927, s. 126); spar
sam i inlandet (STENROOS 1894, s. 70) . De betydligt sparsa=are förekomstema i östra 
Nyland hava beaktats av CEDERCREUTZ (1931, s. 37). TvNm {1937, s . 68) och VALTA 
('1949, s . 87). Beträffande de sydkarelska förekomsterna se bl.a. LTh"Dfm (1891, s. 152). 
HJELT (1911, s . 66) och KROHN {1926, s. 64); beaktansvärd är den olika fördelningen i 
olika delar av denna provins: på utöarna och i Aspö skärgård är arten ett relativt fr am
trädande element, så även i de inre delarna av provinsen (anslutning till förekomsterna i 
Ladoga-Karelen); i det mellanliggande området äro förekomsterna däremot mycket 
sparsamma. 

Strömfors-Pyttis skärgdrd: Såsom ur karta 37 framgår, hör arten i nu ifrågavarande 
skärgård till sällsyntheterna. Rikligare för handen blott på Korsholm (s. 97); betydligt 
sparsammare på de trenne övriga lokalerna: 'I'uuskas i Pyttis inre skärgård och i Kungs
hamn och p å Svartholmen i Strömfors yttre skärgård. På Korsholm och i Tuuskas tillhör 
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Karta 37. H ypericum perforatum L. i Strömfors-Pyttis skärgård . 
Kar/e 37. Hypericum perforatttm L. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 

arten lövängsvegetationen, i Kungshamn och på Svartholmen är förekomsten inskränkt 
till bergskrevor i nära anslutning till lövängsmarker. 

Spridningsbiologi : Såsom ovan s . 190 redan p åpekats, hava GUPPY (1906, s. 536) och 
ROMELL (1938, s. 368) lämnat något motsägande uppgifter om diasporernas flytförmåga: 
enligt den förra sjunka fröna genast, medan de enligt Romeli hållas flytande ti timman. 
Om också de meddelade värdena för flytförmågan kanske blott representera olika grad 
av noggrannhet beträffande iakttagelserna, synas de dock giva vid handen, att artens 
spridningsbiologi icke ännu till fullo utretts. Sålunda har jag ingenstädes funnit uppgif
ter om fågelspridning för denna art; det synes dock rätt sannolikt, att just denna sprid
ningsform jämte den hydrakora spelar en viss roll för arten. Hypericttm-arternas små och 
lätta frön tala för en spridning även med vinden; se RIDLEV (1930, s. 201). 

Förhdllande till kulturm: LINKOLA (1916, s. 262) för arten i Ladoga-Karelen till sin 
grupp tDie von der Kultur tmässigt begiinstigten Apophytem, die an den Pundorten 
ebenso oft urspriinglich wie eingefiihrt sind. Huruvida Linkolas uppfattning gäller 
övriga delar av landet är svårt att bedöma. Mig synes dock som om arten åtminstone i 
Strömfors-Pyttis skärgård icke alls hörde till hemerofilerna; fastmer ville jag räkna den till 
hemeradiaforerna. Det är alldeles uppenbart, att den rikliga förekomsten på Korsholm 
främst betingats av den för vä....:ten synnerligen gynnsamma växtplatsen; arten föredrar 
varma torra växtplatser framom andra. Detta är helt visst en av orsakerna till att arten 
uppvisar en synnerligen riklig förekomst i den åländska skärgården; inlandsförekomsterna 
äro nästan uteslutande knutna till de varma åssluttningarna, där även andra termofila 
kontinentala arter samlats (JALAS 1949; 1950, s. 311) . 

l11vandring till Strömfors-Pyttis skärgdrd: Hypericum perforatums invandring till Fin
land har, märkligt nog, icke hittills varit föremål för en mera ingående diskussion. HrrTo
Nl'N (1946, s. 136) för arten till sin invandringsgrupp tMonisuuntainen (monisuuntais-
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epämääräinen) saapull)isryhmä>> utan att dock ingå på en närmare diskussion. Hiitonen 

synes hava träffat rätt med sitt antagande. Beaktande artens fördelning i landet samt 
även förekomsterna i de till Finland angränsande länderna framstår en invandring till 

Jandet från såväl väster och sydost som söder plausibel. Det synes mig uppenbart, att 

den rikliga förekomsten på Åland och i sydvästra Finland över huvud måste stå i sam
band med förekomsterna främst i Sverige, men även till en del med förekomsterna i 

Ostbaltikum; lika uppenbar är en invandring från Ingermanland till Karelska näset och 
Ladoga-Karelen. Förekomsterna vid den nyländska kuste~l ävensom på t<töarna i Finska 
viken synas tydligt giva vid handen ett samband med de rikliga förekomsterna söder om Finska 
viken i Estland och Ingermanland. 

Arten synes sålunda vara rätt representativ för en kontingent av arter, mot vilkas 
sannolika spridningssätt de hittills vunna fly tförsöken mer eller mindre svära. Eller skall 

man tyda de olika resultaten hos G PPY och RO~lELL (se ovan) som så, att ännu 
den möjligheten gives, att en del frön uppvisar en höggradig flytförmåga. Det synes mig 
sannolikt att en eller annan i nu ifrågavarande fall verksam men tillsvidare icke klar
lagd spridningsbiologisk faktor skall komma att bekräfta min ovan framlagda uppfatt
ning. 

Artens inlandsförekomster tyda på en invandring å tminstone redan under värmetiden; 
måhända kunna n ågra förekomster å terföras p å en ännu tidigare under den boreala tiden 

skedd invandring; för detta talar artens uppenbara trivsel i skärgårdsområden i nutiden 
(se TYNNI 193 7, s. 68). Med avseende å förekomsterna i Strömfors-Pyttis skärgård synes 

man för Korsholm kunna räkna med sen invandring; om uppträdandet i Kungshamn och 
i Tunskas bör uppfattas som ett resultat av en tidigare invandring än invandringen till 

Korsholm är svårt att avgöra; helt osannolik verkar en sådan uppfattning icke. 
HULTEN (1950, s. 95*-96*) för H yperimm perforatum till invandringsgrupp R: $Syd

liga arter, som framträngt till kartans område både över Balticum och Danmark och 

som synas vara gynnade av förhållandena längs atlantkustem. 

Fraxinus excelsior L. 

Allmän utbredning: Föres av HULTEX ( 1950, s. 66*) till utbredningsgrupp 26: ~Väst

europeiska-mellansibiriska växten, undergruppen täven i Kaukasus men ej öster om 
Ural».- KÖPPEN (1889) har på karta III utritat N- och E-gränsen för artens utbredning. 

E-gränsen behandlad även av ALJOHL'I (1944, s. 219). Se även SoBITSCHEWSKV (1886, 
s. 173-183), Zr::-;SERLL"'G (1934, s . 61, 74) och HULDE~ (1941, s. 10-14). 

Skandinavien, Danmark, Ostbaltiktml och Ingermanla·nd: Karta 38. · 

Finland: Samtliga österbottniska förekomster avse odlingar. Den i litteraturen an
förda uppgiften om förekomst av vild ask i Längelmäki har visat sig vara oriktig. I det 

sydvästfinska inlandet är förekomsten betydligt sparsammare än vad Hultens karta ut
visar. Förekomsten i Finland är riktigt å tergiven hos KALELA (191.9, s. 22, karta 14) och 

i Pohjolan Luonnonkasvit III, s. 1097, karta 691. I övrigt hänvisas till s. 1090-1097 i 
nämnda arbete. Se även OLSONI (194'1, s. 20) och HIITOJ:\'EN ('1946, s. 63, karta 50). Be

träffande N-gränsen för artens förekomst hos oss se HJELT (1910, s. 46-47, kartogram 
4), KERÄNEN (1934, s. 631), KUJALA (1936, s. 334; 1951, s. 191), TERTTI (1949, s. 147) 
samt beträffande enskilda förekomster HJELT (1923, s. 261-268). 

Förekomsten i Finland framstår som tydligt sydlig med de rikligaste förekomsterna 
på Åland och i de sydvästfinska skärgårdsområdena (PALMGREN 1915, s. 412-413; 

EKLUND 1931, s. 31, karta 1; se även GRA::---rT ·1910 och RAXCKEN '1927, 1934) ävensom p å 
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Karelska n äset (HIITO::-<E::-< 1946, s. 42, k arta 17). Till skä rgårdsförekomsterna ansluter 
sig ett betydande antal inlandsförekomster, speciellt i södra Tavastland. 

Nyland och södra Karelen: I Nyland t ydligt kust- och skärgårdsbunden. Se HJ ELT 
(1923, s. 263-264), HISIXGER (1855, s. H j ämte tillägg) , W. BRENNER (1921 b, s. 99-100) 

och CEDERCREUTZ ("1927, s. 80; 1931, s. 38); se även HINTIKKA (1928) och L . K OR
HO::\TE::\T {1949, s. 127). I södra Karelen likaså främst vid kusten, m en d ärj ämt e k änd från 

enstak a inlandslokaler samt från Hogland. Beträffande de sydkarelska förekomsterna se 
THESLEFF (1895, s. 11 6, 11 8, 11 9, 136), HJELT {192 3, s. 264), KROHN (1926, s. 13, 67), 

LAITAKARI (193 1) och TOIVARI {1938, s . 30; 1949 b, s. 50). 

Strömfors-Pyttis skärgård: Se karta 39. 

Följande förekomster för ask ä ro mig bekanta: 
Strömfors: 1) Reimars, ett par välvuxna stora träd p å den gamla Reimars-gården; 

osäkert om det h är är fråga om spontan förekomst eller om inplantering. SAELAN (1858, 

s. 38), som först meddelat om denna förekomst, synes dock icke hava hyst dubier om 

ursprungligh eten. För en spontan förekomst t alar växtplatsens goda exposition mot 
sydost; också vegetationen ä r rela tivt frodig. 

2) Byskär, se redogörelsen ovan s. 108-109. Byskär infördes av EDWIN NYLA...'<-nER 
i den botaniska litteraturen under namnet Bissön, under vilket namn lokalen citerats i 

olika sammanhang. SAELAN (1858, s. 38) anför arten från samma ö under namnet Vyskön. 
P yttis: 1) Mogenpörtö, Tuuskas, 1 individ p å kombinerad ört- och lundäng i Back

mans Grannasäng, se s. 12 3-12 4 ovan. Denna förekomst är den enda i den inre skärgården. 
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2) Hinkaböleöjen (= Byön), se ovan s. 107. Redan av SAELA~ (1858, s. 38) anförd 

härifrån. 
3) Korsholm, se s. 104. Här först beaktad av CEDERCREUTZ (1931, s. 38). 

Spridningsbiologi: Arten har inte varit föremål för mera ingående spridningsbiolo
giska undersökningar; se dock RIDLEV (1930, s. 31, 32, 72, 82, 387) och HULD f:: x (194 l , 

s. 182-184). PRAEGER (1911, s. 77) har utfört falltidsförsök med frukterna. Enligt RoMEr,L 
(1938, s. 368) flyta artens diasporer ~ i dagan. En hydrakor spridning synes sålunda vara 
möjlig och synbarligen högst antaglig; se RIDLEV (1930, s. 219). Se konkreta exempel hos 
HULDEN (1941, s . 1 83). - Beträffande artens allmänna biologi se sistnämnda arbete 

ävensom RANCKEN (1927, 1934). 

Förhållande till kulturen: De ovan berörda förekomsterna i Strömfors-Pyttis skärgård 

synas mig, med en viss reservation för Reimars-förekomsten, fullt ursprungliga. Arten 
odlas på några h åll i skärgården, där den i Kungshamn i Strömfors och i Hinkaböle i 

Pyttis synes trivas väl. 
Invandring till Strömjors-Pyttis skärgård: Såsom tillhörande våra ädla lövträd har 

asken kommit att beaktas av botanisterna även vad dess invandring beträffar. Askens 
tvenne huvudutbredningsområden: det ena i sydväst, det andra i sydost, har man tytt 

som resultat av tvenne olika invandringsriktningar. För Ålands vidkommande räknar 
PALMGREN (1927 u, s. 70) främst med en invandring västerifrån, men utesluter dock icke 

en möjlighet för invandring även från Estland. Även CEDERCREUTZ (1927, s. 86) räknar 
med en invandring söderifrån. HrrTONEN (1946, s. 108) räknar förekomsterna p å Karelska 

näset som resultat av en invandring söderifrån, från Ingermanland. KALELA (1949, 

s. 22) för arten till en grupp lövskogsarter, som invandrat till landet från olika håll 
huvudsakligast under den istiden följande värmetiden. 

Förekomsten i östra Nytand synes rnig som tydligt rekryterad söderifrån. För detta talar 

"' 
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Karta 39. Fraxinus excelsior L. i Strömfors-Pyttis skärgård. 
Karte 39. Fraxinus excelsior L. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 
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förekomsten p å Hagland och den synnerligen rikliga förekornsten i Estland och Inger

manland. Om också artens diasporer påvisats äga en flytförmåga om blott n ågra dagar, 
synes häri icke förelegat något hinder för en rekrytering från Finska vikens sydkust till 
vikens norra kust. Avståndet synes icke utgöra ett hinder och knappast heller tiden. 

Ovan s. 124. har asken i Pyttis inre skärgård betraktats som en •ga=ah art (se s. 125). 

som numera är för handen endast på en reträttplats; i den yttre skärgården i Strömfors 

och Pyttis har arten av mig uppfattats som en betydligt senare invandrare än i den inre 

skärgården. Ett stöd för denna min uppfattning har jag funnit i artens uppträdande p å 
sådana unga marker i den yttre skärgården, som inte hava kunnat erbjuda reträttplatser 

för från äldre initialväxtplatser retirerade arter. 
Fraxinus excelsior föres av HULTEN (1950, s. 95*-96*) till invandringsgrupp R : 

tSydliga arter, som framträngt till kartans område både över Balticum och Danmark 
och som synas vara gynnade av förhållandena längs atlantkustem. 

Melampyrum nemorosum L. 

Allmän utbredning: Föres av HULTEN (1950, s. 74.*) till utbredningsgrupp 35: »Ost
europeiska, kontinentala växter med anknytning till Skandinavien över Balticnmt. To

talutbredningen behandlad även av STER.lffiR (1922, plate 16, map 8), som uppgjort en 
utbredningskarta; denna publicerad även i Pohjolan Luonnonkasvit III, s. 1217 (bild 775). 

Se även HrrTONEN {194.6, s. 138, karta 12 7). 
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Skandinavien, Danmark, Ostbaltikum och I ngermanland : Se karta 40 ävensom STERNER 
('1922, plate 8, 9 samt 10, map 1). STERNER {1925, s. 63) för arten till &Cynanchum-typem 
av södra Sveriges kontinentala arter. 

Finland: Bifogade karta 40 fordrar följande rättelser: Joensuu-lokalen, som anföres 
som >> troligen inplanterad eller förvildadt, synes vara ursprunglig. För trakterna av Vi

borgska viken saknas flere fynd. Riktigt återgiven är förekomsten i Pohjolan Luonnon
kasvit III, s. 1217 (bild 776) . 

Arten uppvisar i sin fördelning i Finland rätt tydligt tvenne skilda förekomstområden, 

ett sydöstligt och ett sydvästligt, vilka äro åtskilda av ett vidsträckt område, därifrån 
endast tvenne fynd, i östra Nyland, äro anförda. Det sydöstliga området omspinner en 

betydande areal främst i de n aturhistoriska provinserna Ik och Kl. Förekomsten på 
K arelska näset är kartlagd hos HuTO)I"EN ('19 46, s. 139, karta 132), som även berör före

komsten i Ladoga-Karelen; beträffande denna sistnämnda hänvisas till LL'<KOLA {1921, 

s . 424-425). I det västliga förekomst området faller den rikliga förekomsten på Åland i 

ögonen (PALMGRE~ 1915, s. 430-431); i den åländska arkipelagen är dock förekomsten 
utpräglat västlig. Beträffande sydvästra Finland över huvud se HJELT {1923, s. 72). 

Nyland och södra Karelen: Melampyrum nemorosum hör till sällsyntheterna i den 

nyländska floran. Längst i väster ä ro några förekomster kända (HrSDlGER 1855, s. 1 7; 

HJELT 1923, s. 72) i Ekenäs och Ingå skärgårdar; dessa ansluta med stor sannolikhet till de 
längre västerut belägna rikligare förekomsterna1 . Beträffande en anförd förekomst i 

Kyrkslätt se CEDERCREUTZ {1927, s. 132). I östra ryland känd från en lokal i Strömfors 
(se nedan) samt därtill av HJELT (1923, s. 72) angiven från Anjala i det östnyländska 

inlandet. Då sistnämnda uppgift grundar sig på ett elevherbarium och arten icke senare 
annoterats från Anjala, bör uppgiften tillsvidare lämnas utan beaktande. I södra 
Karelen äro flere förekomster kända dels vid Yiborgska viken dels i inlandet. Dessa 

ansluta sig till det östra utbredningsområdet. Se LI:).""DEX (1891, s. 164), \ALLE ("1919 b, s. 
35), KROHN {1926, s. 71) och TorvARI {1938, s. 31; 1949 b, s. 5'1). 

Strömfors-Pyttis skärgdrd: Endast en förekomst i Kungshamn i Strömfors yttersta 

skärgård känd (se s. 115). I Kungshamn blev arten furmen till först av C. J. ARRHENIUS 
sommaren 1861 . 

Spridningsbiologi: Arten har icke varit föremål för utförligare spridrllngsbiologiska 
undersökningar. EKLUND {1929-1930 b, s. 25) har dock ägnat intresse å t de frömängder 
som arten producerar. Han har funnit en normal individ bärande 146 frukter, i varje 

frukt bildas i medeltal 3 frön, varför en individ av normalstorlek producerar i genomsnitt 
438 frön. 

Förhdllande till kt~lturen: Ndgra dttbier beträffande artens ttrsprmJgligliet i Kungshamn 
hyser jag icke. Måhända kan den på ett eller annat sätt draga nytta av människans när

het; på Karelska näset kunde jag p å några lokaler finna en anhopning av vä.. .... ten i de 
igenvuxna trädgårdarna, där det naturliga växttäcket redan tagit markerna i besittning. 
Ehuru arten i Kungshamn växer i omedelbar närhet till odlingarna, har jag inte kurmat 

finna någon direkt skadlig inverkan därav. LI:).'lWLA (1921, s. 424) betecknar arten som 
apofyt i Ladoga-Karelen, likaså W. BRENNER (1921 b, s. 104) för Barösundsområdet. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgdrd: Liksom för Fraxinus excelsior har man 

även för Melampyrttm nemorosmn tänkt sig de tvenne geografiskt tydligt avgränsade 
förekomstområdena i Finland som resultat av en invandring från tvenne olika h åll. 

Arternas östliga och västliga förekomster uppvisa dock betydande olikheter. Medan den 
västliga förekomsten för Fraxi1JttS är betydligt starkare än den östliga, är förhållandet 

:r Tvärminne och Fagervik införd (HJELT 1923, s. 72). 
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för Jfelampyrum nemoroswn det motsatta. Den sistnämnda omspinner ett betydligt vid
sträcktare område i öster än i väster. Detta kan tydas så, att arten i öster haft en längre 

tid till sitt förfogande vid spridningen. KALELA {194.9, s. 24) för sålunda arten till en grupp 
växter (typväxt är Satureja vulgaris), vilka till landets sydöstra delar invandrat redan 

under den boreala tiden, medan de västliga förekomsterna kunna återföras på en in
vandring först under värmetiden . Nu beaktade sannolika olika invandringstider verka 

i högsta grad plausibla. Karelska näset, som blottades betydligt tidigare än Åland och 
de sydvästra delarna av landet, gränsade till ett område med synnerligen riklig före
komst av Jl!Ielampyrum nemorosum. Några hinder för en snabb spridning synes Karelska 

näset icke hava bjudit. När Åland betydligt senare steg ur havet, hade diasporerna 
att övervinna betydande hinder i form av de åtskiljande vattnen. - Den västligt beto

nade fördelningen av arten på Åland talar för en invandring från väster. PAI,MGREN 
{1927 u, s. 70) för arten till sin invandringsgrupp »ausschliesslich westliche Einwanderen 

och framhåller (l. c., s. 73), att en invandring från Ostbaltikum synes utesluten eller mindre 
sannolik. EKLUND {1931, s. 90) godkänner icke Palmgrens uppfattning utan anser, märkligt 
nog utan några som helst hållbara stöd, att arten från det finska fastlandet nått Åland. 

Artens enda östnyländska förekomst är i högsta grad isolerad från förekomsterna i 
öster- och västerled. Man har synnerligen svårt att tänka sig arten rekryterad från 
någotdera hållet. Mycket sannolikare verkar en rekrytering frdn de icke alltför avlägset be
lägna rika växtplatserna i Estland och Ingermanland. Frågan huru arten kommit till Kungs

hamn kan knappast någonsin utredas. En förklaring till att Melampyrum nemorosum 
icke förekommer rikligare i de nyländska kust- och skärgårdsområdena har man må

hända att finna däri, att artens frön av allt att döma äro fordrande beträffande groningen. 
- Tillfälligheten som växtgeografisk faktor (P AI,MGREN 19 2 5 a) torde icke heller i detta 
sammanhang lämnas obeaktad. 

Med stöd hos KALELA ( 194. 9), som tänker sig en olika rekryteringstid för de östliga 
och västliga förekomsterna i vårt land, tyckes det rätt plausibelt att tänka sig före
komsten i Strömfors som ett resultat av en invandring under relativt sen tid, betydligt 

senare äu invandringen till sydvästra Finland. Artens uppträdande på låga nivåer i 
Kungshamn stöder ett sådant antagande. Uteslutet är dock icke, att Kungshamnslokalen 
representerar en reträttplats från tidigare högre belägna växtplatser för arten. 

HULTEN {1950, s. 95*) för arten till invandringsgrupp N: tSydöstliga arter, som fram
trängt till södra Skandinavien men saknas eller ha utbredningslucka söder om Danmarkt. 

Asperula odorata L. 

Allmän utbredniag: Föres av HULTEN {1950, s. 68*, s.n. Galium odoratum) till utbred
ningsgrupp 26: »Västeuropeiska-mellansibiriska växten, undergruppen må fram mellan 
Ural och Bajkal men har mer eller mindre utpräglad lucka vid Ob». - LIPPMAA {1938 b, 
s. 4.) har publicerat en karta över totalutbredningen. 

Skandinavien, Danmark, Ostbaltikum och Ingermanland: Se karta t, t ävensom HIITO

::-<.EN {1946, s. 64, karta 56) och Al-"DERSSON-BIRGER {1912, s . 160, 341: karta 10). 
Finland: Se karta 41 ävensom bild 820 i Pohjolan Luonnonkasvit III (s. 1269). Före

komsten är i stort mer eller mindre kustbunden; ett betydande antal inlandsförekomster, 
främst i södra Tavastland, är dock för handen. Beaktansvärd är den nordligt belägna 

förekomsten i Kareli a borealis: Koli (SONCK 1936-1938, s. 30-33). Ingenstädes rikli
gare för handen. Beträffande de olika förekomsterna se HJELT {1923, s. 341-342) även
som specialbehandlingen hos PAI.MGRE::-< {1915, s. t,4.0). EKLUND {1933-1934., s. 23) och 
0LSONI {1936- ·1937, s. 14.6; 1943, s. 92). 

16 
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Km•ta 41. A speruta odorata L. i Norden. (HULTE:-< 1950.) 
/(a.rte 41. Asperuta odorata L. in Nordeuropa. (HULTEN 1950.) 

Nytand och södra Karelen: För nyländska förekomster redogöra CEDERCREUTZ (192/, 

s. 133; 1931, s. 39) och ÄRLA BACKMAN (1943, s. 28). För det första fyndet i Karelia austra
lis redogör ULVINEN (1929-1931, s. 144-145); se vidare TorvARI (1949 b, s. 51) . 

Strömfors-Pyttis skärgård : En enda förekomst känd: i Kungshamnsområdet i Ström
fors yttre skärgård. Se ovan s. 115. - SAELA-'1' ('1858, s. 33) anför: »m.r. på nordöstra sidan 

af Wakterpää-holme nära Bullers i Strömfors skärgårdt . Det är sannolikt, att Sae!ans 
lokal sammanfaller med min lokal, som är rätt \'idsträckt. 

Spridningsbiologi: R0111ELL (1938, s. 366) anför som flyttid för diasporerna »högst 
1 timme». Den hydrokora spridningen synes sålunda vara mer eller mindre utesluten. 

PRAEGER (191'1, s. 89) för arten till en grupp vib..-ter, vars frön kunna fästa sig vid 
fåglars fötter och fjädrar och så spridas; se även RIDLEY (1930, s. 593) . Artens spridnings

biologi synes mig inte ännu slutligt utforskad. 
Förhållande t1ll kulturen: Arten synes mig utgöra en av de mest typiska hemerofo

berna (LINKOLA 1916, s . 278). Artens överallt sparsamma uppträdande sammanhänger 
synbarligen med denna hemerofoba karaktär. 

I nvandring till Strömfors-Pyttis skärgård: Beträffande artens invandring till landet 
över huvud ansluter jag mig till CEDERCREUTZ (1927, s. 87), som gör gällande, att denna 
skett såväl från Ingermanland (över Karelska näset) och Estland (över Finska viken) 

som från Sverige. P ALMGREN (192 7 u, s. 70) tänker sig uteslutande en västlig invandring 
till Åland; en invandring från Estland uteslutes eller anses mindre sannolik. HrrTONEN 
( 1946, s. 1 09) räknar med en invandring till Karelska näset från Ingermanland. De ny-
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ländska förekomsterna synas mig samtliga rekryterade i Estland, där flere förekomster äro 
kända vid nordkusten. Huru diasporerna härifrån hamnat till den nyländska kusten kan 

icke fastställas. Det enda verkliga stöd jag finner för min uppfattning ligger däri, att 
arten inte synes hava kunnat ko=a till Nyland från något annat håll.- Såsom s. 1~5 
redan påpekats, synes arten i Strömfors yttre skärgård representera ett gammalt element, 
som nttmera endast är för handen på reträttplatser på relativt låga nivåer. Jag räknar 
med att arten invandrat till Kungshamnslokalen ungefär samtidigt med Tilia cordata. 

HULTEN (1950, s. 95*-96*) för arten till invandringsgrupp R: tSydliga arter, som 

framträngt till kartans område både över Balticum och Danmark och som synas vara 

gynnade av förhållandena längs atlantkustem. 

Galium triflorum Michx. 

Allmän utbredning: Föres av HULTE:-< (1950, s. 60*) till utbredningsgrupp 17: tBoreal
circumpolära, i Europa borealmontana växter med utbredningslucka i Sibiriem. KAI.ELA 
(1949, s. 17} räknar arten till taiga-arterna, vilkas huvudutbredningsområde är norra 
Rysslands och Sibiriens barrskogsbälte.- LIPPMAA (1935 b, s . 16} för arten till sin grupp 

teuraasia-boreoameerika elemenb. 
Skandinavien, Ostbaltikum och Ingermanland: Se karta 42 ävensom ANDERSSO:-<

BIRGER (1912, s. 111, 367: karta 23). Beaktansvärd är artens avsaknad i Danmark. I Ost-
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Karta 43. Galium trijlomm ~lichx. i Strömfors-Pyttis skärgå rd. 
Karte 43. Galitou triflorum ~Uchx. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 

baltikum äro förekomsterna sparsamma och främst för handen i områdets östra delar. 
Beträffande ostbaltiska förekomster se LEHMA..'-C\ (1895, s. 241; 1896, s. 63) och K UPFFER 
(193t,, s. 209) och framförallt en serie skrifter av R tlm. (1931 b, s. 4 7; 1932 b, s. 93; 1933 a, 
s . 18; 1933b, s. 67;1934, s. 11 3; 1937a, s. 37; 1937 b, s. 69). Se utbredningskartahos 

EICHWALD-LIPPMAA (1938, s. 79). 
Finland: Då förekomsten i Finland synes vara fullt riktigt å tergiven p å karta 42, 

hänvisar jag till denna. Beaktansvärd är avsaknaden på Aland och i vida delar av skär
gårdsområdena vid våra kuster. Förekomsten p å fastlandet är mycket spridd och fördelad 

p å de flesta provinser ända till den höga norden. Riklig är förekomsten isynnerhet i det 
inre av landet ävensom i de östra delarna av mellersta Finland. Beträffande de enskilda 

förekomsterna se HJELT (1923, s. 308-314). - Rätt märkligt är, såsom HJELT (!.c., 
s. 3'14) p åpekat, att kännedomen om artens utbredning utvidgats i hög grad sedan slu

tet av senaste århundrade; 1889 kände man Galium trijlort'm från blott 10 provinser, 
men 1923 från 20. Denna starka förskjutning i utbredningsbilden bör inte uppfattas som 
ett tecken på en starkare spridning under nu ifrågavarande tidsperiod; arten har helt 

visst tidigare förbigåtts p å flertalet lokaler. Numera är arten även känd från Karelska 
näset (HrrTO~N 1946, s. 20) och Enontekis Lappmark (HusTICH 1933-1935, s. 97-98). 

Nytand och södra Karelen: I båda provinserna är arten känd från blott ett fåtal loka

ler. Se HJELT (1923, s. 308-309). som alltfortfarande giver en riktig bild av förekomsten 
i nu avsedda provinser, och ~"'NI (1937, s. 91); se även STENROOS (1894, s. 73, 81), L. 
KORHONEN ("1949, s. 127). VALLE (1919 b, s. 36) och TorvARI (1949 b, s. 51). 

Strömfors-Pyttis skärgård : En räcka förekomster från gränsområdet mellan den yttre 
och inre skärgården. Till dessa ansluta sig några förekomster i den yttre skärgården i 
Strömfors. Se karta 43, där de olika förekomsterna äro införda. I Strömfors-Pyttis skär
gård uppträder arten i granlundar p å relativt höga nivåer över vattenytan . 
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Spridningsbiologi: Artens spridningssätt har inte ,·arit föremål för närmare under

sökning. Frukternas byggnad talar n ärmast för en epizookor spridning.- Beaktas bör dock, 

att EKLU"-TJJ (1927 e, s. 76-77) för Galittm mollugo påvisat en relativt hög groningspro
cent i Finska vikens vatten; därtill har han funnit, att artens groddplantor rä tt länge 

h ålla sig flytande. För en hydrakor spridning för G. mollugo förefinnes således rätt stora 
möjligheter. Också Galium palustres frön hava påvisats äga god flytförm åga; se samman

ställningen hos RIDLE\' (1930, s. 214.-215). 

F örhållande till kulturen: LIXKOLA (1916, s. 281) har funnit, att arten iLadoga-Karelen 
i hög grad blivit lidande genom kulturens ingripande i det naturliga växttäcket. TAPIO 
(1953, s. 4.2- 4.3) ansluter sig till LIXKOLA för södra Tavastlands del. Någon motsvarighet 

härtill har jag icke funnit i Strömfors-Pyttis skärgård. Fastmer h ar jag funnit arten i 
full trevnad p å platser i skogar, som varit utsatta för hyggen. Mångenstädes s·ynes den 
uppträda som en utpräglat hemerafil växt eller måhända till och med som apofyt. ALMQvisT 

(1929, s. 593-594) h ar gjort en liknande iakttagelse beträffande Uppland och Norr

land. 
Invandring till Strömfors-Pyttis skärgård: Galium tr·iflorum har med full r ätt uppfat

tats som en typisk representant för de östliga invandrarna till landet. Jag hänvisar till 

LI:>DBERG (1903, s. 14.) , CAJA~"DER (1916, s. 655) och CEDERCREUTZ (1927, s. 85 ; 1931, 

s. 26), som samtliga räknat med en invandrings,·äg norr om Ladaga och ännu nordligare. 

CF.DERCREUTZ (Le., s. 85) framhåller, att arten av allt att döma inte ännu på sin vandring 
mot väster och söder hunnit fram till kusttrakterna; han räknar härvid dock ä\·en med möj

ligheten av klimatologiska hinder. KALELA (194.9, s. 17) för arten till en grupp taiga
arter, som längs olika vägar (över Karelska näset, över Svir eller norrom Onegasjön eller 

över det smala sundet mellan Vita havet och Ishavet) nått de östra delarna av det Pen
noskandiska området och sedan spritt sig längre eller kortare väg västerut och söderut. 

Arten har fortsatt sin vandring ännu under slutskedet av den senglaciala perioden. Den 
har sålunda kunnat sprida sig under en mycket lång tid, vilket delvis förklarar den spridda 
fördelningen i nutiden. Jag är ense med Kalelavadartens invandring tilllandet över huvud 
beträffar. Som ett resultat av en liknande invandring österifrån (eller rättare sagt från 
nordost) bör förekomsten i Ostbaltikum uppfattas. Det synes uppenbart, att arten n ått 

Ostbaltikum redan tidigt; stöd finner jag i det faktum, att förekomsterna där ligga på 
>>gammalt» land. Från dessa initialförekomster har sedan en sekundär spridning ägt 

rum åt olika h åll. Det synes sannolikt, att ett sådant spridningsstråk sökt sig över Finska 
viken till den nyländska skärgårdszonen. Tid för en sådan spridning synes för arten hava 

stått till buds. Uppfattningen om att artens skärgårdsförekomster väl kunna uppfattas 
som resultat av en invandring från Ostbaltikum stödes även a\· det faktum, att samtliga 

förekomster i Strömfors-Pyttis skärgård äro belägna på syd- eller sydostsidan av ölanden; 
växtplatserna äro icke alls exponerade mot sådant håll, som varit tj änligt för en invandring 

från fastlandet. Lika litet som för Cinna latifolia (s. 194) k an jag finna en i många avseen
den p åtagligen svårrealiserbar invandring från ett eller annat h åll p å fastlandet vara 

sannolikare än en invandring från Baltikum, där inga som helst hinder synas hava före
legat för arten att nå växtplatserna i Strömfors-Pyttis skärgård. Med beaktande av vad 
ovan nämnts om diasporernas möjlighet att uthärda Finska vikens vatten under en kor

tare eller längre tid synes möjligheten för en invandring för arten söderifrdn till Strömfors
P yttis skärgård ävensom till det angränsande kustområdet helt samwlik. 

HULTEN (1950, s. 94*) för arten till invandringsgrupp I: tÖstliga arter, som trängt 
fram till Skandinavien från norn. Också H.lum AV SEGERSTAD (1924, s. 172) räknar 

arten till det nordliga elementet i den sydsvenska floran. ALMQUIST (1929, s. 487) för 
arten till en grupp växter med nordlig eller nordvästlig invandring. 
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Karta 44. Convolvult's sepitmJ L . i Norden. (HULTE::-< 1950.} 
Karte 44. Convolvulus sepimn L . in Nordeuropa. (HULTEN 1950.) 

Convolvulus sepium L. 

Allmän utbredning: Föres av HULTEN (1950, s. 82*) till utbredningsgrupp 46: •Mycket 

kulturspridda växter&, undergrupp mrsprungsland Europa eller Europa-Västsibirieno. 
Skandinavien, Danmark och Ostbaltikum: Se karta 44. Anmärkningsvärd är den spar

samma förekomsten i Ostbaltikum; speciellt gäller detta den norra delen av Estland; i 

gränstrakterna mellan Estland och Ingermanland äro dock några förekomster k ända. 
Finland: Se karta 44 . Förekomster i Räfsö (Satakunta), Vånå (södra Tavastland) och 

Uleåborg (norra Österbotten) saknas på kartan. - I landets södra kusttrakter är ett 
relativt litet antal förekomster känt. Då det synes sannolikt, att inlandslokalerna icke 
representera spontana förekomster, har jag icke beaktat dem närmare. - Beträffande 

de enskilda förekomsterna se sammanställningen hos HJELT (1919, s. 403-405} samt 
betr. lokala förekomster följande arbeten: PALMGREN (1915, s. 606-607; 1919, s. 11-15; 

'1927 u, s. 112-115), W. BRENNER (1921 b, s. 100}, EKLUND (1920, s. 9-11; 1921, s. 67; 

1927 a, s. 12; 1928 b, s. 21; 1928 c, s. 23; 1929-1930 c, s. 56; 1936-1937 a, s. 18; 1936-

1937 b, s. 25}, Nybergh (1932-1933, s . 196) och LEMBERG (1950, s. 4-6). 

Nyland och södra Karelen: Beträffande nyländska förekomster se HJELT (1919, s. 403-

t,04}, W. BREJ-.CffiR (1921 b, s. 100) och LEMBERG (1950, s. 4-6); beträffandesydkarelska 
förekomster se HJELT (1919, s. 403). 

Strömfors-Pyttis skärgård: Endast en förekomst är känd: i Kungshamn i Strömfors 

yttersta skärgård. Arten förekommer här rätt rikligt i en strandängsformation, som 
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stundom under högyattenstiden ligger under vatten. Arten iakttogs visserligen första 

gången sommaren 19'•9, men den rika förekomsten t a la r för, att densamma redan n ågon 
tid funnits på platsen. \'äxtplatsens höjd över vatteny tan är blott 30-40 cm. Tills dato 

h ar jag funnit varken blommor eller blomknoppar på de längs marken krypande låga 
indiYiderna. - St eril är arten även p å flere av de åländska och sydvästfinska skärgårds

lokalerna (PALMGRE:<I 1927 u, s. 1"12-11 5). 

Spridningsbiologi: GUPPY (1906) meddelar intressanta uppgifter om försök, som 
gjorts beträffande diasporernas flytförmåga. Arten kallas »variable» (s. 106), vanned 

a\·ses a tt fröna ibland sjunka, ibland flyta. S. 539 meddelar Guppy i en not om flytförsök, 
som pågått i 4.3 månader; under slutet av denna period grodde fröna i sött vatten. Be

träffande fly tförmågan se även RlDLEY (1930, s. 305) och R OMELL (1938, s. 367). -

Den hydrakora spridningen synes sdlunda för denna art hava alla förutsättningaY att göra 
sig gällande även hos oss. Den spontana förekomsten utmed våra kuster synes sålunda i 
diasporernas långvariga fly tförmåga finna en plausibel förkl aring. 

F örhdltande till kulturm: Rätt länge ansåg man Convolvulus sepium icke tillhöra Fin

lands ursprungliga flora. PALMGRE:<I ( 191 5, s. 606-607, not) och HJELT (1919, s. 404.) 

hävdade med bestämdhet ursprungligheten, den förre i anslutning till muntligt medde
lande av A. WAHLBERG beträffande förekomsten i Sottunga (se PALMGREN 1919, s. 12). 

Om också inga naturiakttagelser föreligga, synes det mig som om arten närmast vore 
att uppfatta som en hemeradia/DY växt . I varje h ändelse har den inte tagit skada av 

inplantering i trädgårdar ; se EKLu::-.-n ( 1929-1930 c, s. 56; 1936-193 7 a, s . 1 8) 

och LEMBERG (1950, s. 5). J ag erinrar vidare om det faktum, att arten länge h ållit 

sig kvar p å övergivna bopla tser ävensom p å avskrädeshögar, dit den kommit med 
a \'fall. 

I nvandring till Strömfors-Pyttis skärgdrd: Artens förekomst i Kungshamn synes mig 
odisputabelt rekryterad frdn Estland. Diasporernas betydande flytförmåga gör uppenbar

ligen en sådan spridning möjlig. Artens uppträdande på sydostexponerade lokaler i den 
östnyländska skärgården lä1nnar mig likaså en vägledning vid diskussionen om invan

dringsriktningen. - Artens invandring till Finland har varit föremål för diskussion 
främst hos PALMGREN (1927 u, s. 112-11 5), som finner det högst sannolikt, att arten 

till västra Åland invandrat västerifrån, medan för förekomsterna i sydöstra Åland en in
,· andring söderifrån verkar sannolik. CEDERCREUTZ (1931, s. 26) räknar med en invan
dring söderifrån till Nyland. l-IIITo:-..,N (194.6, s. 204) för arten till en grupp arter, som 

söderifrån invandra t till Karelska näset . - Mot en invandring från Estland till södra 
F inland t a lar artens sparsamma uppt rädande vid den estländsk a nordkusten. Möjlig
heter för diasporer att från de västra delarna av Ostbaltikum, d är rätt många förekom

ster dock äro k ända, nå den finska sydkusten synas dock icke uteslutna. Måhända kan 
man för arten räkna med en liknande rekrytering i de väst ra delarna av Ostbaltikum, 

som LUTHER (1950, s. 34) t änkt sig för Zostera marina. 

Det synes uppenbart, att Convolvttlus sepiwn i Strömfors är en ung art, inko=en 
under de senaste decenniern a. Över huvud synas de finsk a förekomsterna vara resultat 

a v en under sen tid skedd invandring. Detta uttalande synes dock gälla blott för de som 
spontana uppfattade förekomsterna i kusttrakterna. Om en eller annan av inlandsföre
komsterna, vilka jag uppfattat som rent tillfälliga, anses vara ursprunglig, kan detta 
finna en förklaring i en invandring under gången tid av likart at slag som den i nutiden 

skeende. 
HULTE:-< (1950, s . 96*) för arten till sin invandringsgrupp Z: ~starkt kulturspridda 

Yäxter , alla inkomna söder, sydväst eller sydöst ifråm. 
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Artemisia campestris L. 

Allmän utbredning: Föres av HULTE~ {1950, s. 68*) till utbredningsgrupp 26 : tYäst

europeiska-mellansibiriska Yäxten, undergruppen »även öster om Bajkalsjöm. Se vidare 
STERI\"'ER (1922, s. 396) ävensom KRASCHEND.TIKOV (1946, s. 149), som i fig. 19 angivit 
den eurasiatiska förekomsten. 

Skandinavien, Danmark, Ostbaltiku-m och Ingennanland: Se karta 45 ävensom för 

Sveriges del STElli.'IER {1922, plate 5, map 3). STER....,""ER (Le., s. 289) för arten till de sarma
tiska elementen bland Sveriges kontinentala växter. 

Finland : Om också karta 45 i stort återspeglar artens förekomst i Finland, synas 

följande rättelser nödiga. Inlandsförekomsterna synas mig vara tillfälliga. Förekomsten 
i sydvästra Finland är så rik, att en streckning, lik den för Ostbaltikum anförda, hade 

varit motiverad . Me(! uteslutande av inlandsförekomsterna ävensom kustförekomsterna 
i Bottniska vikens mellersta och norra delar, som synas mig som helt tillfälliga, framstår 
förekomsten i Finland som tydligt sydlig samt kustbetonad. Påfallande riklig är före

komsten i sydväst ra Finlands skärgård (EKLmm 1931, s. 133, karta 45); till denna rik
liga förekomst ansluter sig en sparsa=are förekomst i de sydöstra delarna av den åländ

ska arkipelagen. I denna skärgård uppvisar arten därtill ett annat förekomstområde i 
skärgårdens västra delar (PALMGRE:-< 1927 u, s. 55 ävensom s. 122-123, karta 22; se 

även 1933-1935, s. 425-426). Till den rikliga förekomsten i Eklunds område ansluter 
sig en räcka förekomster i övriga delar aY Regio aboensis ä\·ensom i västra Ny/and {be-

Karta 4J. A.rtemisia campestris L. i ·orden. (HULTEX 1950.) 
Karte 45. Artemisia campestris L. in Kordeuropa. {HULTE~ 1950.) 
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Karta 46. Artemisia campestris L. i Strömfors-Pyttis skärgård. 

., 

Kar te 46. A ••temisia campestris L. im Schärenhof von Strömfors- Pyttis. 

träffande dessa se HJELT 1926, s. 72-?3, och CEDERCREUTz 1927, s. 136). Förekomsterna 
i östra Nyland, som äro sparsamma (BROR PETTERSSON 1942, s. 105, karta 6; LEMBERG 

1943 b, s. 145-146; 1947 a, s . 101-102; Tv:-..~r 1937, s. 91, , och VALTA 1949, s.87}, an
sluta sig till likaså sparsamma förekomster på utöarna i Karelia australis (HJELT 1926, 

s . 73; KROHN 1931, s. 219; 0I.S0)."' 1927 b, s. 56; }ALAS 1948, s. 11 4, och FAGERSTRÖM 
1953, s. 66; se även ULVINE~ 193 7, s. 52} ävensom till flere kustförekomster ända till 

\'iborgska viken. - Jag beaktar, att EKLU~D {1933-1935 b, s. 146} anför arten som en 
typväxt för torra sand- och grusmarker i södra Nagn, där termofila och heliofila arter 
funnit gynnsamma betingelser för trivsel. Uppträdandet i östra Nylands skärgård synes 
i mångt vara likartat. Däremot finner jag intet större fog för ett uttalande hos EKLUXD 

{1931, s . 4.5}, som framhåller, att arten i Korpo-Houtskär är mnbedingt stark kalkbe
giinstigto; Eklnnd medger i omedelbar anslutning till påståendet ovan: »obwohl mehrere 

auch an anderen standorten vorkommem; se även EKLU).TD {194.3, s. 14.7}. I varje händelse 
synes artens t4ppträdande i östra Nyland icke vara bundet vid en kalkrik växtplats. 

Strömfors-Pyttis skärgård: Karta 4.6. Beträffande förekomsterna på Korsholm och 

Lövöjen, på vilka öar arten ingår som ett framträdande element förutom i lövängsvege
tationen även i strand vegetationen, se redogörelsen ovan s. 98 r esp. 11 O. Därtill ä r 
arten funnen på Langöuren på den sandiga stranden. 

Spridningsbiologi: Om också Artemisia campestris icke varit föremål för spridnings

biologiska specialstudier, finner BROR PETTERSSO~ {194.2, s . 105} det sannolikt, att arten 
i detta hänseende ansluter sig till A. absinthium och A. vulgaris, vilkas diasporer påvisats 
helt sakna flytförmåga. Pettersson meddelar dock, att han funnit en groddplanta ay 

A. campestris t inom litoralen på en holme i Skärgårdshavet, som möjligen kan vara re
sultatet av en hydrochor spridning•. F örekomsten i Strömfors-Pyttis skärgård sy 11 es tala 
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för främst en hydrakor spridning i detta område. Beträffande artens spridning med männi
skans tillhjälp se diskussionen nedan. 

F örhållande till ku lturen: BROR PETTERSSOX {1942, s. 105) konstaterar, att arten 
förekommer på vallarna av fornborgen invid Borgå stad, men däremot saknas »på de 

för denna växt mera gynnsamma lokaler, vilka såväl i form av kalkförande sydberg 
som sandmarker anträffas p å denna kuststräcka». På grund,·alen av detta konst a terande 

sätter Pettersson förekornsteu här >>i n ågot slags sa=anhang m ed dessa borgar och 
deras forna beboare>> . Pettersson tänker sig möjligheten av en avsiktlig inplantering 

men också av ett icke avsiktligt införande. Med anslutning till Pettersson å terför LEM
BERG {194.3, s. H5) förekomsten i Pernå skärgård p å en spridning, sannolikt redan för 
århundraden sedan, med sjöfarten. Petterssons och Lembergs ovan berörda uppsat ser 

gåvo EKLmiD {194.3, s . H 7-148) anledning till ett inlägg i frågan om artens ursprung
lighet i det sydvästfinska skärgårdsområdet. H an konstaterar, att Artemisia campestris 
i ingen h ändelse k an anses representera en kulturrelikt i nu ifrågavarande område. Ek

lund (Le., s. H 7) finner det vara ett rent önsketänkande att anse arten inkomm en i tiden 
med sjöfarten till det sydvästfinska skärgårdsområdet, där den så &funnit speciell trivsel 
i skärgården och sedermera självständigt spritt sig till sina nuvar ande, talrika fynd

platsen>. PALMGREN {192 7 u , s. 28) uppfattar arten som ursprunglig p å Åland. Se även 
OLA VI GRAN Ö {1953, s. 32, not 2). F &rekomsten i Strömfors-Pyttis skärgård synes mig 
odisputabelt ursprunglig . 

I nvandring till Strömfors-Pyttis skärgård : Artemisia campestris utbredningsbild i de 

sydfinska kust- och skärgårdsområdena synes tala för en invandring dels västerifrån via 
Åland, dels söderifrån över Finska viken. Förekomsten på Åland är med stor sannolikhet 

till en del rekryterad i Sverige, såsom PALMGREN {192 7 u, s. 70) framhållit; en invandring 
t ill Åland även fr ån Ostbaltikum har synts Palmgren (Le., s . 58) h ögst sannolik. Också 
EKLUND {1931, s. 89) räknar m ed en rekrytering i Ostbaltikum. J ag hänvisar även till 
LINKOLA {1928, s. 26) beträffande artens uppträdande p å växtplatsen för Melica ciliata 
i Tenala. Med en invandring över Karelska n äset har man synbarligen även a tt räkna 
{JALAS "1950, s. 309-3'10). F örekomsterna i Strömfors-Pyttis ävensom på utöarna i Finska 
viken samt i kusttrakterna av södra K arelen synas mig tydligt rekryterade frd~~ Ostbaltikum. 
En räcka av förekomster från det estländska fastlandet till den estländska skärgården 
samt därifrån via utöarna i Finska viken till det finska kustområdet synes mig tydligt 
angiva en invandringsväg. - Artens uppträdande p å låga nivåer i nutiden synes tala 

för en sen invandring. Förekomsterna i nutiden syn as mig icke representera reträttplatser 

från äldre initialförekomster. 
H u LTibr {1950, s. 95*) för arten till invandringsgrupp P: »Sydliga arter, som framträngt 

till kartans område b åde över Balticum och Danmark och som ej syn·as vara gynnade 

av förhållandena längs atlantkust em. 

Lactuca muralls (L.) Fres. 

Allmän utbredning: Föres av HULTEN {1950, s. 66*) till utbredningsgrupp 26: »Väst
europeisk a-mellansibiriska växten, undergruppen &även i Kaukasus men ej öst er om 

U ral >> . Beaktansvärd är avsaknaden i R yska Karelen. 
Skandinavie~t. Danmark och Ostbaltiktmt: Se k arta 4;. För I ngermanland anför MEL"S

HAUSEN {'1878, s. 187): » . . . bisher nur in dem Sandgebiete an vielen Ortengefunden ... ». 
F inland: Se karta 47 ävensom bild 912 (s. 1424) i Pohjolan Luonnonkasvit III. Före

komsten framstår som t y dligt sydlig och m er eller mindre kustbunden; före-
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komstema i inlandet och längre norrut i landet ä ro sparsamma. Beaktas bör, att arten 

av PALMGREN (1915) icke inbegripits i den åländska lövängsvegetationen, vilket CEDER

CREt;TZ (1927, s. 21, och 1931, s. 11) och jag för Nylands vidkommande senare gjort. 

Beträffande de enskilda förekomsterna se HJELT (1926, s. 34.2-34.4) . 

Nytand och södra Karelen: Beträffande förekomsten i västra Nytand se HisiNGER (1855, 

s. 8 och tillägg), W. BRE~NER (1921 b, s. 111) och CEDERCREUTZ (1927, s. 138) ävensom 

sammanfattningen hos HJELT (1926, s. 34.2-34.4.). I östra Nytand synes förekomsten 

vara betydligt sparsammare än i landskapets västra delar (se CEDERCREUTZ 1931, s. 4.1; 

LEMBERG 1936-1938, s. H; TYN~I 1937, s. 97, och OLA VI GRANÖ 1953, s. 24., karta 4.). 

I södra Karelen är arten en stor sällsynthet, sedan gammalt känd från Hogland; 0LSOXI 

(1927 b, s. 56) anför den från Tytärsaari. Från det sydkarelska kustområdet är endast en 

förekomst känd (KROH..'< 1926, s . 75; TOIVARI 1949 b, s. 51). 

Strömfors-Pyttis skärgård: Karta 48. Till sin fördelning visar arten vissa likheter 

med Circaea alpina; känd från ett antal förekomster i gränsområdena mellan den yttre 

och den inre skärgården. Samtliga förekomster äro relativt högt belägna och flertalet 

står i samband med Tilia-förekomsterna. Arten växer visserligen främst i samhällen, 

som kunna karakteriseras som granlundar, men lokalt kan den även uppträda i mera 

lövskogsartade samhällen. P å denna grund har jag uppfattat den som ett lövängselement 

även i granlunden. 

Spridningsbiologi: Artens spridningsbiologi ä r helt visst icke ännu utforskad till

räckligt . Det enda man vet i detta hänseende är, att dess frön flyta blott $i timman (Ro-

' 1811 

! 

; . 

Skogar, steniga ställen 

Karta 47. Lactuca nmralis (L.) Fres. i Norden. (HULTE~ 1950.) 
l<arte 47. Lactuca muralis (L.) Fres. in Nordeuropa. (HULTES 1950. ) 
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Karta 48. Lactuca muralis (L.) Fres. i Strörniors-Pyttis skärgård. 
J{arte 4 . Lactuca muralis (L.) Fres. im Schärenhof von Strömfors-Pyttis. 

~JELL 1938, s. 368). Lokalt ko=er väl en epizookor spridning ifråga. Diasporerna synas 
knappast utrustade för en anemokor spridning. 

Förhdllande till kulturen: W. BREZ..'":\"'ER (1921 b, s. 111} för Lactuca nmralis till hemero

foberna i Barösunds skärgård. Som sådan synes arten knappast uppträda i Strömfors
Pyttis skärgård. Närmast ville fag här kalla den hemeradiafor, apofyt är den i varje hän

delse icke. Med tvekan synes CEDERCREUTZ {1927, s. 138) föra arten till sistnämnda 
grupp. 0LAVI GRANÖ {1953, s. 35) för den till tanspruchsvolle Sta=-Apophytem. Dess 
t{rsprunglighet i Strömfors-Pyttis skärgdrd stdr utanför varje tvivel. 

Invandring till Strömfors-Pyttis skärgdYd: Den enda som i vår botaniska litteratur 
mera ingående diskuterat artens invandring till vårt land är PALMGREN {1927 u , s. 70), 

som tänker sig en uteslutande västlig invandring till Åland; förekomsten d är synes t ala 
mot en invandring från Estland. För de nyländska förekomsterna tänker sig CEDER
CREU'rZ {1931, s. 27) en sannolik invandring såväl från väster som söder. Förekomstema 
i Strömfors-Pyttis skärgdrd framsid för mig som tydligt YekryteYade i Iraktema söder om 
Finska viken. För en sådan invandring finner jag stöd i förekomsterna p å "Utöarna i Finska 
viken. Om också arten är en stor raritet i stora delar av Ingermanland, har man synbar

ligen a t t räkna med en in v andring h ärifrån till Karelska näset, såsom Hn'rOXEN ( 19 4 6, 

s. 109) gör gällande.- Artens uppträdande på högre nivåer talar för en tidig invandYing 
till Strömfors-Pyttis skärgård. Jag räknar med en invandring ungefär vid sa=a tid
punkt som linden. 

Lactuca muralis föres av HULTEN {1950, s. 95*-96*) till invandringsgrupp R : »Syd

liga arter, som framträngt till kartans område både över Balticum och Danmark och 
som synas vara gynnade av förhållandena vid atlantkusten•. 



KAP. IX. ZUSAMMENFASSUNG. 

Pflanzengeographische studien im Schärenhof Strömfors-Pyttis in Ostnyland 
(SUdfinnland) mit besonderer BerUcksichtigung der Laubwiesen, der Artenzahl 
sowie der Verteilung und der Einwanderung einiger Laubwiesenarten. 

Die vorliegende Studie bildet den ersten Teil einer S. 17 näher skizzierten 
Untersuchung iiber die Pflanzenwelt des Schärenhofes Strömfors-Pyttis in 
der Landschaft Nyland an der Nordkiiste des Finnischen Meerbusens. (Die 
geographische Lage des Gebietes geht bervor aus der Karte 1, seine nähere 
Begrenzung aus der Karte 2, siehe auch die Erklärung S. 19-20.) Dieser 
erste Teil betrifft zunäcbst die Laubvviesenvegetation und ihre Flora. Er be
zweckt die Konstitution und die Verteilung der Laubwiesenvegetation in den 
verschiedenen Teilen des Schärenhofes zu belenchten; er bezweckt weiter die 
Artenzusammensetzung der Laubwiesenflora und die Verbreitung einiger 
bemerkenswerten Arten im Gebiet festzustellen. Eine besondere Aufmerk
samkeit wurde der Frage iiber die Einwanderung und die Einwanderungs
wege der Flora und den dabei wirkenden Paktoren gewidmet. 

Folgende zentrale Fragen haben sich dabei (S. 17) vorläufig auskristallisiert: 
1. W elche Voraussetzungen b·ietet der Schärenhof Strömfors-Pyttis fur das 

F eststellen der Verteilungsverhältnisse der Arten innerhalb des Gebietes, wie 
auch fur die Klarlegung der Einwanderungswege und der dabei wirkenden Fak
toren? 

2. Gibt es in diesent Schärengebiet Arten, deren Auftreten geeignet wäre 
eine mehr oder weniger bestimmte Auffassung uber die Einwanderung zu geben; 
au f welche V erhältnisse kann sich eine solche A uffassung be grunden? 

3. In welchem Grade kann die Einwanderung der einen oder der anderen 
dieser Arten in den Schärenhof Strömfors-Pyttis eine Aufklämng geben uber 
die Einwanderung der Vegetation nach Finnland uberhaupt ~md zunächst t'iber 
dieienige nach Nyland, nicht nur nach dem Untersuchungsgebiet? 

Die Beantwortung obengesteliter Fragen setzt die Beriicksichtigung 
einiger Umstände voraus, die vielleicht jene Fragen klarlegen könnten. 

Zu diesem Zweck gebe ich: 
1. Im Kap. I , S. 13-17 (Der Schärenhof als Obiekt botanischer Forschtmg) 

eine Vbersicht der in den Schärenhöfen unseres Landes ausgefiihrten Forsch1mgs
arbeit. Die Ubersicht erweist, dass die meisten unserer Schärengebiete Gegen
stand botanischer Untersuchung geworden sind. Dennoch liegen mehr oder 
weniger vallständige Artenlisten der Phanerogamflora nur aus einigen weni
gen dieser Gebiete vor. Dieser Mangel erschwert in bohem Grade einen Ver
gleich der Flora verschiedener Schärengebiete. 



254. Lars Fagerström: Vä::-..-tgeografiska studier i Strömfors-Pyttis 

2. Im Kap. II (S. 18-41) eine allgemeine Vbersicht des Untersuchungs
gebietes, wobei S. 18-25 die geographische Lage und Begrenzung des Gebietes 
sowie die Schärenzonen behandelt werden. Der Schärenhof Strömfors-Pyttis 
weist einige Kennzeichen auf, die von gewissem allgemeinen Interesse sind: 

a. Wie aus der Karte 2 hervorgeht maehen zwei grosse Inseln (Reimars
landet-Vahterpäälandet in Strömfors und Mogenpärtö-landet in Pyttis) 
einen hedentenden Teil der Landfläche aus. 

b. Die kleineren Inseln erscheinen zumeist in grösseren oder kleineren, 
von weiten Wassern getrennten Gruppen; dieses gibt dem ganzen Gebiet ein 
Sondergepräge, im Vergleich z.B. mit dem Schärenhof Barösund. 

c. Die Inselzahl ist nicht gross. Sie beträgt etwa 180 und erscheint recht 
klein im Vergleich mit dem im Westen angrenzenden Schärenhof Pernå
Borgå (OLAVI GRAN'Ö nennt 1953 einzig aus dem Schärenhof Borgå 735 Ein
heiten) und den Schärenhöfen Kymmene und Veckelaks im Osten. Besonders 
unbedeutend ist die Inselzahl weiter draussen im Schärenhof. Die am weitesten 
draussen gelegenen Inseln sind noch dazu, im Gegensatz zu dem gewöhnlichen 
Verhältnis in unseren Schärenhöfen, ihrer Bodenfläche nach recht gross und 
mit mehr oder weniger wohl entwickeltem Wald bedeckt. 

Im Anschluss an ULVINEN (1937) habe ich 3 Längszonen unterschieden: 
1. die äussere und 2. die innere Schärenzone sowie 3. die Festlandszone (Karte 
3, s. 24) . Eine Meereszone (nach HÄYREN 1900) kann nicht unterschieden 
werden. Die grosse Mehrzahl der Inseln gehört zu der äusseren Zone. Die innere 
Schärenzone ist iiberhaupt auf einen verhältnismässig schmalen Giirtel be
schränkt, dieses eine Folge davon, dass die dritte Längszone, die Festlands
zone, sich weit in den Schärenhof hinans erstreckt. 

Geologisch betrachtet gehört das Schärenhofgebiet Strörnfors-Pyttis 
einem sterilen Granitgebiet an, das u.a. hedentende Teile Ostnylands und 
Siidkarelens umfasst (S. 25). Das Untersuchungsgebiet weist jedoch einen 
recht verschiedenen Landschaftscharakter in den westlichen und östlichen 
Teilen auf, indem das Gelände im Westen sehr wechselnd ist (S. 28), während 
im Osten weite Waldböden der Landschaft ein hedentend ruhigeres Gepräge 
geben (S. 29). Als Folge der verschiedenartigen Terrainverhältnisse weisen 
die westlichen Teile des Gebietes eine hedentend iippigere Pflanzendecke auf 
als die östlichen Teile. 

Was Klima und hydrographische V er kältnisse betrifft (S. 32-33) sin d 
keine eigenen Untersuchungen fiir diese Studie ausgefiihrt worden. Die grossen 
Ziige des Klimas sind (S. 30-32) auf Grund zugänglichen Materials von 
naheliegenden Observationsorten (Tab. I, S. 31) behandelt worden. Eine 
bedeutende Verschiebung des Klimas gegen ein immer maritimeres Gepräge 
in der Richtung von den grossen Inseln hinans gegen die einzeln gelegenen 
Inseln liegt vor (S. 31), was in Hinsicht der bedeutenden Breite von etwa 
30 km, die der Schärenhof Strömfors-Pyttis aufweist, auch a priori als wahr
scheinlich schien. 

S. 32-36 wird eine kurze Zusammenfassung der Vegetationsverhält-nisse 
gegeben. Im grossen gesehen schliesst sich die Vegetation im Schärenhof 
Strömfors-Pyttis an die an der sudfinnischen Kiiste im allgemeinen vorherr
schende an. Beim Vergleich mit den Verhältnissen in Westnyland erscheint 
doch der Schärenhof Strörnfors-Pyttis viel weniger mit Laubbäumen bewaldet. 
Nadelwälder nehmen die grössten Bodenflächen des Untersuchungsgebietes 
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ein, in den westlichen Teilen ist die Fichte mehr hervortretend, in den 
östlichen wiederum die Kiefer. Infolge der stark wechselnden Topographie 
in den westlichen Teilen nehrnen hier die Fichtenwälder nirgends weitere zu
sammenhängende Bodenflächen ein; dies ist dagegen der Fall , was den Kie
ferwald in den östlichen Teilen des Gebietes betrifft. 

Von Laubbäumen beherrschte Wälder sind selten. Haine im eigentlichen 
Sinn gibt es nur in einzelnen, stark begrenzten Gebieten. Sie werden im 
Kap. V, S. 81-111, ausfiihrlich behandelt. 

Die Sumpf-, Ufer- und Wasservegetation ist noch nicht Gegenstand 
eingehenderer studien gewesen und wird daher nur summarisch behandelt 
(S. 35-36). 

Kap. II endet mit einem Abschnitt )>Kultur och bygd)> (S. 36-41), wo 
eine kurze Darstellung gegeben wird uber die Ansiedlungsgeschichte des 
Gebietes, die Verteilung der Niederlassung während verschiedener Zeiten 
und uber die Bevölkerung, die hier ansässig ist. 

Im Kap. III (S. 41-49) wirdals Ergebnis der bisher ausgefubrten botani
schen Erforschung ein Artenverzeicknis aus dem Schärenhofe Strömfors
Pyttis gegeben. Hierbei sind ausser meinem eigenen Material auch die in 
der Literatur genannten Arten, wie auch die im Herbarium Musei Fennici 
vorhandenen Belegexemplare beriicksichtigt worden. 

Die Getässkryptogamen und die Phanerogamen sind auf zwei Kategorien 
verteilt worden: 1. ursprungliclze Arten und 2. antropockore Arten. Zu beachten 
ist dass diese Einteilung selbstredend in vielen Fällen unsicher ist. In die 
Kategorie ursprunglicher Arten sind neben solchen, deren Urspriinglichkeit 
kaum in Frage gestelit werden kann, auch solche eingeräumt worden, iiber 
deren Urspriinglichkeit man verschiedener Ansicht gewesen ist. Die dies
bezuglichen Arten, die ich wenigstens bisweiter als ursprunglieb betrachte, 
werden S. 42-44 näber besprochen. An diese schliessen sich S. 42 erwähnte, 
aber erst im Kap. VIII näher beriihrte Arten. 

Meine Gruppe )>Urspriingliche Artem umfasst 425 Arten, im Verzeichnis 
S. 45-47 aufgezählt. 

Meine zweite Gruppe )>Antropochore Artem, zu welcher die Arten gefiihrt 
worden sind, deren Auftreten in irgendeiner Hinsicht als mit dem Menschen 
oder mit der Kultur zusammenhängend betrachtet werden muss (S. 42), 
umfasst 78 Arten, in dem Verzeichnis S. 47-48 aufgenommen. 

I n dem Sckärenhof Strörnfors-Pyttis sind also bisweiter 503 Gefässpjla·nzen 
bekannt, von welcken 425 oder 8.J,s % als ursprungtick aufgefasst worden sind, 
wäkrend 78 oder 15,s % der Totalzahl als m:ckt ursprungtick aufgefasst wurden. 
Die auffallend geringe Anzahl Anthropochore is~ S. 48 in Zusammenhang 
gestelit worden mit dem Umstand, dass Kulturstandorte uberhaupt nur 
in geringem Masse den Pflanzen zu Gebot gestanden haben. Wenn die Ent
wicklung in denselben Bahnen wie bisher fortgeht, hat man keine gräs
seren Veränderungen in positiver Richtung in Hinsicht auf die Adventivflora 
zu erwarten. S. 49 werden eine Anzahl in dem Schärenhof Strömfors-Pyttis 
frUher gefundene, zufällige Pflanzen aufgezählt, die man schon längst nicht 
mehr wiedergefunden hat. 

Im Kap. IV (S. 50--80) wird die Artenzahl in dem Schärenhof Strömfors
Pyttis gegen den Hintergrund der Artenzahl in dem Schärenhof Barösund 
in Westnytand untersucht, dieses um einen Ausdruck fur den relativen Arten-
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reichtum der Flora in dem Schärenhof Strörnfors-Pyttis zu finden. Der Schä
renhof Barösund scheint ein vergleichbares Gebiet zu sein (S. 54-55) vor 
allem dadurch, dass die Landbodenfläche hier ihrer Grösse nach derjenigen 
in dem Schärenhofe Strörnfors-Pyttis recht gut entspricht. Die Flora des 
Barösundgebietes ist noch dazu, Dank sei der Studie WIDAR BRENNERs aus 
dem Jahre 1921, recht gut klargestellt. Folgende Verschiedenheiten der be
treffenden Schärengebiete scheinen (S. 55-56) den Vergleich zu erschweren: 

Die Zersplitterung der Landoberfläche in Teilareale (Inseleinheiten) gräs
seren oder kleineren Umfanges: in Barösund in eine grosse Anzahl recht 
geringen Umfanges, in Strömfors-Pyttis in Z\Yei auffallend grosse Inseln und 
eine recht geringe Anzahl kleinerer Inselchen. 

Als direkte Folge der verschieden starken Zersplitterung in Teilareale 
folgt ftir einige Standorte eine mehr oder weniger bedeutende Verschiedenheit 
hinsichtlich des Bodenareals; die Uferlinie in Barösund ist somit viel länger 
als diejenige von Strömfors-Pyttis. Eine Konsequenz ist weiter, dass die Ufer
vegetation in Barösund beim Vergleich mit iibrigen Vegetationstypen hier 
stärker vertreten ist als in Strörnfors-Pyttis. 

Ausserdem ist zu beachten, dass die verschiedene Landverteilung wie 
auch die verschiedene Länge der zusammengelegten Uferlinie in den beiden 
Schärengebieten den Pflanzen ganz verschiedene Verbreitungsmöglichkeiten 
bieten. 

S. 45-47 habe ich ftir den Schärenhof Strömfors-Pyttis 425 urspriingliche 
Arten aufgenommen. Widar Brenner nimmt fur Barösund 402 urspriing
liche Arten auf. Die Zahlen 425 fiir Strörnfors-Pyttis und 402 ftir Barösund 
können doch nicht als solche als Exponenten fiir die Artenzahl verwendet wer
den. Eine gewisse Berichtigung, S. 53-54 näher motiviert, ist vonnöten gewesen. 
Mit dieser Berichtigung bleibe ich S. 73 fiir den Schärenhof Strömfors-Pyttis 
bei 421 ursprunglichen Arten und fiir den Schärenhof Barösund bei 424 der
selben. Die Anzahl beiden Schärenhöfen gemeinsamer Arten ist 367 (Ver
zeichnis S. 56-58). Die Anzahl ftir Barösund spezifischer Arten ist 57 (Ver
zeichnis S. 59) und diejenige fiir Strömfors-Pyttis 54 (Verzeichnis S. 67). 

Die den betreffenden Schärengebieten spezifischen Arten verteilen sich 
auf unten genannte Vegetationstypen in falgender Weise. Siehe S. 75. Die 
Ubersicht unten grundet sich auf eine nähere Analyse S. 59-67 und S. 68--73. 

Laubwiesenarten .. ....... . ....... . 
Torfbodenarten ... . . . ... .. ........ . 
Uferarten . . . .. .. ................ . 
W asserpflanzen . . . ... . . ... .... . ... . 
Ubrige Arten . . . ......... . ... .. ... . 

Barösund 
30(29) 

6 
12(13) 

7 
2 

Strörnfors-Pyttis 
14(16) 

7 
10(8) 
15 
8 

Die obenangefiihrten Zahlen erweisen, dass die Laubwiesenflora im Schä
renhof Barösund bedeutend artenreicher als diejenige in dem Schärenhof 
Strömfors-Pyttis ist. Dieses ist um so mehr zu beachten als die Laubwiesen
flora in Strörnfors-Pyttis, gegen den Hintergrund derjenigen in Ostnyland 
gesehen, als Ganzes betrachtet ungewöhnlich gut entwickelt ist (S. 76). Aus 
der Tabelle oben geht weiter bervor dass auch die Uferflora in Barösund (mit 
derjenigen in Strömfors-Pyttis verglichen) gut entwickelt ist. Dieses scheint 
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von der westlichen Lage des Gebietes bedingt; fiir eine bedeutende Zahl von 
Arten, mit dem Schwerpunkt auf Westfinnland verlegt, erstreckt sich die 
Verbreitung bis nach Barösund, fiir einige Arten noch weiter ostwärts, jedoch 
nicht bis Strömfors-Pyttis (S. 77) . Fiir die Uferflora des Schärenhofes Ström
fors-Pyttis hat die geographische östlicher betonte I,age keine bedeuten
dere positive Voraussetzung ansgernacht (S. 78). Die bedeutend kiirzere 
Uferlinie in Strömiors-Pyttis (im Vergleich mit derjenigen in Barösund) ist 
offenbar bei der Entwicklung der Uferflora nicht ohne Bedeutung gewesen 
(S. 78). - Die, im Vergleich mit Barösund, reichere Wasservegetation in 
Strömfors-Pyttis ist S. 78-79 zunächst in Zusammenhang gestelit worden 
mit den Verschiedenheiten der Salinitätsverhältnisse in den beiden Schären
gebieten. Die niedrige Salinität in Strömfors-Pyttis hat Voraussetzungen 
gegeben zum Vorkommnis einer beträchtlichen Anzahl Siisswasserarten, die 
in dem Schärenhof Barösund fehlen. Die höhere Salinität in Barösund hat 
wiederum das Vorkommnis einer bedeutenden Anzahl von höherem Salzgehalt 
abhängiger Arten bedingt, welche in Strömfors-Pyttis fehlen. Man hat den 
E indruck, dass das V orhandensein meh1· oder weniger susses W assers in dem 
Schärenlwf Strömfors-Pyttis in H1'nsicht au/ die Artenzahl von grösserem Ein
fluss gewesen ist als die höhere Salinität fur Barösund. 

S. 74 ist beachtet worden, dass der Schärenhof Barösund hinsichtlich der 
Bedingungen fiir die Entwicklung der Vegetation eine Anzahl positiver Ziige 
aufweist: ein im Vergleich mit Strömfors-Pyttis grösseres Vorkommnis kalk
haltigen Bodens, ein artenreicheres Hinterland im Norden, Anschluss an 
recht artenreiche Gebiete im Westen mit darnit zusammenhängenden glinsti
gen Einwanderungsbedingungen sowie höhere Salinität des Meerwassers. Fur 
Strömfors-Pyttis wurden S. 75 bei Vergleich mit Barösund folgende positive 
Bedingungen festgestellt: eine niedrigere Salinität (die hier einen wirklich 
positiven Faktor zu besagen scheint) und eine geographisch östlichere Lage. 
Ich bin zu der Auffassung gekommen, dass die oben beachteten positiven 
Ziige hinsichtlich der Entwicklung fiir den Schärenhof Barösund von grösserer 
Bedeutung gewesen seien als die positiven Ziige fiir den Schärenhof Ström
fors-Pyttis. Man hätte in Anbetracht dazu eine grössere Differenz erwarten 
können als diejenige die die Differenz 3 (S. 74) aufweist. Die Flora in Ström
fors-Pyttis hat sich mit anderen Warten als eine unerwartet reiche erwiesen. 

In dem Kap. V (S. 81-116) wird eine Charakteristik der Laubwiesenvegeta
tion im Schärenhof Strömfors-Pyttis gegeben. Der Eegriff Laubwiese wird in 
dieser Studie im grossen ähnlich erfasst und begrenzt wie bei P ALMGREN fiir 
Aland (1915, S. 24-36), jedoch mit kleineren Abweichungen beim Abwägen 
des Begriffes Laubwiesenart. Wie Palmgren verbinde ich mit der Bezeichnung 
Laubwiese einen Landschaftstypus, keinen Vegetationslypus (S. 84). Von den 
9 von Palmgren fiir Åland aufgenommenen Laubwiesentypen kommen in dem 
Schärenhof Strömfors-Pyttis folgende 5 wieder: n:o 3 >>Ufergebiische von 
Alnus glu.tinosa>>, n:o 4 >>natiirliche kräuterreiche Wiese und offene Stellen 
innerhal b von Laubwiesen», n:o 7 >>Hiigel- und Felsbuckel» ( = back- och 
bergknallar), n:o 8 >>Hainwiesen» und n:o 9 >>g eschlossene Haine>> . An diese 
schliesst sich noch eine in gewissem Sinn der åländischen Sesleria-Wiese ent
sprechende Formation mit hervortretenden Sieglingia decumbens und Inula 
salicina. Die letztere Formation wie auch der Typus n:o 3 oben sind bisher 
nicht Gegenstand ausflihrlicherer Studien meinerseits gewesen. 
l j 
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Im Schärenhof Strömfors-Pyttis sind die Laubwiesen hauptsächlich vom 
Typus der Haine, während die i.ibrigen Typen, u.a. die kräuterreichen Wiesen 
nur spärlieb vorhanden sind. 

S. 87--89 steht das Verzeichnis der Arten, die ich in den Laubwiesen des 
Schärenhofes Strömfors-Pyttis vorgefunden habe. Hinsichtlich der Arten, die 
in der Klammer angefi.ihrt wurden, babe ich mir keine sichere Auffassung 
i.iber ihr wirkliches Heimatrecht in der Laubwiesenvegetation bilden können. 
Die Bezeichnungen C-, P- und PC- nach dem Arterrnamen im Verzeichnis 
gibt an, dass CEDERCREUTZ fiir westnyländische und P ALMGREN fi.ir åländische 
Laubwiesen betreffende Arten nicht aufgenommen haben. Die Motivierung 
dazu, dass ich die in oben angegebener Weise bezeichneten Arten als Laub
wiesenarten fiir Strömfors-Pyttis angegeben babe, wird S. 89-91 gegeben. 
S. 92-93 werden Verzeichnisse i.iber Arten angefi.ihrt, die von PALMGREN' 
und CEDERCREUTZ fiir Åland bezw. Westnyland als Laubwiesenarten auf
genommen werden, aber nicht als solche in Strömfors-Pyttis auftreten. Es 
hat sich S. 93 als offenbar gezeigt, dass die dargewiesenen V erschiedenheite11 
des Vorkommens betrelfender Arten in Åland (bezw . W estnyland) und in Ström
fors-Pyttis wirklieke Differenzen hinsichtlich der W alzl des Standortes der Arten 
wiederspiegeln und deshalb nicht in Zusammenhang mit einer verschiedenen Ab
grenzung des Begriffes Laubwiese und Laubwiesenart gestelit werden könne11. 

Die einzelnen Lattbwiesengebiete im Schärenhof Strömfors-Pyttis sind i.iber
haupt, was das Areal betrifft, recht unbedeutend und dazu gering an Zahl 
und gewöhnlich in der Hauptsache nur einen einzigen Laubwiesentypus ver
tretend. Es ist aus dieser Ursache in den meisten Fällen unmöglich fiir solche 
Gebiete ein Pflanzenverzeichnis aufzustellen mit genauer Angabe des Auftre
tens an diesem oder jenem der den Laubwiesen charakteristischen Stand
orte. Nur in Korsholm und in dem Kungshamnsgebiet, die der Fläche nach 
bedeutendere zusammenhängende Laubwiesengebiete aufweisen, sind sämt
liche Laubwiesentypen vertreten. Fi.ir diese Gebiete ist eine Spezifierung des 
Auftretens möglich. 

Am schönsten entwickelt ist die Laubwiese in Korsholm (S. 95-105) und 
dieses ungeachtet des diirftigen Erdreiches. Auffällig ist besonders die Kräuter
wiese, die sich in den närdlichen und den zentralen Teilen der Insel entwickelt 
hat (S. 95-98). Mit der Kräuterwiese in Åland verglichen erscheint das 
Artenmaterial recht diirftig; fiir den Schärenhof Strömfors-Pyttis spiegelt er 
die Höhe der Uppigkeit ab. Die Kräuterwiese erhält in Korsholm ihren Cha
rakter vor allem durch das reichliche Auftreten dreier Arten: Convallaria 
mafalis, Avena pubescens und Campanula persicifolia. Ein unerwartet reich
liches Auftreten weisen dazu Silene nutans, H ypericum perforatum, Lysimachia 
vulgaris, Veronica longifolia, Galium verum, Succisa pratensis, Tanacetum 
vulgare und Artemisia campestris auf, die in den nyländischen Laubwiesen 
recht fremd oderspärlieb sind. DieseArten werden in den »maritimen Kräuter
hi.igeln» ()>maritima örtbackan>) wiedergefunden, die von ALMQUisT (1929) aus 
dem uppländischen Schärenhof angefiihrt worden sind, und mit welchen die 
Kräuterwiese in Korsholm ideutisch zu sein scheint (S. 98). In der Kräuter
wiese sind 49 (62) Arten (= 25, (32,6) % der Totalzahl Laubwiesenarten in 
dem Schärenhof Strömfors-Pyttis) aufgezeichnet worden. 

In unmittelbarem Anschluss an die Kräuterwiese ist in Korsholm eine 
bemerkenswerte Pflanzenformation rnit hervortreten den niedrigen W acholder-
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busehen (S. 98-102) zur Entwicklung gekommen. In dieser Formation wer
den sämtliche Arten der Kräutenviese wiedergefunden, aber in ganz anderen 
Stärkeverhältnissen. Die der Diirre mehr angepassten Arten (Silene ·nutans, 
H ypericum perforatum, V eronica longifolia, Gal i u m ventm und Tanacetum 
vulgare) haben die Oberhand gewonnen iiber die die Kräuterwiese dominie
renden Convallaria mafalis, Avena pubescens und Gampanula persicifolia. 

Recht bemerkenswerte Neulinge in der \Vacholderformation sind Sedum 
acre, S. telephium und Viola tricolor. Es ist offenbar, dass der Wacholder
formation und der Kräuterwiese in Korsholm vieles gemeinsam ist. Die W ach
holderformation ist S. 100 als ein weiteres und selbständiges Entwicklungsstadium 
der Kräuterwiese betrachtet worden; die Entwicklung ist als eine Spezialisierung 
fiir einen trockneren standort aufgefasst worden. 

Etwas der Wacholderformation in Korsholm entsprechendes habe ich fur 
Finnland nicht aufweisen können, wohl aber fUr das Baltikum (Juniperus
Alvar, S. 100-101) und fUr den Schärenhof von Uppland {f>die Kräuter
Gras-Reiserheiden des Schärenhofes)>, )>skärgårdens ört-gräs-rishedan>, S. 
101-102) . 

In Korsholm kommt die Hainwiese nur auf kleineren Arealen vor (S. 102 
-103); sie ist daher hier hedentend schwerer als in Åland von der oft neben
anliegenden Kräuterwiese und dem Hain abzugrenzen. Hinsichtlich der 
Artenzahl steht die Hainwiese in Korsholm etwa in demselben Verhältnis zu 
der dort vorherrschenden Kräuterwiese wie die Hainwiese in Åland zu den 
da befindlichen Kräuterwiesen. Die Hainwiese in Korsholm weist 72 Arten 
auf (= 37,7% von der totalen Artenzahl der Laubwiesen in Strömfors
Pyttis). 

Die grössten Laubwiesenareale in Korsholm werden von den Hainen in 
Anspruch genommen (S. 102--105), die dort in verschiedener Gestalt auf
treten. Zwei näher analysierte Hainpartien geben eine Auffassung von der 
Variation der Hainvegetation der Insel. In dem uppigeren Typus (S. 103 
105) treten in der Baumschicht Fraxinus excelsior und Acer ptatanaides auf 
und in der reichen Bodenschicht vor anderen Polygonatum multiflorum und 
noch dazu eine Anzahl dem trocknen Boden mehr angepasste Arten. Dieser 
Haintypus weist 49 Arten auf ( = 25,9 % der Totalzahl der Laubwiesenarten 
in Strömfors-Pyttis). Der Fraxinus-Acer-Hain ist jedoch nicht fUr den Hain 
typisch, wie er gewöhnlich in Korsholm auftritt. Die meisten Hainpartien 
sind bedeutend weniger iippig. Triviale Laubbäume bilden die Baumschicht, 
die Bodenschicht ist relativ artenarm (S. 105). Aus diesem trivialeren Hain
typus sin d 34 Arten notiert ( = 17, s % der Totalzahl der Laubwiesenarten 
des Gebietes). 

Mit seiner Kräuterwiese, seiner Wacholderformtltion und seinem Fraxinus
Acer-Hain scheint Korsholm als etwas ganz einzig dastehendes fur ostnyländische 
V erhältnisse. Die Laubwiese weist hier vie/e åländische Zuge auf, obgleich sie 
hinsichtlich der Artenzahl nicht mit derfenigen Ålands wetteifem !?ann (S. 105). 

Auch auf H i n k a b ö l e ö j e n (S. 106-107) ist auf einem kleineren 
Areal ein Hain mit Fraxinus und Acer zur Entwicklung gekommen. Hin
sichtlich der Uppigkeit und Artenzahl steht der Hain jedoch hinter dem 
entsprechenden in Korsholm bedeutend zuriick. Der Hain weist 26 Arten 
auf (= 13,6% der Totalzahl Laubwiesenarten). 

Auf H ö g h o l m e n ist ein sehr trivialer Tilia cordata-Hain (S. 107-
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108) näher analysiert worden. Kur 15 Arten (= 7,9% der Totalzahl Laub
wiesenarten) sind verzeichnet worden. 

Auch auf B y s k ä r (S. 108-109) ist ein Fraxinus-Acer-Hain vorhanden, 
obgleich mit einer besonders trivialen Pflanzendecke in der Bodenschicht. 
Die Artenzahl macht 26 aus (= 13,s% der Totalzahl Laubwiesenarten). 

L ö v ö j e n (S. 109-111) erhält seinen Charakter hauptsächlich von 
den zwei Kräuterwiesenpartien, die sich auf der närdlichen und sudlichen 
Halbinsel entwickelt haben. Obgleich die Kräuterwiese hier (dieses bezieht 
vor allem auf die Wiese, die auf der sudlichen Halbinsel gelegen ist) haupt
sächlich wegen des reichlichen Vorkommens der Avena pubescens, habituell 
an die Kräuterwiese in Korsholm (Pyttis) erinnert, erreicht sie doch nirgends 
diesel be Uppigkeit. Dafur reden auch die Artenzahlen 28, bzw. 18 ( = 14,7 % 
bzw. 9,4 % der Totalzahl der Laubwiesenarten; entsprechende Zahlwerte fiir 
die Kräuterwiese in Korsholm sind 46 (59) bzw. 24,1 %). 

Neben Korsholm macht d a s K u n g s h a m n s g e b i e t das in botani
scher Hinsicht reichste Gebiet in dem Schärenhof Strömfors-Pyttis aus. 
Hier begegnet man der Laubwiese in stark wechselnder Gestalt. Folgende 
Typen maehen den Gegenstand einer näheren Analyse aus: 1) Der Acer plata
noides-Hain (S. 111-112) mit einer Artenzahl von 49 (= 25,7 % der Total
zahl der Laubwiesenarten), 2) Der Alnus glutinosa-Hain (S. 112) mit nur 
20 Arten ( = 10,; %), 3) Der fiir die trockneren Teile des Schärenhofes ty
pische Hain mit trivialerem Gepräge (S. 112-113) mit der relativ hohen Arten
zahl 4:3 ( = 22,s %), 4) Der Tilia cordata-Hain (S. 113-115) in wechselnder 
Höhe iiber dem Meere (diese betreffend siehe unten), 5) Die Kräuterwiese 
(S. 115) sowie 6) Die \ egetation der Felsenbuckel (S. 115--116). Von den 
nun genannten Typen interessiert uns vor allern der Tilia cordata-Hain. Drei 
in verschiedener Höhe uber dem Wasser gelegene Hainpartien sind näher 
analysiert worden. Die am höchsten gelegene Hainpartie weist 27 Arten auf, 
die zunächst niedrigere 41 und die niedrigste 42 Arten. Bei der Verschiebung 
von der höchsten (und zugleich auch der ältesten) Hainpartie zu den niedri
geren (und auch jiingeren) steigt nicht nur die Zahl der Arten; auch die Uppig
keit der Pflanzendecke wächst in auffallender Weise. In der am niedrigsten 
gelegenen Hainpartie tritt eine Anzahl fiir das Schärengebiet seltener und 
ökologisch recht anspruchsvoller Arten als Elemente der Pflanzendecke auf 
(Polygonatum multiflomm, Actaea spicata, Lathyrus vemus und Asperuta 
odorata; S. 115). Hier finde ich eine Stutze fiir meine Aujjass1mg der grossen 
Bede~ttung der A uswaschung des Bodens. 

Die S. 95-116 näher besebriebenen Laubwiesen sind sämtlich 1·n den äus
seren Teilen des Schärenhofes Strömfors-Pyttis gelegen. Ein Studium der 
Laubwiesenvegetation und -flora in Strömfors-Pyttis wäre nicht vollständig, 
wenn sich der Bericht auf diese reichlicher entwickelten Gebiete der äusseren 
Teile des Schärenhofes beschränl.'"te. 

Dem Kap. VI (S. 116--131) babe ich deshalb einen Bericht uber die Laub
wiesenvegetation hinzugefugt wie sie it~ dem innerert Schärenhof auftritt. 
Diesen Bericht babe ich gegen einen weiteren Hintergrund aufstellen wollen. 
Das Kap. VI trägt die Uberschrift »Die Laubwiesen einst und jetzb>. Es 
scheint mir recht wahrscheinlich, dass die Laubwiese im Schärenhof Ström
fors-Pyttis friiber bedeutend grössere Gebiete eingenommen hat als was 
heute der Fall ist. Es hat mir wahrscheinlich geschienen, wie auch fiir andere 
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Teile des Landes angenommen wurde, dass die Landwirtschaft grösstenteils 
zuerst die Laubwiesen- bzw. Laubwaldböden in Anspruch genommen hat 
(S. 116). Dazu kommt noch, dass friihere Laubwiesenböden infolge der Land
hebung und der darnit folgenden Auswaschung immer mehr verarmten. Die 
Folge scheint, dass die Mehrzahl der ältesten Haine (auf nunmehr hoch
gelegenem Boden) jetzt sehr trivial sind, und dass ein Teil von ihnen höchst 
wahrscheinlich seinen Haincharakter gänzlich vedoren hat. 

Als erläuterndes Beispiel des ökologischen Anteils der Auswaschung hat 
der Tilia-Hain auf Högholmen sich erwiesen (S. 117). Die S. 113-115 
behandelten drei Tilia-Hainpartien in Kungshamn scheinen dieselben ur
sächlichen Verhältnisse darzubieten. In dem Kungshamnsgebiet haben die 
Bäume und Biische und die anspruchsvvlleren Kräuter . sich nach niedriger 
gelegenem, mehr oder weniger fruchtbarem, nicht ausgewaschenem Boden zuriick
ziehen können, wo sie neue Existensmöglichkeiten finden konnten. Man steht 
hier vor der interessanten Erscheinung einer sukzessiven Beschränkung eines 
friilieren Laubwiesenbodens und einer diese kompensierenden Verschiebung 
gegen den durch säJ..."lllare Landhebung neugewonnenen Boden. Die Tilia
Hainpartien in Kungshamn werden eine schöne Entwicklungsserie des Tilia
H aines be i andauernder Landhebung repräsentieren 1-md dabei auch die oben 
crwähnte V erschiebung des Lattbwiesenareals beleuchten (S. 118). Auch ander
weitig in dem Schärenhof Strömfors-Pyttis scheint der Entwicklungslauf der 
Hainvegetation demjenigen der Tilia-Haine in Kungshamn analog zu sein, 
so z.B. auf Byskär, wo die Verarmung der Pflanzendecke im Verlauf eines 
Jahrhunderts sehr augenfällig gewesen ist (S. 119) . Es ist indessen zu bemerken, 
dass den auf höheren Laubwiesen bedrohten oder von dart vertriebenen Arten 
meistens keine geeigneten Zufluchtsstätten auf niedriger gelegenem Boden zur 
V erfiigung gestanden haben wie denen in K ungshamn oder an anderen dies
beziiglichen Orten; der durch die Landhebung gewonnene Boden ist auf weiten 
Arealen ein steriler Berggrund oder anderer steriler Bodengrund. In diesem 
Umstand habe ich S. 120 die Ursache dazu gesucht, dass manche Laubwiesen
art lokal oder auf grösseren Arealen trotz der fortgesetzten Landhebung 
eingegangen ist. Auf manchem neugewonnenen und mehr oder weniger steri
len Boden ist eine trivialere Laubwiese zur Entwicklung gekommen; sie ist 
doch recht bald in einen Fichtenhain iibergegangen oder wird es wahrschein
lich nächstens tun. S. 120-122 sind einige an Laubwiesenarten recht reiche 
Fichtenhaine analysiert \Vorden. Diese Analyse scheint darzulegen, dass ein 
bedeutender Teil der Fichtenhaine in dem Schärenhof Strömfors-Pyttis als 
späte Glieder eines Entwicklungsganges aufzufassen sind, wo die drei Tilia
Hainpartien in Kungshamn die frUhesten Entwicklungsabschnitte vertreten 
(S. 122). Eine ähnliche Entwicklungsserie wie die in Kungshamn scheint 
man vielerorts in dem äusseren Schärenhof Strömfors-Pyttis spiiren zu kön
nen. Der Entwicklungsgang der Vegetation ist in dem inneren Schärenhof, 
wo vieleder Entwicklungsstadien des Tilia-Haines fehlen, bedeutend schwerer 
festzustellen. Da eine bedeutende Neuinvasion von Arten nach neugewonnenen 
niedrigeren Böden aus der näheren oder weiteren Nachbarschaft stattgefnn
den hat und dazu viele >>alte>> Arten während des Riickzuges von dem mehr 
oder weniger ausgewässerten höher gelegenen Boden verschwunden sind, 
wird es meistenteils schwierig das Alter und den Ursprung des Artenmateria
les in den spärlichen Laubwiesen des inneren Schärenhofes festzustellen. Das 
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ist z.B. der Fall bei der kombiillerten Kräuter- und Hainwiese, was S. 123-
12'1 näher diskutiert wurde. 

In dem Schärenhof Strömfors-Pyttis kann man hinsichtlich des oben 
Angefiihrten mit sowohl >>alten>> und >>jungem Laubwiesenarten als >>altem und 
>>jungem Laubwiesenböden zählen. Der Eegriff >>alle>> La~tbwiesenart in meiner 
Darstellung betrit/t sämtliche Arten, die die fruhesten Laubwiesen in dem Schären
hof Strömfors-Pyttis konstituiert haben. Als >>junge>> Laubwiesenarten werden 
diejenigen Arten bezeichnet, welche an ihren sämtlichen, auf mehr oder weniger 
niedrigem und neugewonnenem Boden gelegenen Standorten als in später Zeit 
aus näher oder weiter gelegenen Gegenden eingewandert betracJllet werden mii.ssen; 
fiir alle diese scheint mir die Möglichkeit eines Riickzuges bierher von höher 
gelegenen älteren Lokalen ausgeschlossen (S. 126). Die Ausbreitung der 
>>alten>> Arten ist gleichbedeutend mit der Fernausbreitung aus mehr oder 
weniger entfernten Gegenden. Die oben gegebene Definition des Begriffes 
>>junge>> Laubwiesenart setzt auch fiir diese eine Fernaushreitung voraus. 
Hinsichtlich der in ganz Siidfinnland seit J ahrtausenden statHindenden 
sukzessiven Landhebung kann man fiir diese >>jungem Arten doch mit einer 
Rekrutierung aus näher gelegenen Gebieten zählen, als was der Fall mit den 
>>alten>> Arten ist ( = den ersten Einwanderern in das Ge biet). Es ist selbst
verständlich, dass keine scharfe Grenze zwischen den Eegriffen >>alte>> und 
>>junge>> Arten gezogen werden kann. Die Benutzung dieser Begriffe ist mir 
jedoch geeignet erschienen um den Charakter und die Einwanderung der 
Flora zu beleuchten. 

>>Alte>> Laubwiesen sind auf Högholmen, in Kungshamn und in dem inneren 
Schärenhof vorhanden. >>]unge>> Laubwiesen kommen meist in dem äusseren 
Schärenhofe vor (S. 127). Doch stehen auch >>junge>> Laubwiesen in dem 
inneren Schärenhofe zu finden; ein Beispiel ist der Acer-Hain im Imsaludden, 
näher S. 127-128 behandelt. 

Bei einem Vergleich zwischen den Laubwiesen in den inneren und äusseren 
Schärenhöfen von Strömfors-Pyttis erscheinen j ene äusserst trivial und dem Areal 
nach nur unbedeutend (S. 128). 

S. 128-130 wird das reichliche Vorkommen der Laubwiesenarten in der 
Vegetation der grossen erratischen Blöcke beachtet. Die Flora auf 7 solchen 
Blöcken ist analysiert worden (siehe Tab. III, S. 129-130). Es scheint offenbar, 
dass die erratischen Blöcke giinstige Standorte fiir die Laubwiesenarten 
ausmachen; in einigen Fällen scheinen die Blöcke solchen Laubwiesenarten 
Zufluchtsstätten zu bieten, die sonst Existensschwierigkeiten in den einge
wanderten Fichtenwäldern begegnet sind. 

Kap. V-VI haben dargelegt: 
1. Das Vorhandensein von Laubwiesen, vorzugsweise m dem äusseren 

Schärenhofe. 
2. Eine grössere Uppigkeit in den Laubwiesengebieten des äusseren 

Schärenhofes. 
In dem Kap. VII (S. 131-183) werden die Ursachen der oben genannten 

Vorkommnisverhältnisse behandelt. Der Schärenhof Strömfors-Pyttis wurde 
S. 133 als dankbares Objekt fur die Klarlegung einer Mehrzahl pflanzengeogra
phischer Probleme bezeichnet; darunler auch solche, die die V erbreitung tmd 
Einwanderung betrelfen. Die Ursachen sind die folgenden: Der Schärenhof 

trömfors-Pyttis ist recht iibersichtlich, jedenfalls bedeutend leichter zu 
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liberblicken als z.B. der weitläufige åländische Archipel. Die Problemstellung 
flir Strömfors-Pyttis wird noch dadurch vereinfacht, dass die Inselzahl hier 
sehr unbedeutend ist, dass der Boden durchgehends recht steril und die 
Artenzahl recht niedrig ist. Auch die wenig hiigelige Oberfläche und die 
schwache Landhebung scheinen in diesem Znsammenhang positive Ziige 
auszumachen. Trotz dieser positiven Momente der Problemstellung ist es 
doch eine heikle Aufgabe die Ursachen der oben angegebenen Verbreitungs
verhältnisse zu ermitteln. 

Die V erarmung, die ich bei der Laubwiesenvegetation in dem Schärenhof 
Strömfors-Pyttis in der Richtung von dem äusseren Schärenhofe nach dem 
inneren vorgefunden habe, hat sich nicht von der Bodenbeschaffenheit abhängig 
erwiesen, die in diesem Gebiet öberhaupt unfruchtbar ist. Eine gewisse Fin
wirllung kann wahrscheinlich der Landhebung zugeschrieben werden, obgleich 
dieser kaum dieselbe Bedeutung zugemessen werden kann wie derjenigen in 
Åland, wo der Anted der nalmmgsreichen Böden bedeutend grässer ist als in 
dem Schärenhof Strömfors-Pyttis (S. 137). Der Umstand, dass die Laubwie
sen auf den neugewonnenen Böden eine ganz verschiedene Entwicklung in 
den äusseren und inneren Teilen des Schärenhofes aufweisen, erweist offenbar, 
dass die Verschiedenheit in keinem höheren Grade in direkten Zusammen
hang mit Faktaren gestelit werden kann, die mit der Landhebung als 
solche verkniipft sin d (S. 138). 

Als wirksamste Ursache der oben erwähnten Verarmu1zg scheint mir die 
Auswasclmng. Diese Auswaschung gibt sich naturlieb am besten in dem 
inneren Schärenhof kund, wo sie sich eine bedeutend längere Zeit als in dem 
äusseren Schärenhofe geltend gernacht hat (S. 138). Eine Stiitze fiir diese 
Auffassung babe ich u.a. in der Verarmung gefunden, die ein Fraxinus-Acer
Hain auf Byskär im Laufe eines Jahrhunderts aufweist (S. 138). Andere 
Belege findet man im Auftreten der Tilia eardata und dem des Polygonatum 
multiflorum (S. 139). 

Obgleich der >>Kalkfakton> in dem kalkarmen Schärenhof Strömfors-Pyttis 
in keinem nennenswerten Grade bei Ansformung der Pflanzendecke und der 
Verteilung der einzelnen Arten hat einwirken können, ist derselbe S. 141-
l48 zur Diskussion aufgenommen. Da eine bedeutende Anzahl -der Arten 
(siebe die Verzeichnisse S. 141 und 142), die von EKLUND (1945-1946) als 
kalkgebunden in dem slidwestlichen Schärenhof Finnlands angefiihrt wurden, 
auch in dem kalkarmen östnyländischen Schärenhof vorhanden sind, scheint 
dieses Verhältnis bedeutende \ erschiedenheiten des Nahrungsbediirfnisses 
derselben Arten in verschiedenen Teilen unseres Landes zu ergeben (S. 143 
-144); (man kann sich kaum denken, dass sämtliche dieser Arten in den 
nun beriihrten Gebieten in verschiedenen systematischen Formen repräsen
tiert wären). Ist dieses stichhaltig, unterstreicht es n ochmehrdie Uberschätzung 
der Kalkfrage, die in mehreren der Schriften Eklunds zu Tage getreten ist. 
S. 145-147 babe ich Gelegenheit gefunden u.a. EKLUKDs s.g. Gullkrona
Problem zu diskutieren. Bei Behandlung dieses Problems unterstreicht Ek
lund die Bedeutung des Kalkes bei der Entwicklung der Vegetation in ge
wissen Teilen des Gullkrona-Gebietes, obgleich es ihm nicht gelungen ist 
fiir dieses Gebiet bindende Beweise fiir die Binwirkung des Kalkes zu bringen. 
Die Auffassung Eklunds ist mir nicht begriindet erschienen. Das von Eklund 
hervorgehobene Vegetationsverhältnis finde ich nicht durch Kalkfaktaren 
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begriindet, sondem durch mehrere einwanderungsgeschichtliche Faktoren. 
Nati.irlich kann der Reichtum an Kalk einen zunehmenden Artenreichtum 
bedingen, wie EKLUND (1948, S. 332) hervorhebt; wenn indessen eine als K alk
pjlanze bezeichnete Art in einem Gebiete au/ kalkreicher U·nterlage aujtritt, braucht 
dieses dennoch nicht dasselbe zu bedeuten wie dass das A u. f treten der Art hier 
von der Existens von K alk abhängig sei (S. 145); ihr Auftreten karm von anderen 
Ursachen bedingt sein. 

W as die V erteilungsverhältnisse der Lattbwiesen zmd der Lattbwiesenarten 
in dem Schärenhof Strömfors-Pyttis betrijjt, scheint aus dem oben gesagten 
hervorzugehen, dass von den edaphischen F aktoren mtr die A u.swaschung in 
höherem Grade mit eingespielt hat. 

Der Anteil des Klimas an den nun bertihrten \'erschiedenheiten der Ver
teilung von Flora und Vegetation ist schon aus dem Grunde schwer gewesen 
festzustellen, weil nötiges klimatisches Primärmaterial aus dem betreffenden 
Gebiete fur diese Studie nicht zu Gebot gestanden hat. Auf Grund scheinbar 
komparabler klimatologisch-botanischer Data aus dem chärenhof Ekenäs 
(S. 149-150) , dem Schärenhof Barösund (S. 150-151), dem Schärenhof im 
Ladagasee (S. 151) und den zentralen Teilen des Kvarkens (S. 151-152) 
babe ich doch geglaubt mir eine gewisse Auffassung vom Anteil des Klimas 
an den betreffenden Verteilungsverhältnissen bilden zu können. Hierbei 
haben auch die studien KERÄNENS und L 1rELU)IDS iiber die effektiven 
Temperatursummen (S. 152) und phänologische Studien, vor allem eine von 
KUJALA publizierte (S. 154-157), meine Auffassung gestiitzt, dass den lokal
klimatologischen Verhältnissen im äusseren Teil des Schärenhofes Str:imfors
P yttis ein gewisser W ert zttgeschrieben werden muss als einem att/ die V er te il ung 
der L aubwiese und der Laubwiesenarten gunstig einwirkenden F aktorkomple.~ 

(S. 161) . Eine Stiitze meiner Auffassung, dass auch das Mikroklirna auf klei
neren Arealen als positiver Faktor bei der Verbreitung der Pflanzen mit 
eingewirkt hat, finde ich in der Wacholderformation auf Korsholm (S. 162-
163). Diese Formation weist bedeutende Ähnlichkeiten auf mit Form:ttionen 
die im Ost-Baltikum auf mehr oder weniger kalkreicher Unterlage vorkommen. 

Hinsichtlich der in oben bezeichneten Studien von KERÄNE~, Lm.""ELUND 
und K UJALA beachteten Verhältnisse, die mir giinstig eimdrk ~nde klimatolo
gische Paktoren zu enthalten scheinen, seien folgende erwahnt: 

1. LUNELUND (1942 b) hat fiir Finnland die höchsten el/ekt-iven Tempera
tursu-mmen in Hogland und Kotka konstatie:t, mit welchen Orten der Schä
renhof Strörnfors-Pyttis in klimatologischer Hinsicht am nächsten vergleich
bar scheint (S. 152) . 

2. Der Schärenhof Strörnfors-Pyttis ist hinsichtlich des von LUN'ELU~D 
(1942 b) beachteten thermischen Klima/aktors K als äusserst grinstig gelegen 
befunden (S. 153). 

3. S. 153 scheint mir der Schärenhof Strömfors-Pyttis wie auch der im 
Westen angrenzende Schärenhof in Pernå, was unser Land anbetrifft, fiir 
Tilia eardata die gegenwärtig grinstigsten Voraussetzungen zu bieten. Einen 
Beleg fii r meine Auffassung, dass klimatologische Paktoren bei der Aus
breitung der Tilia die wirksamsten gewesen seien, habe ich sowohl in dem 
von L UNELUND hervorgehobenen . Faktor »effe1..'i:ive Temperatursummem 
(siehe oben Punkt 1) gefunden als in den Ergebnissen KUJALAs iiber die 
Länge der Laubzeit der Tilia (S. 157). 
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Neben den Paktoren edaphischer und klimatologischer Natur beachtet 
diese Studie vor allem die einwanderungsgeschichtlichen Faktaren (S. 163-
183). Das In teresse konzentriert sich präliminär auf die Frage des Rekrutie
rungspunktes oder der -punkte fiir die Arten, die vor Zeiten als die ersten, 
das durch die Landhebung neugewonnenen Gelände in dem Schärenhof 
Strömfors-Pyttis in Besitz nahmen. S. 166 hat sich die Wahrscheinlichkeit 
erwiesen, dass dies e ersten neugewonnenen Gelände weder im N orden, Osten no ch 
im Westen näheren Anschluss an B öden mit uppigerer Pflanzendecke gehabt 
haben. Erst an der Siidkiiste des Finnischen Meerbusens breiteten sich damals, 
wie auch jetzt, Gebiete mit reicher Vegetation und Flora aus. Es ist mir 
offenbar erschienen, dass eine bedeutende Anzahl der Arten der ostnyländischen 
Laubwiesenflora aus diesen Gebieten im Suden rekrutiert wurden. 

In der älteren botanischen Literatur unseres Landes ist nur eine ver
hältnismässig geringe Anzahl Arten als siidliche (estländische) Einwanderer 
betrachtet worden (S. 166). Erst seit dem Jahre 1927 wurde in mehreren 
Schriften (Verzeichnis S. 167-168) eine erhebliche Anzahl Arten als siidliche 
Einwanderer behandelt. Die Frage iiber die Einwanderung der Pflanzenarten 
aus dem Siiden in unser Land ist vor allem von PALMGREN (S. 168- 170), 
EKLUND (S. 170-171), CEDERCREUTZ (S. 171-174) und KALELA (S. 174) 
behandelt worden. Besonders hat CEDERCREUTZ bei einer bedeutenden An
zahl nyländischer Laubwiesenarten mit einer Einwanderung aus Estland 
gerechnet (S. 173). 

Diasporen aus Estland u n d Ingermanland scheinen gute M öglichkeiten zu haben 
mit den besonders im H erbst in dem Finnischen M eerbusen vorherrschenden M eeres
strömungen den Schärenhof Strömfors-Pyttis zu erreichen, der hinsichtlich der 
E xposition fur Empfang von Diasporen aus Estland eine verhäitnismässig 
vorteilhafte Lage zu haben scheint (S. 175). Die grosse Bedeutung der Exposition 
fur Besäung scheint durch das Aujtreten des Ahorns in dem inneren Schärenlwf 
von Strömfors-Pyttis gut hervorgehoben zu werden (S. 177-178) wie auch du.rch 
die Verteilung der Laubwiesen in dem äusseren Schärenhofe (S. 178-180, 
Karte 5). Die uppigste L aubwiesenvegetation hat sich in Strömfors-Pyttis 1·n 
dem äusseren Schärenhof entwickelt, der in bezug auf Besäung von Osten und 
Sudosten am besten exponiert ist. H ierbei ist zu beachten, dass dies e 1:tppige V ege
tation sich vorzugsweise in denfenigen T eilen der betre/lenden Inseln entwickelt 
hat, die den M eeresströmungen am meisten ausgesetzt sind (S. 180). Der Schären
hof Strömfors-Pyttis steht als ein sehr charakterisches Ansammlungssieb da, 
das wahrscheinlich einen relativ bedeutenden Teil des Diasporenkontingents 
aufgesammelt hat, den die M eeresströmungen auf ihrem W ege längs den Kusten 
des Finnisches Meerbusens empjangen haben (S. 181). Fiir einen beträchtlichen 
Teil dieser Diasporen haben doch die im Gebiete henschenden ökologischen 
Verhältnisse fiir weitere Entwicklung ein bedeutendes Hindernis ausgemacht 
(S. 182) . 

Kap. VIII (S. 183-252). - Es ist natiirlich nicht möglich alle die Arten 
festzustellen, die vom Siiden, vom Baltikum in den Schärenhof Strömfors
Pyttis eingewandert sind. Es ist immerhin wenig wahrscheinlich, dass dieser 
Kontingent sich auf die verhältnismässig geringe Anzahl, rueistens mehr 
oder weniger seltener Arten einschränken wiirde, fiir welche eine siidliche 
Einwanderung beweisbar scheint. Im Gegenteil erscheint es annehmbar, dass 
auch ein hedentender Teil von den der Laubwiesenvegetation und der Ufer-
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vegetation angehörenden, mehr oder weniger allgemeinen Arten wenigstens 
teilweise von dort rekrutiert sind (S. 183). 

Offenbar slidliche Einwanderer in dem Schärenhof Strömfors-Pyttis 
scheinen mir die S. 184 verzeichneten 26 Arten zu sein. Sie werden S. 191-
252 mit Berikksichtigung folgender Umstände behandelt: 

1. Allgemeine Verbreitnng der Arten. 
2. Verbreitung in Finnland mit besonderer Berlicksichtigung der Ver-

breitung in Nyland und in Slidkarelien. 
3. Verbreitung im Schärenhof Strömfors-Pyttis. 
4. Ausbreitungsbiologie. 
5. Verhältnis zu der Kultur. 
Das recht detaillierte Studium, das diesen 26 Arten gewidmet wurde, ist 

nicht nur durch ihre Natur als Einwanderer aus dem Siiden, dem Baltikum, 
bedingt. Ich habe vor allem danach gestrebt durch mein Studium fiir ein der 
Grösse nach verhältnismässig unbedeutendes und deshalb leichter erforsch
bares und dem Zweck der Untersuchung auch gut entsprechendes Gebiet die 
bei der Einwanderung wirkenden Faktoren und deren von einer Menge Um
stände (geographischer, ökologischer, klimatologischer ... Natur) bedingtes 
und auch in geringer Entfernung sehr wechselndes Zusammenwirken zu 
beleuchten. 

Unter diesen bei der Verbreitung der Arten bedeutenden aber oft schwer 
darzulegenden Faktoren hat u .a. die Exposition hinsichtlich des Bewachsens 
Beachtung gefunden. Die Bedeutung dieses Faktors, auch da wo die Rede 
von sehr unbedeutenden Distanzen ist, geht aus meiner Darstellung iiber das 
charakteristische Auftreten des Ahorns auf Imsaludden bervor (siehe S. 177-
1.78) . Auf dieser nur etwa 1 km langen und etwa 200m breiten Landzunge 
findet man den Ahorn liberall an dem westlichen Ufer, das fiir den Diasporen
empfang aus einem einige km weiter gelegenen Ausbreitnngsgebiet (im Fest
landsgebiet von Strömfors gelegen) gut exponiert ist. An dem der Besäung 
nicht exponierten östlichen Ufer von Imsaludden sucht man den Ahorn ver
geblich, trotzdem die Hedingungen fiir seine Existens hier ebenso glinstig 
sind wie an dem westlichen "Gfer der Landzunge. Es di.j.rfte kaum möglich sein, 
einen tatsächlicheren Beweis fur die Bedeutung der Exposition hinsichtlich des 
B ewachsens zu geben. 
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RÄTTELSER. 

Karta 2 (s. 21) har vid rentryckningen i en del detaljer icke utfallit fullt tydlig. 

Beträffande dessa detaljer h änvisas till ka rtbilagan, som ä r uppgjord enligt originalet 

till karta 2, till arealen något utvidgad samt försedd med yttermera n ågra n amn. 

S. 16, rad 19 uppifrån, står: 1952 b; läs: 1852 b 

S. 28, rad 10 uppifrån, står: krossstensgrus-; läs: krosstensgrus

S. 40, rad 14 nedifrån, står: år; läs: ä r 

S. 40, rad 1 i noten, står: hemmanslotterna; läs: hemmanslotterna i 

S. 4 7, rad 1 i not 1, står: den ny; läs: den ny-

s. 127, rad 3 nedifrån, står: Athryium; läs: Athyrium 

S. 186, rad 25 uppifrån, står: Grund; läs: Grund-

s. 218, rad 15 nedifrån, står: i Finska och Ryska Lappmarken; läs: i Ryska Lappmarken. 

S. 292, rad 1 uppifrån, står: ehe ma; läs: ehemal. 
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